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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Kahire 4 (a.a.)- Dün gece ve SüveYf 
kanalı mıntıkalarına hava akını yapılmııtir. 
Kahirenin civar mahallelerine bir bomba 
düşmüş bir kiti ölmüş ve 21 kişi yaralan
mıştır hasar azdır. Süveyş kanalı mınta • 
kasında hasar olmuşsada zayiat olma • 
mıştır. 

1 OFI FRANSIZ 
~SINA GÖRE 

Türk 
milleti 

tamamiyle iti
mat ettiği Şefi 
etrafında 
sımsıkı dır 

ı ı Hatay Soyguncula
rından biri yakalandı 
Hatay Valisi Hadise 
etrafında izahat veriyor 

Fon Papen 
Hitlerle görü•
mek Uzere Al
manyaya gitti 

Derinderede otobUslerl çeviren çete 15 değll 
6 kl,iden mUrekkeptlr ve Hacı isminde bir 
firari tarafından Suriyede tefkil edilınlştlr :.;,_.-:-------. 

Antakya- 26 Ağustosta Derinderede bir soyguncu• 
luk hadisesi olmuş ve bir polisimizle bir vatondaıı
mız öldürülmüştür. Hatay Valisi Şükrü Sökmen Süer 
hadise etrafında şu beyanatta bulunmuştur. 

lar köyünden (Paşabey) oğullarından ve eski Suriye 
Mebusu Mahmudun akrabalarından Mehmet (bey oğ
lu Hüseyin dokıızlu bir Fransız tüfeğiyle beraber 
yakalanmış ve suçunu itiraf etmiştir. Çete Suriyede 
teşekkül etmiştir. Çeteyi teşkil eden lskenderunun 
Abacılar köyünden ve Hatay mücadelesi esnasında 
Suriyeye firar ederek düşmana casusluk ve partizan
lık yapan hacı isminde biridir. Arkadaşları yine Su· 
riye tebasından Kü•t dagının Raco N.abiyesinden 
Memeli köyünden Reşit. Mahur, Da.vud ıle .Kırıkha. 
nın Gökpınar kö "ndea Suriyeye fırar etmış Hacı 
onbaşı oğlu Yus~~or. Baba ile o~ul her ikisi de 
düımana hizmet ettiklerinden Surıyeye kaçmışlardır. 

1 Cumlıurreisimizin evvelki seyahatlerinden bir intiba 

Vişi : 4 [a. a.] - Ofi aj•nsı 
Türkiyeııio zafer bayramı müoa· 
sebetiyle diyor ki : 

«Ankarada zafer bayramı 

umumiyetle her vakitkindeo da
ha parlak olmuşlar. Asker ge· 
çidi bilhassa hiybetli olmakla 
kalmamış, zafer türkülerinden 
ve coşkun alkışlardan memle· 
ketle bükOmet arasında tam bir 
birlik olduğu da açıkça görül
müştür. Türk milleti tehlikeler 
içinde memleketini daima idare 
etmesini bilmiş ol4n Milli Şefine 
mutlak bir itimat besliyebilece· 
ğini bu günkü vahim anlarda 
tamamile müdriktir. 

Harbin bütün Türk hudut• 
!arına yaklaşmış olduğu bu gün· 
lerde yıldönümünün kutlandıi'ı 

kahramanlık menkıbelerinin ge• 
rek resmi tezabürlerde, gerek 
gazetelerdo. tebarüz ettirilmesi 
kadar tabii birşey olama. Me

seli Falib Sıfkı Atay Ulusun 
27 atustos tarihli nüshasında 
Türiyenin kendi istiklilini mü· 
dafaaya azmetmiş olduıl'unon 

herkesçe f>ilinmesi lizımgeldiği· 

ni, lnönü adını taşıyan bir Şefe 
malik bulunduiunu ve bu adın 
Milli kurtuluşta ilk zaferin remzi 
oldutunu va Milli Şefle ordunun 
etrafında ihaneti asla kabul et

miyecek olan bir birlik bulnn· 
duğnnu yazıyor ve ertesi günü 
de kahrnmanlığın şuursuz hare· 
ketler demek olmadığına işaret 

eyliyordu. lıte Türkiyenin paro
lası şudur: « Kahramanlık ve 
ihtiyat»· 

lteisicumbur orduya gönder· 
dii'i telgrafta da yine bu iki 
nokta görülüyor. Filhakika bu 
telgrafın ilk cümlesi millet için 
asıl teminatın ordu olduğu hak· 
l<1ndaki cümle, Türkiyeye müte
mediyen ve emniyetten ziyade 
haksızlıklar doğurabilecek olan 
teminata doğrudan doğruya bir 
telmih olarak telakki edilmekle· 
dir. Bu cümle ihtiyatı tazammun 
ediyorsa telg•alıo Leyeti umumi
yesi de sulhu korumak iç·o sarf 
edilmekte olan gayretler akim 
kaldığı takdirde milletin kahra· 
manlıiıoa müracaat olunacağını 
ifade ediyor. Bu telgrafta biz· 
zat Reisicumhurun da işaret et· 
tiği gibi geçen hafta sulhu ko· 
rumak yolunda Ankara bükOmeti 
muazzam gayretler sarlettiği ha· 
tırlardadır ki Reisicumhur bir· 
biri ardından lngiliz ve Alman 
büyük elçilerile görüştü. Her 
iki büyük elçinin hariciye vekil· 
leri de uzun uzadıya konuştuk· 
tarı malOmdur. 

Bn ıuretle Tilrk hilkOmeti 
iki tarafın hakkını niyetlerini öt 
reomif oldu. Fakat her şey olup 
bitmif deıi'ildir. 

Fon Papen Ankarada iki 
gün kaldıktan ıonra tekrar Is· 
tanbula dönmüş ve Almaoyaya 
bareket etmişlerdir. Orada Hit
lerle görüıecektir. 

Diğer taraftan loıilterenin 
de lran meseleıile çok meşıul 
bulunduğundan daha bir müd· 
det her hangi bir teşebbüste bu· 
lunacai'ı zan edilemez. 

Binaenaleyh Ankarada bü· 
yük bir kararsızlık havası de· 
vem etmektedir. Millet bunu bi
liyor ve tamamile itimat ettii'i 
ıefi etrafında oevkitabii ile 11m· 
ııkı toplanıyor. 

c 26 Ağustos 941 sabahı saat 80,40 da lsk~n· 
derundan Antakyaya yolcu getiren bir tenezzüh ve 
iki otobüsün önüne Derindertı mevkiinde altı silih· 
)ı çıkarak yolculardan para, saat fotoğraf makinesi 
gibi yükte hafif eşyaları gasbetmişlerdir. Yolcular. 
dan gasbedilen para ve eşyanın yekOnu 6 bin lirayı 
geçmektedir. Üçiincü otobüsü de durdurarak soyma
ğa teşebbüs etmişlersede bu otobüste bulunan ve 
vazifeden Antakyaya gelmekte olan bir polisin ha• 
mil olduğu tabanca ile pek kahramanane bir surette 
şakilere ateş etmeğe başlamıştır. 

Ş k·1 d b. • · d Ga"vurdaiFındaki müsademelcr· a ı er en trının e o 
de maktul düştüğü haber alınmıştır. Ceset ~·a~mak. 
tadır. Bu hadiseden teessür duymadan hıçbırj va· 
tapdaş ve Vazifedar tasavvur olu~a"?az. Halayın 
gıpta edilecek huzur ve sükinunu ıhlal eden hain 

Şakiler bu polisimizin müdafaası karşısında şa

şırarak soygunu bırakmıı ve palisio üzerine ateı et
miye başlamışlardır• Bu çok kahraman aldığı bir 
kurıunla şehit düşmüştür. · d l ı 'asanlar erg•ç cezalarını çeke-ve caoı yara ı ış ı ı 

ceklerdir. Cümhuriyetin adaleti her nereye kaçsalar 
onların yaka.sın• bırakmıyacaktır.. • . . . 

Bir vatandaşımız da ağır surette yaralanmış ve 
bir kaç gün sonra lskeoderun hastahanesinde ölmüş· 
tür. Yolculardan başka yoralı yoktur. Üçüncü oto· 
büste bulunan yolcular polisin bu kahramanlığı. ve 
tam soygun esnasında yetişen Çakallı kara~olu ıan· 
darmalarının eşkiya üzerine taarruz etmesıyle ıoy .. 
srundan kurturulmuştıır. 

Burada bilvesile söylemek ısterım kı, hadıseyı 

Soyguncular soygun yerinden itibaren şiddetle 
takibe başlanmıılardır. Bunlardan Kırıkhanın Hacı· 

müteil.ip Giivurdağıo Ceaup, Şark ve Garbinde bu
lunan köylerimizin temiz, kahraman ve lsil halkının 
bu ıoyıuncuları yakalamak için zabıta knvvetleri
le beraber çalışarak gösterdikleri kahramanlıklar 

ve Cümhuriyet idaresinde bağlılıkları şayanı 
şükrandır.,, 

+ .,., 

Lond•a 4 ( A. A ) - Hava nezaretinin tebli~i: 
Bombardıman servisine mensup tayyarebr dun gece Bresi dok· 

!arına hücum etmişlerdir. Bu harekata iştirak eden bütün tayyareler 
üslerine dönmüştür. ( Resimde iki lngiliz tayyaresi görülüyor.) 

Ceza kanununda
1 

yapılacak tadilô.t 
Hususi komisyon tatblklerlnl kısmen ikmal 
etti ve umumi hUkUmler gözden geçirilerek 

bir kitap çıkarıldı 

Ankara Adliye Vekaletinde 
toplanan hususi bir komisyon Tü· 
rk ceza kanunu üzerindeki tetkik· 
!erini kısmen ikmal etmiş bulun
maktadır. MalOm olduğu üzere I· 
talyan ceza kanunundan tercüme 
ve bazı abkimı dei'iştiilererek 

1926 yılında kabul ve neırolunan 
Türk ceza kanunu o tarihten beri 
bir çok tidilkre uğramıştır. Mec
lisin geçen kış devresinde müza· 
kere edilen bir tadil layihası mü
nasebetiyle bir çok me
buslarımız ceza kanunnun çok de
i'iştirilmiş olması üzerinde dur
muş ve Adl!ye Vekilimizden kanu-

Bazı valiler tekaüde 
sevkedilecek 

Ankara 4 ( Hususi ·muhabiri• 
mizden ) Dahiliye veklleti, idare 
Amirleri arasında yapılacak yeni 

tayin ve nakillere dair hazırlıklara 
geçmiotir. Bazı valiler tekaüde 
sovkedileceklerdir. Bu arada Trak 

müfettlıi taayyOo •d•· 

nun yeniden gözden ğeçirilerek 
tedvinini reca etmişlerdi. Adliye 
Vekilimiz B. Hasan Menemencioıi'· 
lu da beyanatında bunu vadttmif 
ve Adliye Vekaletinde mütehassıs· 
lardan seçilen bir komisyon ka• 
nun üzerinde esaslı tetkiklere baş· 
lamış bulunuyordu. 

Verilen malOmata ıröre Türk 
ceza kanununun birinci kitabıuı 
teşkil eden umumi hükOmler la· 
mamen gözden geçirilmiş ve bu 
kitap bazı, ahkamı yeni ihtiyaçlara 
ve adli tatbikattan elde edilen 
neticelere göre değiştirilerek ik
mal edilmiştir• 

Birinci kitap 183 maddeden 
ibaret bulunmaktadır. Son Adliye Ce
ridesiyle de neşredilerek ·hukukçu
larımızın ıttılaına arzolunan bu pro
jeye son şeklini vermek için değer
li hukukçu ve profesörlerimizin de 
mütalealarıoa müracaat olunmuşll'r. 

Proje bu zevat tarafından da 
tetkik edildikten ve mütalealar 
toplandıktan ıonra komisyon bir 
kere daha ıözden geçirecek ve 
nilıaf teklini verecektir. 

Voroşilof 
Cepheye 

Gitti 
Leningrad ~ev, 
sokak sokak mü
dafaa edilecek 

Almanlar Moskova 
ile Gomel arasın

daki Briyansk'a ka· 
dar ilerlediler 

-RADYO-
- Gazete.si _ 
Ki yelle Smolensk arasında, Go

mel mevkiinde taarruzlarda bulu· 
nan Alman orduları Gomel ve 
Moskova arasında Briyansk şehrine 
kadar ilerlemeğe muvalfak olmuş· 
larciır. 

Londra radyosunun teyit etti· 
i'i bu haber doğru ise Mareşal 
Budiyeni ordusunun tehlikede ol· 
duiuuu kabul etmek lazımdır. 

Buralarda büyük bır meydan 
muharebesinin başlaması beklene· 
bilir. Leningrat önlerinde cereyan 
etmekte olan Alman - Rns mu· 
barebesi ön plana geçmiş bulunll· 
yor. itimat edtlen kaynaklardan 
alınan haberlere göre buralarda 
çok kanlı ve çetin ınuhar~beler 
cereyan etmektedir. Finlaodi.yahl~r 
şimalden ilerliyorlar. Finlerıo V ~
puri'yi aldıktan sonra sulh teklıf 
edecekleri haberi doğra çıkFD!amış· 

ın or· tır. Mareşal Maonerbaym . 
dolarına neşrettiıl'i günlük emrınde 
bu haberi yalanlamıştır. 

Gelen haberlere göre, Sovyet 
şimal orduları baıkumandaoı Voro-ı 
şilof cepheye gitmişti~. Neş~edilen 
bir emirnamede Lenıngrad ın ev 
ev, aokak snkak müd4faa edilece
ii bildiriliyor. 

Leningrad şehrinde 3 miiyon 
nufus olduğuna:göre, bu şehrin 
tarihde misli görülmemiş kanlı ha
diselere sahne olacağı anlaşılmak
tadır. lngilizler Leningradın düş
meıile Rus mukavemetinin kırıla· 

catıoı ve logiliz - Amerıkan ya• 
dımının devam edeceğini bildiri· 
yorlar. 

Fakat yapılacak olan bu yar
dımın uzun ıüreceii anlaşılıyor. 
Yapılacak yardım itini kararlaştır
mak üıere Noıkovaya ıidecek o
lan mwabbaı heyetinin Moıkovaya· 
.. - .. .,.~ ..ıa. dej_ll~ •• 

Milli Şef Balı
kesirden geçti 

Cumhurrelsimlz Balıkesirlilere bir hitabede 
bulunarak dedllerkl: ,, VilAyetlnizin her tara· 
tındaki vatanda,ıarı çalı,kan ve ne•'ell 
buldum. Balıkesiri milli birliğin gUzel bir 
örneği olarak takdir ederim 

Balıkesir 4 ( a.a. ) - Milli 
Şef ismet lnönü dün saat 20 de 
Ayvalık yoliyle lzmirden Balıkesi
re ıelmişlerdir. Milli Şef on bin· 
lerce halkın coşkun tezahüratı 
arasında doğruca hususi trenleri· 
ne giderek' l'eceyi orada geçir· 
mişlerdir. 

Cumburreisimiz bugün saat 9 
da şehrin "JÖrülecek yerlerini ve 
bu arada kız sanat okulunu, aske 

ri ba,tahaneyi halkevioi, Atatürk 
parkını, ziraat bağçesini gezmiş· 
!erdir. 

lnönü halkevinin hoparlörlerile 
Balıkesir h•lkına bir hitabede bu-

lunarak ezcümle demişlerdir ki: 

« Vilayetinizin her tarafında· 
ki vatandaşları çalışkan ve neşeli 
buldum. Balıkesiri milli birliğin gü· 
zel bir örnei'i olarak takdir ede· 
rim. Buradan çok neşeli olarak ay· 
rılacağım ve diğer gittiğim vill· 
yellere Balıkesirio selamını götil· 
receğim ... 

Gönüllere ferahlık verici bu 
sözler meydanlarda toplanan bin· 
lerce h•lk tarafından ıürekli al· 
kışlarla karşılanmıştır. Reisicüm
hur ismet loöoü bugün saat 12,20 
de husu.ı trenlerile Balıkesirden 
ayrılmışlardır. 

Başvekil, Maarif 
Vekilinden izahat aldı 
Ankara : 4 ( Hususi muhabiri

mizden - Basvekil O. Relik Say
dam bu gün öğleden evvel Mauil 
Vekaletine _g".lerek Hasan Ali Yü· 
celle, maarıf ı.şleri etrafında bir 
saattan fazla ırörüşmüş izahat al· 
mıştır. 

Ankara : 4 ( Hususi muhabi· 
rimizden ) - lık tahsil çağındaki 
çocukların adedini tesbit için 8 
ikinci teşrinde memlekette bir sa-

Merkez mıntıkasında 

Almaınlar mev
zilerini terkedi-

y o r la r 
Bir Rus köyU etra-1 
fında geçen muha
rebelerde Alman· 
lar 15000 zayiat 
verdiler 

. Moskova 4 ( a. a. ) - Sovyet 
lerın mahalli mukabil bucumları 
merkez mıntıkası cephesi üzerinde 
muvaffakiyetle devam etmektedir, 
Almanlar mevzilerini birer birer 
terk ediyorlarsada aoudane bir 
mukavemet göstermekte ve topçu 
ile havan toplarını büyük mikyasta 
kullaomaktadlrlar. Almanların Ki· 
yel civarında N. remzile anılan kö· 
yil müdafaa için yaptıkları maha· 
rebede 15000 kişi kayıp etmiş ol· 
mal,.,. haberi Pravda gazetesinde 
neşir edilmişdir. Bir çok Alman 
alaylarının da imha edildiği bildi
rilmektedir. Köy dört gün Alman 
işgali altında kaldıktan sonra kızıl 
ordu· tarafından istirdat edilmiştir. 

Stokbnlüm 4 (A.A.) 

Kareli berzabındz Finlandiya• 
lılar eski Fin- Sovyet hududuna 
varmışlardır. Finlandlyanın Şima· 
linde salla etrafında Fin - Al
man kıtaları 6 balta süren tiddet· 
li çarpışmalardan ıonra timdi Ruı· 
tarın ••ki hududa tarafına akmlf 
balaıuaaldedır • 

yım ve yazım yapıl~caktır. Sayım 

bu çocukların adedioi bilmeğe ve 
bunların tamamını okutab·ı k .. 

ı ıııe ıçın 

alınacak mahalli ve uma • t db. . mı e ır· 
lerı esaslı şekilde tesp·ııe . yaraya· 
caktır. Zıra şimdiye kadar elde 

edilmi! malOmata göre, okulu bulu· 
nan k 1 · · oy •rımızde çocuklardan va-
sati hesapla yarısı okula devam et• 
tirilmemektedir. 

Bu gün 1939 harbinden ev
vel Fiıı arazisinde olup Ru•lrın 
elinde bulunan iki yer kalmış· 
iır. 

Londra, 4 [a. a.] - Lenine· 
radıo Alman tehdidine maruz bu
lunması hususunda Moskova'da 
endişe yoktur. 

Mareşal Voroşilol'un şehir mü• 
dafaasını müessir surette hazıladı
ğı ve büyük Alman kuvvetlerin! 
aylarca hareketsiz bırakma&'& muk
tedir olacağı hakkındaki kanaat 
umumidir. 

Almanların bu şehrin 25 kilo
metre ceuubuna vardıkları ve Le
ningrat • Moskova demiryolunuu 
bir noktasını zaptettikleri hakkın
daki haber doğru değildir. Buna 
ratmeo Sovyet çeteleri Alman 
münakalitını gücle~tirmektedir. 

Londra, 4 [a. a.J - Almanla
rın Tallin'i almış olmalarına rai'· 
men Rus donanmasının Finlandiya 
körfezine bakim ve Alman vapur 
kafilelerine büyük zayiat verdir
mekte olduğu ve Rusların sailam 
bir surette tuttukları Hangö hariç, 
Almanların Sovyet Avrupasıodaki 
bütün üsleri tehdit etmekte bulun• 
dui'u ve dünyanın en kuvvetli kal
alarındao birisi olan Kronıtad Os· 
ıü ile Leningradıo ciddi tehdide 
amraz olduiu öirenilmiştir. 

Amerlkaya gönderllen 
&ovyet asker heyeti 

..,._..,.., w.aı. 

Sıtattle 4 ( a. a. ) Sovyetler 
Birliğinın Amerikaya göoderditl 
aıkert beyat Alaıkada Sitkaya s•lo< 
alt~tlrı;...---. ......... ,,----

.Soaof-.ı. Hv.,l.r18<f•"1 Mbdı ID• lardır. 
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Adanada 1 kişiye günde PAMUK 
ihracatçılar 

! Pamuk mahsulünün 
bu seneki vaziyeti beş gram et düşüyor Birliği 

Hava deöişiklikleri zarar ver· 
miyeceöi takdirde memnuniye
te şayan bir istihsal senesine 
girilmiş olacaktır. 

-
Mezbahadaki tesisattan 

bir kaçı ----. 
24 saatta on ton buz 

veren baz fabrikası • ıün· 
de 150-160 kasa gazoz 
çıkaran gazoz imalatha· 
nesi. 

H• r taraf kan içinde... Can 
çekişen gırtlaklardan fış· 

kıran, akan kanlar içinde sıra, sı. 

ra, yığın, yığın gövdeler.. Kesik 
başların henüz hayatiyetini kaybet 
mem~, şoOrsuz canlılığı ... Debelen

meler ve derinden gelen boğuk 

iniltiler. Bu kan deryuı içinde dur
madan koşuşan• siyah, kanlı çizme
ler •• · Dışarıya uğramış bağırsak

lar ••. 
Bu, ne ~ya steblerinde, Le· 

ningrad önlerinde cereyan etmek· 

te olan kanlı boğuşmanın ta•viri 
ve ne de Afrika çöllerinde boğaz· 
laşan medeniyetin hikiye•idir: 

Adana belediyesinin 1932 de 1 
kurdui'u modern mezbahasını ge

ziyorum. Yanımda, Vilayetin değer• 
li veterineri B. Şefik Tezel, bana 
durmadan izahat veriyor. 

Başı, gövdesinden ayrıldığı hal 
de, adaliitı henüz hayatiyetini kay 

betmemiş sığıra bakışlarımın takı• 
lıp kaldığını gören zeki veteriner, 
zihnimdeki istifhamın doğuracağı 
mukadder suali seziyor: 

- Görüyorsunuz ya - diyor 
- baş gövdeden ayrıldıktan son. 
ra da bir müddet, hatta uzun müd· 

det bazı azalar yaşamakta devam 
ediyor. Hayvanda faaliyeti en ev· 
vel daran aza kalbdir. insanda da 

öyle. 
Usta bir kasabın elinin altın· 

da hayvan, fazla can çekişmez. 
Meharetli ve tecrübeli olmıyan bir 
elde işkence uzun sürüyor. 

Soruyorum: 

- Avrupa mezbahalarında 
zannederim, hayvanları kanı içinde 

kalsın diye balyöıle başlarına vur 
mak ıuretile öldürüyorlar. Bizde 

bu usul yok. Aceba bu, anane 
vi ve dini icıplardanmı. yoksa sıb .. 
hi zaruretlerden mi ileri geliyor? 

- Her iki sebebten de.. F •· 
kat daha , ziyade sıhhi sebepten 

ileri geldiği muhakkak •• Lakin Av 
rupada da her zaman balyözle öl
dürmek usulü tatbik edilmiyor. 

Onlar da evveli bizim gibi 
gırtlağa bıçak dayıyorlar. Kanlı 
sucuk makbul olduğu için onlar 

bu usulü tatbik ediyorlar. Yalnız 
akıtılan kan modern mezbehalarda 
hiç ziyan edilmez. Kandan boya· 

lar, jelatinler istihsal ederler, ku· 
rutulmuşuou domuzlara yedirirler. 

Bizde kan böyle dere gibi akıyor 
ve ziyan olup gidiyor. 

85 beygirlik bir elektrik mo
törü, yüz bin kalorilik makine dur 

madan çalışıyor. Bir tarafta kesi· 
len hayvanlar, pompa ile ş~irilip 

teurl.,kle müteharrik çengellerde 

yüzülürke11 diğer tarafta kesme 

ye yüzme ameliyesi tamamlanmış 

olanlar, soguk hava tesisatına gö· 
türülüyor. 

Demir parmaklıklı ve numara· 
lı bölmelerde her kasabın ayrı, 
ayrı hesabında bulunan yüzülmüş 
etler zaid iki derece kuru soğuk· 
ta altı balta müddetle muhafaza 
edilebiliyor. 

A dana mezbahuı, yapısı, intl· 
zamı, temizliıri ve randımanı 

itibariyle muhakkak ki, sayılı vila 
Lyetlerimizde mevcut mezbahaların 

bir •şi, bazı hususlarda belki de 
daha mükemmelidir. 

Zaten, karşıdan binaya bakı· 
lınca, etrafta yet i ştirilip büyütül
müş palmiyeleri, muz aiaçları, çi-. 
çek tarhları, gülleri, çamlıklariyle 
bir köşkü andırıyor. Kapısının 
üstünde mermerde yazılı «1932 
Kanara• yazısını görmedikçe bu· 
ra11nın bir mezbaha olduğunu an
lamak imkanı yoktur. 

Şehir fidanlıiı da buradadır. 

Adana belediyesinin şehri ağaçlan· 
dırma faaliyetini, alınan müsbet 
neticeleri ancak burada ıörmek 
... ı.Jl..lı 8 ıu '' ' -ı anr mu ll•~"' 
te .halarını yatırıldığını bil 

• 

edilmiş, yeniden bir çok 
tiştirilmiştir. 

ağaç ye · 

Muntazam parkı, şıkır, şıkır 
havuziyle, dinlenme ve oturma 

yerlerile bu ferah müesseseye in
nn bakarken ona «mezbaha« is· 

mini yakıştıramıyor ve içerisinde 
kan döküldüiüne, et kesildiğine 

deiil, kan tutup et bağlanan bir 
bayatın mevcut olduğuna inanası 

geliyor. 

Müesıeıeyi gezmeie devam 
ediyoruz. Açılan bir kapıdan 

işçilere mahsus ayrı bir büfe
si de nazarı dikkati celbetmekte 
ve insan bütün bu iyi rlüşünülmüş 
güzel eserler ortasında hakikaten 
modern bir müessesede bulundu
ğuna anlamaktadır. 

Muhasebe dairesinden notlar 

alıyorum: 

Bugün kesilen hayvanların 
adedi 174 koyun, 48 geçi, 13 sı
ğır olmak üz~re 235 dir. Bazın bu 
mikdarın 300 e çıktıiı oluyor. 
Kesilen et miktarı 4809 kilodur. 
Bu mikdar Adananın et istihlakini 
tamamen karşılayan bir mikdardır. 

90 bin nüliislu Adan•yı düşü• 
nerok soruyorum: 

- Öyle ise Adana pek a• et 
yiyor, demektir. Bu hesaba göre, 
beher nüfusa 5 gram küsur et 

düşüyorki , bu mikdar herhalde 
azdır. Ve halkın ete pek düşkün 
olmadığını göste(ir. 

İçeri giriyoruz. Buracı, ömürleri ar· 

tık sona ermiş hayvancıkların mu· 

kadder akibetlerini bekledilderi, 

bayatla ölüm arasındaki «intizar 
salonu• dur· Kara gözlerin melul, 

melul bakışlarına ben şöyle bir 

firari nazar atfederken, veteriner 
bunlara mesleki bir gözle bakı. 
yor, hastalıklı olup olmadıklarını 

tetkik ediyor. 

- Burada · diyor. ha•v•nlar I 
Mezbehanın bir hususiyeti de 

gözle görülen kanını kokusunun 
duyulmamuıdır. Acaba bu, kana• 
lizasyonun mükemmelliginden mi, 
yoksa parktan gelen bin bir rayihanın 
tesirinden mi? 

YAZAN 1 
Nejat Boğürtlen -24 ıaat kadar beklerle~. Baytarl 

muayeneden sonra şu gördüğünü7 

parmaklıklar arasında birer, birer 

geçilerek şurada tartılırlar. Kiloda 

8,5 lrurıış olan belediye resmi bu· 

rada taayyün eder. Tarlı bittikten 

sonra kesim yerine götürülürler. 

Kesimi müteakip bir defa daha 
sıhhi muayene vardır. 

Buz daireıine giriyoruz. Bu 'k.ll· 
çük fabrika 24 saatte on 

ton buz veriyor. Şehrin ihtiyaç ve 

istihlaltini karşılayan bu mikdarı 

tamamen mezbaha temin etmek· 
tedir. 

Mezbehanın ayrı bir bölümde 

bir de gazoz imalathanesi var. 

Burada şehrin ihtiyacına arzedil. 

mek üzere günde 150 - 160 kasa 
gazoz istihal ediliyor. 

Fakat ne yazık ki, imalathane 
bugünlerde faaliyette değildir. Bu

nun da •ebebi harptir. Şişelere 
konulan tapaların, kapsüllerin te· 

darik edilemeyi•i, ı"m l'th v a a anenin 
muattaJ ve muntazır bir vaziyette 
kalmasına sebeb olmuştur. 

iki ayrı bölümde, bir tarafta 

işkembecilik; diğer tarafta bağır. 

sak ve salamuracılık faaliyeti göze 

çarpmaktadır, 90 derecelik sıcak 

suyun içinde bu hayvan parçaları, 

tamamen sıhhi bir vaziyette ha• 
zırlanmaktadır. 

Ne olurdu, bu güzel müesse· 
nin bir de sucuk im•l eden kısmı 
olsaydı ve halk bu suretle kaçak 

etten yapılmış gayri sihhi sucuk 
yerine temiz ve sıhhi bir tarzda 
yapılmış, kontrola tabi •ucuk ye
seydi? 

.------------! VAR-YO~ 
Gece saat iki. Şunu doğru 

söyliyelim: Sahah1n saat ikisi. Al· 
lah size azap nasibe.tmiş ki ya 

asfaltta veya büyük caddelerden 

birisinin üstünde oturuyorsunuz ve 

sıcaktan uyunmadığı için yatağa 
yeni giriyorsunuz. 

Otobüs geçiyor; elbette ge
çecek, tren yolcuları istasyonda 
kalacak deiil ya. Fakat bu acı 
ses ne oluyor?. Şöför neden mut· 
tası! korne çalıyor?. 

Arabalar da geçiyor; elbette 
geçecek. Tren yolcularını kim ta 
şıyacak?. iyi amma onların da bir 
«dandan da dandan• dır gidiyor. 
Gece val..tı caddenin üzeri çok 
mu kalabalık?. Ne gezer?. in, cin 
top atıyor. 

Bu zartzurtlarla dandanlardan 
uyuyamıyorsnnuz. Şafak sökerken 
baygın bir halde yatağa tekrar 
uzanıyorsunuz. Bu sefer de :ı1imitçi, 
toınatçı, sütçü başlıyor. 

. Y arabbil. Bu dünyada uyku 
denılen bir nesne var amma Ada. 
nada büyük caddelerin üstündeki 
evlerde uyumak imkanı yok .•• 

DUn umumi heyet 
toplantısını yapdı 

Çukurova pamuk ihracatçılar 
birliği umumi heyeti dün birlik bi· 
nasında toplanmış ve ruznamesin
de bulanan meseleleri müzakere ve 
karar altın• almışdır. Toplantıya 
Ziraat bankası müdürü bay Ziya 
alaçam riyaset etmiş, katiplikleri 
Kooperatifler birliği umum müd•ir 
vekili hay Orhan Kaftancı oğlu ve 
Mersinden Bay Emin Taner yap· 
mıştır. 

Ru20ame mucibince, idare he· 
yeti raporu okunmuştur-. Bu rapor· 
da şöyle denilmekte i.ti. "Vekile· 
timizin birliklere yolladığı mubase· 

be taliıııatnamesi mucibince hesap· 
ların bir yıldan dı&"er yıla devir 
edilıııemesi ve varidat faılası ta. 

hakkak ettiği takdirde bu fazlanın 
azaya avansları nisbetinde iadesi, 
aksi halde noksanın yine azadan 
tahsili lazım gelmektrdir. 

30 bin balyalık muamele sebe· 
bile bu yıl varidatımız 10,256 lira 
43 kuruş fazla tahakkuk etmiştir. 
Bu miktardan 5,060 lira 80 kuru· 
şunu azadan ıınıflarıoa göre aldı

ğımız maktu avansa yüzde yüz 
mahsuben iade ve 1941-42 hesap 
yılı için yeniden maktu avans ha· 
linde alelmüfredat aza hesabına 
kayıt ediyoruz. 

Ve kayıtlarımızı tanzim için 
bu seb•ple hepinizden birer mak· 
buz alınarak avansınız ret edilecek 
ve mezk\lr avanslar yeniden tahsil 
edilmiş cesine size 1941- 1942 yı· 
lı için birlikten birer makbuz ve

rilecektir. Bu varidat fazlasından 
mütebaki 5,790 lira 63 kuruş sa• 
yın vekaletin 19-8-1941 tarihli 
ve 6294.16 numaralı emrile birliği. 
miz ihtiyat fon hesabına nakıl 
o\unmuttuf'. 

Rapor okunur kabul edildik· 

ten sonra bi rliğin yeni y ıl bütçesi 

teshil edilmişdir. Buna göre büt· 
çe 13,175 liradır. 

Mütekıben seçime geçilerek 
idare heyeti şu suretle teşekkül 
etmiştir. 

Adanadan bay lbrahim burdur· 
oğlu, bay Alber Diyap, T. C. Zi
raat bankası gülek limited, Mersin

den Ali Ergir ve ortakları firması 
' Anadolu inkişaf şirketi, Sait Akın-

cı ve Sait Dörmen firması. 

Tarsustan bay Hasan dakara 
Murakipliğ'e de Bay izzet Koçak 
seçilmişdir. 

Toplantıda birliği alakalandı
ran diğer hususat müzakere edil. 
mişdir. 

Birlik umumi heyetinin kararı 
üzerine birlik idare heyyetinden 
Bay lbrahim Burduroğlu ile Bay 
Alber Diyabın vekiletle temas et
mek maksadiyle pek yakında An. 
karaya gitmeleri muhtelmedir. 

Seyhan vilayetinin 1941 - 1942 pamuk rekoltesinin 127.085 b ı 
olarak tesbit edildiğini, lçel vilayeti rekoltesinin 41659 b ı t tt ·ayı .. . ... . . aya u ugunu: 
bolgenın umumı rekolte~ının 169-735 balya old•ğunu yazmışsak. Ali. 
kadar makamlarla yaptıgımız temas neticesinde pamuk m h )"" - b . . a su unun u 
seneki vazıyetı etrafında şu malOmatı aldık. 

Pamuk ekim mevsiminde yağı
şın devamlı olmasından dolayı böl· 
gelerde zeriyat gecikmekle bera· 
her ekilenleri de kurtarmak içın 
ot mücadele•i yabılmıştır. Bu iki 
gayri tabii vaziyeti müteakip, ku
raklığın devamı, tebehhuratm faz
lalığ'ı ve bilhassa pamuğun teneb· 
büt mevsiminde kili mikdarda 
yai'murun yatmaması yüzünden. 

Adana merkez kazasile Ka· 
raisalı, Kadirli, Osmaniye ve Bah
çede serpme suretile ekimi yapı

lan yerli pamuklarda yüzde 20 
Mibzerle zerriyatı yapılan klev
land pamuklarında yüzde on ku· 

raklıktan fazla müteessir olan 
Ceyhanın mühim bir kısmında ve 
Kozan arazisinde yerliden yüzde 
40, akala ve klevlendten yüzde 
30 noksan çıkmıştır. 

Bugünkü vaziyete nazaran pa 
muk yetiştirme vaziyeti normaldır. 
Hava değişiklikleri zarar vermedi· 
ii takdirde yetişenler için memnu· 
niyete şayan bir istihsal senesine 
girilmiş olunacaktır. 

1941-1942 senesinde ekilen 

lstanbul ticaret odası 

umumi katipliöl 

Ankara 4 (Hususi muhabiri· 
mizden ) - lstanbul ticaret odası 

umumi katibi Cevat Nizami lzmir 
borsa komiserliğine tayin edildi. 
Mevzuata ıröre, \stanhu\ ticaret 
odası umumi katibi fiyat muraka· 
be komisyonunun da izası olduğun 

dan bu vazifeye bu mevzua tam vu• 

kul ve ehliyetli olan bir zatın ta· 
yini mukarrerdir. 

Eski lstanbul ticaret madürü 
Muhsin Naimin buraya tayini hak
kındaki şayialar asılsızdır. 

Tiftik ihracatçıları kendi 
aralarında anlaşmı,ıar 

Ankara . 4 ( Hususi muhabi· 
rimizden ) - lstanbulda tiftik ih· 
racatçıları birlığinde bir kısım aza· 

nıo dahilden düşük fiyatlarla tiftik 
mübayaası için aralarında bir an· 

laşma yapmıı oldukları hakkında 

şikayetler yapılmışdır. 

Ticaret vekaleti, pay tevzi 
talimatnamesinin bu gün kıdemli 

ihradatçılara bahşettiği rüçhanlı 

hakların tiftik ihracatında bu Ş\'• 

kilde mlkus bir netice vermesine 
mani olmak üzere tetkiklerde bu. 
tunmaktadır. 

arazi hektar olarak şudur: 

Yerli 100, 133, klevlend 
452, akala 2,064 olmak 
221,649 hektardır. 

119, 
üzere 

1940-1041 senesinde ekilen 
arazi 112,099 yerli, 111.837 klev. 
~da?d olmak üzere 2l3,936 hektar 
1 ı. 

• Bu rakamlara göre, bu seneki 
ekım, ğeçen seneden 2,287 hektar 
noksandır. 

Bu seneki mahsulun son tah• 
mini yerli 64.165, klevland 102,585, 
akala 1,985 olmak üzere 168,735 

balyadır ki, geçen senenin 98.570 
yerli, 95,060 klevlandının tutarı 

olan 193,630 balyasından 24,995 
balya noksandır. 

Bu sene yapılan ilk tahmin 
48,060 yerli, 69,301 klevl•nd, 
l,'205 akala olmak üzere 118 566 
balya idi. ' 

Eylülde yapıla" son tahmin 
64,l65 yerli, 102,585 klevland 
1,985 akala olarak 168,735 baly~ 
tutmuştur ki, ilk tahminden 50 169 
balya bir fazlalık arzetmekt~kir. 

Bir muhtekir hakkında 
kanuni muamele 
Kapalı çarşıda manifaturacı

lık yapan Mustafa oıflu Yusuf Ka 
lak, diğer esnafta yüz kırk kuru· 
ıa satılan lüks setenio m~treıini 
160 kuruşa satmak suretile ihti· 
kir yaptığından hakkında kannoi 
muameleye tevessül olunmn•t -.. ur. 

Şehrimize gelenler 
Niğde Belediye reisi Ahmet 

Hamdiyle Doktor Operatör Abdur. 
rahman dün şehrimize gelmişlerdir. 

13 Un uftursuzluftu mu? 
Antakya - Şöför mehmet 

oğlu Ahmedin idaresinde bulunan 
130 numaralı kamyon 13 yolcu ile 
Reybaniyeden şehrimize gelirken 
Soğuksu mevkiinde önüne ansızı~ 
bir at çıkmıştır. 

Şoför atı çiğnememek için di. 
reksiyonu kırarak kamyonu hende. 
ğe yuvarlamış ve bu yüzden yol. 
culardan üç kişi hafif surette ya. 
ralanmıtır. 

Emniyet mUdUrU mezun 
Emniyet müdürü lsmail Hakkı 

Tarı bir hafta mezuniyet almıştır. 

YUzme havuzu için bot 
Şehrimiz bölge beden terbi· 

yesi müdürlüğü, yüzme havuzu 
için 3 bot yaptırmıştır. 
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lbtilalcilerin ne icada• aziıııkar ve Yıl· 
maz adamlar ıolduğunu biliyordu Şefin 
Vlostoy boğazından geçmesini tehir etmek 
kili değildi. Dönmek oradan dönüşte de 
h i ç geçmemesini temin etmek 1 ii • 

l 
====.I 

c.. Evet. Membaa hemen hemen yo· 
lumuzun üstüne düşüyor. 

Vlosfoy boiazından geçmeyip de Doı 
niyak yolundan gidersek menbaada ui'rı· 
yabiliriz. 

Vlôıtoy geçinil 
iki gündenberi zihnini kemiren müt· 

h~ kelimeleri söylerken sesinin titrememesi 
için büyük bir gayret sarfetmeie mecbur 
kalıyordu. 

lıive etti: 

- Oradan gideraek öyle oevinece· 
iim kil •. Sevdii'im zaman, kalbime oabip 
olanı mucizeler membaına iÖtürmeği hep 
düşünmüıtüm. 

Böylece aramızda mukaddeo bir ra. 
bıta da olacak.. Bunları çocukluk tellkki 
ediyorsunu~ deiil mi? 

- Evet, fakat hoşuma gidiyor. 
Merak etmeyin, Dosniyak yolundan 

giderek mukaddes membaın suyundan 
içeriz. 

Zaten Vlostoy yolu bu mevsimde 
çok fenadır. 

Daha dün bir kazaya kurban gitmek 
beni korkutmazdı, bugün ise bayat benim 
için sensin, senin aşkıodırl 

zımdı , 

Nihayet mucizeler membaı imdadına 
yetişmiş, bu ıefer hakiki bir mucize ya· 
ratmıştı. 

Titreyerek Stelana ıolı.ulop mırı[. 
dandı: 

- Evet, Vlostoy yolu bu mevsimde 
çok fenadır. 

Ben de seni oevmek için ya9amak io 
tiyorum: 

"' .. 
iç Stefan. 

Militza, ihtiyar meşelerin atında bir 
kayadan akan menbaa doğru iğilmiıti. 

Ormanın bu köşesi sık ağaçların gölıre
ıinde, adeta loşu ve Militza beyaz robu, 
sarı saçlarile bu dekor içinde Stelana 
bir peri kadar güzol görünüyordu. Peri, 
iki avucunu birleştirerek su ile doldurap 
uzatmışı: 

Militıa maksadına ermişti. O gece - iç Stefan. 
Stefanın yanında uykusuz geçirdii'i bir· Taldek iğ'ildi, içli ve renç kadının 
kaç saat sarfında karduiu plin muvaffak bileklerinden süzülen ıu damlalarını 

. . notknb ·ı muracaauıırı 6 .-•tıitimtli balia~Ut k Harıaı 
ırır ma uz ı e 

öptü. 

Militza onu gülerek azarladı: 
- Bu usulden deiil, siz uyduruyor-

sun uz. 
Sesini 

rak: 
yava~latıp ırülmeği bıraka· 

- Ahi dedi, yalnız değilmiıizl 
Membaın bekçisi vaziyetinJe olan 

münzevi papazı rörmüş, onu işaret edi· 
yordu. 

Stefan mukabele etti: 

- Buraoı işıklar uğrai'ı olduiuaa 
göre alışmıştır. herhalde! 

Filhakika bir ağaç kütüi'Une oturmuı 
tesbib çekmekte olan ihtiyar papaı 

onları görmemiş gibiydi. 
Militza: 

- Haydi , dedi , şimdi ma sen· 
de 

Stefan membaa yaklaştı ve rütubetli 
taşlar üzerinde ayaklarının kayması Mılit 
zayı bir çocuk gibi güldürdü. 

Geçirdiği ıstırablı günler ve ııihayet 
sevgilisini ölümden kurtarmıf olmak on
da, bunların aksülamelile çocukça ve 
lakayt bir neşe uyandırmıştı. 

Sen Veslista kendisinden izahat is · 
tiyeceklerini düşünmüyordu bile; o gün 
tatilinin son gilnilydü, eilenecekti. 

Taldekin iri ellerinden suyu bir kut 
ıribl 1 ti. Sonra yllaQnll birden onaıı av11f· 

larına soktu. Geri çekildiği Yakit kirpik· 
terinde, burnunda damlacıklar titri
yordu. 

Stefan: 
- Ağlıyor musun sevgilim? diye en 

dişe ile sordu. 

- Hayır, gördüğün sadur, mucize 
membaının suyol 

Soğuk su ile üşümüı olan güzel yüzü 
ısıtmak ve korutmak için Taldek, onım 
ırözlerini , yanaklarını , duJaklarını 
öptü. 

Membaın Y•nından ayrılıp papaza 
doiru yürüdüler. 

Militza: 
- Muhterem peder, dedi, biz biribi· 

riınizi seviyoruz. 

ihtiyar mırıldandı: 
- O Allaha ma!Omdurl 

- Bizi takdis etmenizi istiyoruz. 
- Allah sizi takdis etsin. 
Papaz ayağa kalktı ve sordu: 
- Evli misiniz? 

Militza yalan ıöyliyemedi. Kızarak 
cevap verdi: 

- Hayır. 

Fakat Stefan mUdabele etti ve ıoy· 
lediii iki kelime ile Militzanın kalbioi bir 
kere daha kazandı: 



.S Eyldl ı941 • BUGON 

Tehlikeli merhamet! BERLİNE 
HÜCUM 

Leningrad 
önünde 

VE YVEL 
DİYOR Kİ 

1 
Yazan 

Va· NQ 

Bir mecliste al-
kıştan, ıslıktan 

bahsediyorduk. 

- içimde derddirl - diye an
lottım. - 1917 senesinde, Viyana. 
da Kubla isimli bir tenor büyük 
muvalfaldyet kazanmıştı. Daha iyi 
şeraitte kendisini Berlin istemiş, 

a-itti. Volluoper müessesesinin elış
kın temaşacılan bunun üzerine 
matem içinde kaldı. Bahusus Wag· 
ner'in piyesleri de repertuara kon· 
muş. Bunlarda pek az artist mu· 
vaffak olur. 

imparatorluğun taşra şehirle
rinde kendini yeni yeni gösteren 
bir istidadı kandırarak, bir sürü 
vaitlerle Viyanaya getirdiler. Ada· 
mm önünde azametli bir istikbal 
açılıyor amma, ilerlemesi ne müş
kül... Heyecanla sahneye çıktı. Çok 
kabiliyetli de ... Fakat halkın aklı 

fikri bahsettiğim Kubla'da bulun
duğu için, gözü başkasını görmü· 
yor; kulağı başkasını dinlemek İS· 

!emiyor. 
Perde açılır açılmaz: «isteme

yiz(» diye bir ıslık •.• Bir gürültü ••. 
Zavallı genç artist, her türlü ha· 
kareli sineye çekerak geceler ve 
gaceJerce rolünü yaptı... Bense 
bu bale dayanamıyarak, üzüldüm, 
üzüldüm •.• Böyleleri nihayet kendi· 
terini sevdirebilirler, büyük şehir
lerde tutunabilirler. Yahut da, gel
diklrri yere yuvarlaoırlar .•• 

••• 
Tanınmış sahne müellifi Ekrem 

Reşit de şöyle bir hatırasını hika

ye etti: 
- Benim içimde daha büyük 

bir derddi .. Adeta bir cürmün vic
dan azabını çeldyor gibiyim ..• Zira 
faciaya bizzat sebebiyet verdim; 

Avrupadan henüz gelmi~tim. 

Ehil olmadıkları halde sanatkarlığa 
kalkışan insanların halk tarafından 
terbiye edilmesine, hadlerinin bil· 
dirilmesine alışmıştım. 

Günün birinde sinemaya git
tim. O sıralarda adetti. Perde ara· 
larında bazı «artistler» çıkar; şarkı 
söyler, dans ederlerdi. Ne soğuk
luk! Ne sakaletl Ne maharetsizlik! 
Dayanamadım; garpvari ••lığı bas
tım. Numara bitmeden. «Kes artıkl 
Elverirl» Manasında bir alkış ... Ve 
kadın, bu memlekette hiç alışılma
nuş bulunan ve beklemediği böyle 
bir hakaret karşısında dehşete ka• 
pıldı. Gözleri testekerlek açıldı. El
lerini, istimdat edercesine ileri 
uzattı. Ajılamaklı bir sesle: 

«Ah, pardon! Pardon!» Diye 
içeri kaçtı ... işte, böyle bir kalb 
kırılmasına sebebiyet verdiğim için, 
aradan seneler geçtiği halde, te· 
essürden kurtulamıyorum. 

••• 
Bu merhamet' şarklılığın bir 

iladesidır. O katı kalblilik de garp· 
lılığın evsafı arasındadır. Biliyoruz: 
Bizimkinden maraz hasıl olur. Hat· 
ti atalar sözümüz bile var, Fakat 
Avrupa stajını görmüş Ekrem Re
id gibi münevver !erimiz bile ırenç-

f;1r. saikaiyle böyle bir gönül lmı• 
cılılık yaparlarsa, ceremesini ömür· 
!erinin sonuna kadar çekiyorlar ••• 
Razıyız; Kötü eserler arasında bu
nalalım, amma zinhar, yüzümüzü 
kızdırıp nabele: ((Naebilsiol)) demi-

yelim .• 
Ah şu tehlikeli merhamet-
çocuklarımızı başımıza çıka-

• ran sokaklarımızı dilençilerl11' kö
peklerle dolduran merhamet •. 

Valilerimizden Bay Baran an

latıyordu: 
- Hadememi azarladım : ((Ne

dir bu böyle? •• Her köşeyi örüm· 
cek atı bürümüş!» dedim. Ürkün
tayle yüzüme baktı. «Her işi gör
dür. raziyım, beyim ..• Amma bana 
yuva bozuculuk yaptırma ... « diye 

yalvardı. 
••• 

Oeain vapurla geçerken Ru· 
oıelibisarına baktım. Kalenin içini 
ahşap bir mahalle kaplamış. Hatta 
kulelerin tepelerine kadar ev yap
tırmışlar. Acaba nasıl olabilmiş 

bu?., Tahmin yürütüyorum; şüphe• 
siz ki, bundan bir kaç asır evvel: 
«Adam sen de ... Haci elendi ihti
yardır •.• Hoca efendi de fakirdir ... 
uracıkta bir kulübe kursun! Barın· 
ıın gitsin ···" diye göz yumulmuş ..• 
O hal, böylece babadan evlida, 
ıatıcıdan alıcıya sürm gitmiş .•. 
Tehlikeli oıerhamet fasilesinden 
bir nümune daha 

••• 
Bununla beraber şarklı ruhumuza, 

fVldı ı&alerimiae, o ahtap mahal 

leli tarihi Hisarlar, o ıslık çalınmayıp 
nezaketle alkışlanan istidatsız sa
natkarların hüner göstermedikleri 
temaşa yerleri daha münis görü-
nü yor ... 

Acaba bu hususiyetimizle da
ha mı yük>eğiz? O da başka mev
zu. Liikal daha şairaneyiz. .. 

Ak,.mdan. 

• 
Bir varmış, bir 
yokmuş 

YAZAN 
ULUNAY 

Kolayca şöhret 

ve servet ka
zanılan Ame· 

rika sinema aleminde vaktiyle başı 
gözü yerinde bir gulim - ı -
hoş endam türemişti Derhal ilin· 
cılık ajanslarınıd himmetleriyle du 
Napolili kundura boyacısı ayakla
rının altına serilen dolar paketle
riyle yükselıı nihayet Musa peygam 
berin Tur - ı - Sinada iken 
müşriklerden birinin altondan dök
tüğü buzağı gibi bir mabut dere
cesine çıkarıldı. Ümmeti sürülerle 
(isterik ) karılardan ibaret olan bu 
asri ( ilah ) bütün hayatını san'ata 
hasreden en büyük artislerin bir 
senede bin türlü zahmetle himmet
le, gayretle kazandıklarını bir kaç 
saat içinde bankadaki " hesab -
ı - ciri,, sine geçiriveriyordu. 
Buna mukabil sinemaların beyaz 
perdelerinde takdirkirları onu kah 
bir Arap burnuyla, kah basında 
kuyruklu bevaz peruka, yanağında 
yapma bir benle on beşinci Lüi 
devrine ait bir rolde, kah mevzun 
endamını gösteren dar bir fanile 
içinde seyrediyorlar ·ve gözlerini 
bayılta bayılta ağızlarının salyula· 
rını koyuveriyorJardı. 

Hele Rudolf Valantino, kısa 

bir siliple perdede çırçıplak görün
dü mü ? O zaman dişiler kendile
rini tutamı yarak " taleb kısraklar 

" gibi kişnemeğe başlıyorlerdı. 
Çevrilen film, bütün Amerika 

filmlerinin mevzuları l'ibi bir bu 
dalalık ., şaheser,, i olsun. 

Tarihi vak' alar baştan başa 

tahrif edilmiş bulunsun ... 

Diğer rolleri yapanların artis
likte alakaları olsun. olmasın. Buna 
kimsenin ehemmiyet verdiği yoktu. 
Yeter ki ( O ) karşılarında bulun· 
sun ..• 

Bir yandan da gazeteler bu 
modern Apollon'un hususi hayatına 
dair sütunlarla yazılar ya<ıyorlar 
ve bütün dünyaya bu kundura bo. 
yacılığından bozma artistin sabah 
kahvaltısında yumurtayı kaç darbe 
ile kırdığını, ka,Jığı nasıl ağzına 

götürdüğünü, aksırırken nasıl göz. 

terini süzdüğünü, esnerken kaç 
dişini gösterdiğini, haftada kaç de
fa müshil aldığını en ulak ttferrü 
ata kadar anlatıyorlar. ve bu zır
va'lar hdr halde - insanlığı ıztı
raplardan kurtarmağa çalışan -

Çok ağır bombalarla 
yapılan akında şeh
rin merkezinde büyük 
yangınlar çıkarıldı 

Londra, 4 [a. a.] - Hava ne. 
zareti istihbarat servisi bildiriyor: 

2 Eylül gecesi Berline hücum 
eden Britanya bombardıman tay
yarelerinin müretteb•tı, çok ağır 
bombaların şiddetle infilak ettiği· 
ni ve en mühim şimendüler gar
larından biri civarında çok büyük 
bir yangın çıktıtını müşahede et
miştir. 

Bir Striling tayyaresinde bu- 1 
lunan bir yüzbaşı, Berline a-eldiği 
zaman projektörle hava diifi ba
taryalarının diğer bombardıman 
tayyarelerini bulmuş olduğunu ve 
dolayısile kendi tayyaresinin dö· 
nüş müstesna olmak üzere biç bir 
dikkat celbetmediğini söylemiş ve 
şunları ilave etmiştir: 

«Şehri cenup garbisinden şimal 
şarkiye kadar baştan başa katet· 
ettik ve bombalarımızı attık. Şeh· 

rin merkezinde derhal çok büyük 
bir yangın Laşladı. Tayyarenin 
arkasındaki topçumuz, yangını 15 
dakika sonra hala görebilmek
teydi.» 

pek çok ziyade ehemmiyetle oku
nuyordu. 

Nihayet bir gün öğrenildi ki 
Valantino ölüyormuş! 

Amerika gazeteleri Napolili 
jigolonun nabız harekatını, harare
tinin derecesini günde bir kaç ila
veler çıkararak daha şimdiden mer 
siyeler okuyup dövünmeğe başla

yan kadınlara bildiriyorlar. Onlar- / 
dan da bir matem ve bir büki gül. 
güleai yükseliyordu. 

Valintino öldül 
Yangınların hali görülmeğe 

seza idi. Tabutun arkasından siyah

lara bürünen ve ikide lıir de düşüp 
bayıldıkları için sedyelerle taşınan 

karıların matem mevkebi ilerliyordu. 
En keskinleri mezarın üstünde 

kendilerini öldürdüler, ~o hafifleri 
Avrupaya gelerek manastırJara '•· 
pandıJar. 

Son zamanlarda Öj'Feniyoruz 
ki, başkasına ait bir mezardan ah· 
rete gitmek istiyen " dünyanın en 
güzel bacaklı,, adamı yakıodt. me
zar sahibine yerini terketmek üze• 
re imiş. 

Bana insanlığın bu cinnet hü
lbasıoı yaptıran saik de bu oldu. 

Bu kaşı gözü yerinde, sürahi 
endamlı, düzgün bacaklı Napoliten, 
tulihin lOtul zannolunan cilvesine 
ujırayıp da zevahirden başka bir 
şeyle meşgul olmıyan yeni dün
yaya gitmemiş olsaydı, belki şimdi 
öbür dünyaya seferi Ariyet bir me
zarlıktan yapmağa mecbur olmazdı. 

Bu itibarla Amerikalıların 1 
" Yüksek dimağlar en.ıitüsu,, yap· 
malarıoa hacet yok. Y l'ni dünyayı 

ıslah için bir " normal dimağlar 
enstitüsü,, yapsınlar kafi 1 

Almanlar şehrin fış 
müdafaa hatlarına 

girmişler 
Budiyeni orduları· 
nın sağ cenahı Uze· 
rindeki Alman tay
yiki hafifledi 

Londra: 4 (a.a) - Rus ceb
heıinde cereyan etmekte olan mu. 
harebeler, Leningrada karşı Alınan 
taarruıuoun şiddetlenmesi üzerine, 
günlük haberlerin ön safında gel
mektedir. Alman gazeteleri, Al
man kotalarının Leningradın tış 
müdafaa hatlarına girdiğini bile 
yazıyorlar. Bu taarruz için seçilmiş 
olan Alman hava kuvvetleri mu. 
azzam gayretler sarfetmekte ve 
Rus istibkamlarını pike taarruzla. 
riyle mütemadiyen döğmelı.tedir. 

Leningradın Hitler kıtaları 
tarafından zaptı Rusyayı laltık 
liman•ndan mahrum bırakacaktır. 
Leningrad muharebesi, Liki Suki 
şimendöferinin şimdi Almanların 
eline geçmiş olan şimal kolu civa. 
rında bilhassa kuvvetli olmaktadır. 

Gomel etrafında Mareşal Ti. 
moçenko'nun mütemadi taarruz
ları Mareşal Budiyeni ordularının 
sağ cenahı üzerinde '<i Alman tat· 
bikini zaifletmeğe muvaffak ol
muştur. 

Budapeşte: 4 (a.a) - Macar 
ajansı bildiriyor: 

Dinyeper nehri boyunca müt
tefik kıtalar salı günü elde ettik
leri muvaffakiyetleri genişletmeğe 

devam etmişlerdir, Düşmanın hü
cumları şiddetini koybetmiş ve 

keşif hareketleri de her taraftda 

alı.im kalmıştır. Macar hava dali 

topları 3 Sovyet tayyaresi düşürül
müştür. 

Hehinki: 4 (a.a) - Düşman 
anudane bir müdafaadan sonra 
Kareli berzahında majılOp edil
mittir. Finlindiyanın eski hududuna 
boydan boya varılmıştır, harp 
a-•naimi pek çoktur. Son harekatta 
alınan malzeme arasında yüzlerce 
o_t~mobil, l>ir çok hafif piyade 
!n1ahları vardır. Günden a-üne 
artmakta olan esirlerin adedi 1000 i 
bulmuştur. Dağınık bir halde bu
lunan düşman müfrezelerinin te
mizlenmesine Kareli berzahının 

gar b mıntakuında devam edil
mektedir. 

-;:=======::::::;ı 
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Düşmanın zayıfladı· 
ğını ve mağrur itima· 
dının endişeye inki
llip ettiğini gösteren 
bir çak alamet merr 
cutt•r. 

Simla 4 ( a.a ) - Harbin 
ikinci yıldönümü · münasebetila 
Hind kuvvetleri başkumandanı 

general Veyvel radyoda söyledi· 
ği bir rnutukta ezcümle demiş
tir ki: 

« - Önümüzde (katedilecek 
uzun bir yol ve zahmetli günler 
vardır. Fakat düşmanın zayıfladı
ğını ve mağrur itimadının bir 
endişeye inkilap ettiğini göste
ren bir çok alamet de mevcut· 
tur. Yıkılış aaatının yaklaştığını 
gördüğü zaman düşmanın bu en
dişesi ümütsizliğe tahvil edecek
tir.» 

Alman işgali altındaki 
mıntakaların illşe 

vaziyeti 
Berlin: 4 (a.a) - Yarı resmi 

bir menbadan bildiriliyor: 

Şarkta işgal edilen mıntaka· 

ların iaşe vaziyeti hakkında soru· 

lan bir süale cevaben Alman salt

hiyetli menbalarında dün şu beya
natta bulunulmuştur: 

«Almanya, işgal edilen mınta
kaların iaşesi lehinde tedbirler 

almak için hiç bir taahhüdde bu
lunmamıştır. Alman hükOmeti bu 

hususta ancak beynelmilel hüküm
lerle bağladır. Bu hükümlfjre göre. 

işgal orduları ancak memleket da

hilinde nizamı idame ile mükel
leftir. Buna mukabil kendi iaşe· 
!erini memleket dahilinde temin 

etmek hakkına malikdirler. Eğer 

Almanya işgal edilen mıntakalara 

yiyecek maddeleri ve her şeyden 

Önce buğday göndermiş bulunu. 
yorsa bunu kendi arzu3İyle ve sırf 
insani bir hareket olarak yapmıştır.» 

Fransız gönUllUleri Rus 
cephesine hareket ettiler 

' 

Versay 4 ( a. a. ) - Rus 
cephesinde Bolşevikliğe karşı harp 
edecek Fransız gönüllüleri lejyo
nunun hareketi münasebetile, dün 

ak~am Versayda bir kışla avlusun
da askeri merasim yapılmışdır. 

Merasim esnasında G . . . eıyooun 
merkez koautesı reisi Dölong, gö· 

nüllülerin bayrağını cepheye hare· 
ket eden ilk kıtaların kumandanı 
olan Albay Dükroya vermişlir . 

;:e Nöhetci eczane 1 -Halk eczanesi 
( Tarsus kapısında ) 

bir madam Küri'nin keşiflerinden [ Yeniaaltab'tan ) 
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Avrupada kadın erkekten fazladır ! 
Milletler cemiyeti tarafından_ harbin ipt'.d•l.a-

rında hazırlanan dünya nulusuna daır ıs
tatistiğe göre yer yüzünde kadınlar erkekler• 
den fazladırlar. Binaenaleyh ekseriyet kanunu
nu kabul etmek lazım gelirse kadınların her- ı 
şeyde hakim oloıaları icabeder. 

Mesela Franoada 41.300.000 nüfusun 19 
milyon 900.000 i erkek, 21 milyon 400.000 i 
kadındır. Bu ıuretle kadınlar erkeklerden bir 
buçuk milyon fazla demektir. Almanyada ( A
vusturya da dahil ) 74 milyon 827.000 nüfu
sun 36 milyon 427.000 i kadındır. Bineaneleyh 
kadınlar erkeklerden 1 milyon 973 bin fazla 
demektir. 

ltalyada 42 milyon 918.000 nüfusun 21 
milyon 67.000 i erkek 21 milyon 849.000 i ka· 
dındır. Burada kadınların eksriyeti daha az 
olmakla beraber gene 782 bin kişilik bir faz
lalık vardır. Belçikada 8 milyon 804 bin 500 
niıfusun 4 milyon 110 bin 900 ü erkek, 4 mil
yon 193 bin 600 ü kadındır. Kadınlar erkek· 
!erden 82.700 fazladır. Sovyet Rusyada 
81 milyon 665 bin erkeğe mukabil 88 milyon 
802 bin kadın vardır. 

Avrupada erkek nüfusu kadından fazla 
olan bir memleket vardır. O da Bulgaristandır. 
3 milyon 119 bin kadına mukabil 3 milyon 153 
bin 900 erkek mevcuddur. 

Amerikada erkekler daha fazladır. Ame
rika Birleıik hnkOmetlerinde 600 milyon 638 

bin kadına karşı 62 milyon 137 bin erkek var
dır • 

Japonyada erkekler pek az fazladır. 34 
milyon 734 bin erkelı. 34 milyon 520 bin ka
dın vardır.1 

Kadınlar neden daha fazladırlar? Milletler 
cemiyetinin bröşüründeki rakamlardaıı bunu 
anlamak kabildir, 

istatistikler gösteriyor ki kadınlar erkek
lerden daha mukavimdirler. Meseli Fransada 
doğan 100 bin çocuktan ancak 90.962 erkek 
bir yaşına varabiliyor. Kız çocuklarından ise 
92.838 i bir yaşına basıyor. 41 yaşında 74.988 
erkete mukabil 78.381 kadın vardır. 75 yaşın• 
da 23.768 erkete karşı 34,821 kadın bulun
maktadır, 

Bundan çıkan netice şudur: Zayıf cins de· 
ailen kadınlar hakikatte erkeklerden daha kuv· 
vetlidirler. 

• Nevyork şeh
rinde, ikiz ve Ü· 

çüz çocnklar do-

Amerikada ikiz 
ve UçUz salgını 

iumu, seneden se. 
ney& artmaktadır. Bugün bir Amerikan şehrin
de yüz doiıumdan birinde ikiz çocuk do;uyor. 
Halbuki on beş sene evvel bu nisbet, iki yüzde 
bir ve 1936 ıeneeind• 136 da bir niıbetind• 
idi. 

Üçüz çocuklara gelince bu nisbet "k" b" 
k t • - 1 . • 1 1 ın-

d• birdir. Fa a uçuz erın çoğu yaşamamakta. 
dır. 

1930 ıenesindenberi dog· mu• 1 • o an üç yüz 
çocuktan sekseni yaşıyor. 

• 
ril 

Bulgar Maa
Nezaretinde 

sinamalar hakkın· 

Bulgar liselerin
de s i n e m a 

tla hazırlanan ye· 

ni bir kanunla mektep sinemaları meselesi hal· 
(edilmiştir. 

Bulgaristanda her lisede bir sinama açıla· 
caktır. Talebeye mahsus olan bu mektep sine

malarında tarihe, coğrafyaya, tarihi tabiiyeye 
aid ilmi !ilimler- gösterilecektir. 

Filim gösteren makinaların satın alınması 
liselerde bulunan yardım sandıklarından temin edi-

lecektir. Sinema salonuna gelince, esas itibarile 
Bulgar liseleri yeni ve büyük binalar olduğundan 

bunların jimnastik veya resin salonlarından bi

rinin ayni zamanda sinema salonuna çevrilmesi 
kabil olacaktır. Filimlerin liselere taksimi, 

muhafazası, ithali Maarif nezareti tarafından 

yapılacaktır, Bu maksatla Maarif nezaretinde 
çalııacak bir mektep ıinemaları büroıu tqkil 
eclecektlr. 

• Japonya 
Tarihinin en vahim 
buhranı karşısında 

Tokyo 4 ( a. a. ) - HükOmet 
ve harp endüstrileri mümessillerinin 
iştirakiyle toplanan bir konferensta 
bir nutuk söyliyen başvekil Prens 
Konoye. ezcümle demiştir ki; 

" - Japonya, tarihin en vahi;n 
buhranı karşısında bulunmaktadır. 

Bu buhranı yenmek için yegine 
çare, milletin bütün ekonomik kud
retini seferber etmektedir. Bu kon
feransın hedefi, Japonya'nın ekono
mik kaynaklarını, mümkün olan en 
yühsek mertebeye çıkartmak sure
tiyle inkişaf ettırmektir." 

Amiral Sokonji, aynı konferans 
ta söylediği nutuk.ta, yeni ekono
mik rejiınd., milli gayelerin bütün 
hususi menfaat ve karlardan üstün 
tutulacağını bildirmiştir. 

Plan hazırlama konseyi reısı 

General Suzuki de demiştir ki : 
"- Buhranı yenmek için baş. 

lanan ekonomik seferberJiıcte, bir 
tek adam, bir tek yen ve bir tek 
ton malzeme lüzumsuz yere harcan• 
mamalıdır." 

Zağrebdeki Amerikan 
Başkonsolosluğunda 

ele ğeçirilen vesikalar 
Zeğreb, 4 a.a. - D. N. B. 

Hırvat gazeteleri, Zeğreb'teki A
merikan başkonsolosluğu kapatıldı· 
ğı zaman ele geçen yeni vesikaları 
neşrediyorlar. Bu vesikalar yalnız 

Belgrat'taki Amerikan elçisinin Yu
goslav siyasetini mihver ale>hine
sevketmek için yaptığı tesirleri ve 
Zağreb'teki Amerilı.an baş konsola
sunun caniyane faaliyetini değıl ayni 
zamanda Amerikan başkonsolosu

nun yuğoslav komünist partisiyle 
münasebette olduğunu da gÖ•ter
mektedir. 

Amerikan elçi•i Lane tarafından 
5 nisand Vaşington'a gönderılen 
bir telgırafta doktor Neçek'in 
mihverin düşmanı olan kabineye 
girmesıne karşı minnettarlık izhar 
edilmesi iıtenılmektedir. 

21 Temmz 1940 tarihli diter 
bir telgrafta, Amerika elçisiı eski 
Yuğoslav Nazırlarından Doktor 
Korosec'in Sovyetler Birliği ile iş· 

birliği yapmayı reddettiğinden te· 
essüfle bahsedilmekte ve Roman
ya ve Macaristanla dostane müna· 
sebetler idame etmek hususunda 
Yugoslavya tarafından sarledılen 
gayretlerin Almanya'nın istediği 
tarzda tecelli etıiğı bıldirılmektedır. 

Zatreb'teki Amerikan başkon
solosunun propaganda faaliveti 
Baş konsoloslukta bulunan kÜlli
yetlı probağanda risaleleri ve 
bey~nnamelerin mevcud~yedtile müs
bettır. Beyannamelerin H t • d b ırva ça 

an aşka Almanca da yazılmış 
ol~ası _bunların Almanya'da tevzi 
edılmege '."ahsus olduklarını gös • 
termektedır. Amerika başkonso -
losluğundan ele geçirilen beyanna
meler arasında kominist beyanna
meleriyle Sitalin'le kominist partisi 
hakkında risaleler de bulunmuştuş. 

Bundan başka zağreb,teki A-
amerikan baş konnsolosluğıı ile' ko· 

milnit ajanı Soprek arasında sıkı 

bir temas bulunduğu hakkında ve
sikaya müstenit delıller vardır. Ha. 
ziranda, başkonsolosluğun kapatıl
masından az evvel, baş konsolo
sun gemi mücehhizi M.tkoviç'i• 
elinde bulunan gemileri lngilızlere 
teslim etmek içın teşebbüslerde bu· 
lunduğu müsadere edilen vesika• 
!ardan anlaşılmıştır. Başkonsolons. 
Amerika hariciye nezareti vaıı· 

1 
!asiyle Matkoviç'in Amerika,da 
bulunan oğluna bu işin tahakkuku 
için talimat gönderdiği de anla• 
şılmıştır. 

Ceza kanununda 
yapılacak tadilat 
( Baştarafı birincide ) 

Ceza kanonunun müteakip ki· 
tapları üzerinde de komisyon de
vamlı mesai sarletmektedir. 

Filhakika on beş senelik tat• 
bikat ve bilhassa içinde bulundu
ğumuz şartların icabettirditi yeni 
hüküroler bu kitaplardaki birçok 
maddelerin de yeniden gözden a-e· 
çirilmesini ve değiştirilmesini zaru
ri kılmaktadır. 

Bu noktaları göz önünde tu• 
tan komisyon maddeler üzerinde 
lüzumlu gördüğü tadilleri yaparak 
ceza kanunumuza yeni bir şekil 
vermiye çalışmaktadır. 

Anlaşıldıi"ına ıröre tedvinine 
çahşılan ceza kanunumuz yeni şek
lini aldıktan sonra bugünün bü
tün ihtiyaçlarını cevaplıyabilecek 
v• uznn müddet tadil zaruretin• 
clO,IUmiyecektlr. 
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Bor Talebe okutma ve koruma 
birliği idare heyeti azaları 

- Dünden artan -
2 Menkul ve gayrimenkul nakdi ve aynı şekilde yapıla· 

cak her türlü teberruatlar. 
3 Resmi ~e hususi teşekküllerden yapılacak nakdi ve ay-

ni her türlü yardım. 1 
4 Cemiyetin idare edeceği ( Mektep, Yurt, Kurs vesaire 

gibi ) müesseselerin temin edeceği fazla varidat. 
S Cemiyet Nukut ve emvalinin getirebileceği hasilit ve 

nemalar. 
6 Cemiyet azasına verilecek rozet hasılatı. 
7 Müsamereler ve emsali eğlentilerden elde edilecek nak· 

di ve ayni varidat. 
Cemiyet varidatı, nakde ve ayniyata mahsus müteselsil 

numaralı dip koçanlı matbu makbuzlar mukabilinde kabzedi
lir. Bu makbuzlara kimlerin vazı imzaya mezun olacakları ida
re heyetince karara bağlanır. 

Her türlü ıerfiyahn idare heyeti tarafından tastik veya 
tasvip edilmesi ve bütçeye mutabık olması şarttır. ita amiri 
reis veya reis vekilidir. Cemiyet nakdi ve ayni emvali idare 
heyetince münasip görülecek suretde ve tarzda muhafaza olu· 
nur. Cemiyet veznesinde muayyen miktardan fazla para bu
lunduramaz. Bu mikdar idare heyetince tayin olunur. 

idare heyeti 
Madde 14 - fadre heyeti, umumi heyetçe iki sene ıçın 

seçilen yedi asil ve bir o kadar da yedek azadan mürekkeptir. 
Bu azaların yeniden intihapları caizdir. Umumi heyet üzum 
tördüğü taktirde heyet azasını iki senedeıf evvel tamamen 
veya kısmen tebdile seJahjyettardır. Yedek aza tertip oluna· 
cak sıra ile asli azayı istihlaf eder. 

Heyet azası toplanarak kendi aralarında bir reis ile bir 
reis vekili intihap eder. Reis vekili rehin mazereti halimle iç
timalara riyaset eder. Kararlar ekseriyetle verilir. Heyet mü
rettep azanın ekseriyeti mevcut olmadıkça içtima yapamaz 
ve karar veremez. 

Heyet azası mazeretini bildirerek istifa edebilir. Bu taktir
de yedek azadan sırası gelen onun yerine heyete dahil olur. 
biribiri ardınca fiç içtimaa bili mazeret iştirak etmiyen ve ma
zeretini de bildirmiyen aza istifa etmiş sayılır. Bu taktirde key· 
fiyet adi veya fevkalade olarak yapacağı ilk içtimada umumi 
heyete bildirilir. idare heyeti bu tebliği umumi heyete işbu ni· 
zamnamenin 15 inci madde münderecatı aynen okunarak bil
dirilir. 

15 idare heyeti umumi heyetten aldı~ı direktiflere ve bu 
nizamnamede yazılı maksadlara ve kaidelere göre cemiyet ga· 
yesinin tahakkuku uğrunda blltün kuvvet ve kudretini ve dik
kat ve intizamını sarfetmeğe mecburdur. 

Heyet azalığına seçilmiş olmak, o azanın ahlaki şerefinden 
bu hususun beklendiğini ve vaki intihabı kabul eylemek ise bu 
cehdü gayrete bütün samimiyetiyle söz verildiğini ve her türlü 
müşkilibn göze alındığını ifade eder. idare heyetine asil ve 
yedek olarak aza seçilenler umumi heyet huzurunda cemiyet 
gayelerini tehakkuk ettirmek hususunda kendi ahlikı şerefine 
vazife tevdi edilmiı olmasından dolayı teıekkQr edeceklerdir. 
idare heyeti azalır enaz ayda bir defa toplanmağa ve araların· 
da vazife taksimi yapmağa ve müteakip içtimalarda fa r liyetle
ri neticelerinini biribirine izah etmeğe mecburdur. Bu hususlar 
heyet riyasetince deftere muntazaman kayit ettirilir. 

16 idare heyeti cemiyet emvalinin hüsnü idare edilmesin· 
den, zarara uğramamasından ve devlet kanunlarına aykarı ha
reket edilerek veya kanunların icapları yerine getirilmiyerek 
cemiyetin izrar edilmesinden münferiden veya müştereken meı
uldur. Bu mesuliyet hukuki olup ancak umumi heyetçe karar 
verildiii taktirde takip olunur. 

17 idare heyeti, cemiyetin mümessilidir. Bu sıfatın icap 
ettirdiği bütün hukuki selihiyetleri (Umumi heyet kararına 
vabeste . olanlar veya umumi heyetce kayda rabtedilmiş bu· 
lunanlar müstesna ) haizdir. Her hangi bir gayrımenkul hi· 
beıinin kabul ve teferru olunması, ferağ edilmesi, hi.be edi
len bir gayrimenkulün veya ayniyatın nakde çevrilmesi ve 
bu hususlara karar verilmesi idare heyetine aittir. Her türlü 
hakiki ve hükmi şahislarla resmi ve hnsusi müessese ve ma· 
kamlara ve her çeşit ve dereceki kazai mercilere karşı ce
miyeti tam manisiyle idare heyeti temsil eder. 

idare heyetinin reis ve reis vekili cemiyetin harice karşı 
mümessildir. Reis veya reis vekili kaza mercileri nezdinde 
cemiyeti bizzat temsil edebilecekleri gibi caşkasını da bu 
buıusta tevkil edebilirler. 

İdare heyeti azasıda her nevi hizmeti.erinden ve içtimala
ra iştıriklarinden dolayı hiç bir ücret v.erilmez. Şu kadarki 
cemiyet gayeleri uğrunda yapacakları masraflara fahiş olma· 
dıaına idare heyetince karar verilmek suretiyle cemiyett;n 
talep ve istifa etmeğe aelihiyetleri vardır. 

İdare heyeti cemiyetin muamelit ve emvalini idare için 
gerek asli ve gerek yedek azadan muhtelif hizmetler için 
istifade etmeğe mezundur. Bu gibi vazifeler idare heyetince 
bir karar ile tefviz olunur. idare heyeti bu maksatla ve ce
miyetin mali iıtidadı ve işin iklizası nazara alınarak diğer 
müstahdemler kullanmağa da selihiyetlidir. 

idare heyeti cemiyetin gayelerini tahakkuk ettirmek üze· 
re kendi azasından veya hariçten murahhaslar intihap ede· 
bilir. Bunlann vazife ve selahiyetlerini tayin eyler. Bu mu· 
rahhaslara hiç bir ücret verilmez. 

İdare heyeti azası istihdam edeceği şahısların cemiyete 
ika cdectkleri zararlardan mesul olJukları cihetlet bunları 
dainıi nıüralebe altında bulundururlar. İdare heyeti kanu
nunun ve cemiyet muamelitının icabettirdiği kayıtları ve 
def terleri tutmak ve tutturmak ve evrak ve vesaiki ve def· 
terleri on sene müddetle muhafaza etmek ve daha fazla mu· 
hafazası lizım gelip gelmiyeceii hakkında bu müddetin mu· 
rurundaa aonra umumi heyetten karar almak vazifesiyle mü• 
kelleftir. 

BUGON j EylQl 1941 

ÇAKICI EFE 
B U G O N Gazetesinde YUksek Muharrir 8. Zeynel Besim Sun'un 

ÇA KiCi EFE romanını tefrika ederek blnlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği m••Omdur. 

ÇA KiCi EFE'nin kitap hallne konarak piyasaya çıkarılması husu
•unda sayın okuyucu ve mUtterilerimden aldığım yüzlerce mektup ve 
yapllan tlfahr mUracaat Uzerlne ÇAKICI EFE kitabını basllr1p halkımı
zın lstlfadelenmeslnl temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruttur ve pek 
yakında piyasaya çıkarllacaktar. ÇAKICI EFE romanı baskısının azhğı 
yUzUnden okuyucular1mızın hemen adresimize mUracaatla isimlerini yaz
dırmalar.~nı, tafrada bulunan sayın okuyucularamı~ da adresimize (100) 
kurut gondererek bu farsatı kaçarmamalar1nı tavsıye ederiz. 

A D R E S : Adana Merkez Oteli Altında 
HOROZOGLU KARDEŞLER 

-----------------------------------------------Cemiyetin şükran defteri cemiyetin infisahma kadar mu
hafaza edilmek, fesh ve tasfiye halinde halkevine teslim 
olunmak lazımdır. 

Madde 18 - Cemiyet emvalinin tahsilit ve sarfiyatım 
mürakabe ve göreceği yolsuzluklar hakkında idare heyetini 
ikaz ve umumi heyete rapor ita etmekle mükellef olmak ve 
her alel.ide umumi heyet içtimaında yeniden intihap edilmek 
üzere umumi heyetce cemiyet azasından iki murakip tayin 
olunacaktır. Murakiplerin yeniden intihapları caizdir. Müra· 
kiplerden birisinin i.!tifası veya sair suretlerle infisah halinde 
idare heyeti yedek azadan münasibini mürakipliğe seçer. Ve 
keyfiyeti umumi heyetin ilk içtimaında tasvibe arzeyler. Mü
rakiplere hiımetlerinden dolayı hiç bir ücret verilmez. Mas
rafları hakkında idare heyeti azasının yapacakları sarfiyata 
dair hükümler :cari olur. 

Mürapkiler, bilcümle kuyudat, defatir ve muamelata bak
mağa, teftiş etmeğe ve vazifedar memurlardan izahat alma
ğa münferiden ve müştereken salahiyetlidirler. Bu selihiyet
lerini umumi heyete izafetle kullanırlar. Hariçte cemiyeti 
temsil etmezler. 

Mürakipler umumi heyete karşı milnferiden veya müşte
reken mesuldurlar. Mürakipler, umumi heyet içtimalarında 
münferiden veya müşterek tetkikatları neticelerini ve cemi· 
yet kuyudat, vesaik, varidat v~ sarfiyatlarının sureti cere• 
yanını bir raporla bildirmeğe v bu rapor münderecatını 

aynı zamanda umumi heyete alenen izah etmeğe mecbur
durlar. 

19 Nizamnamenin her hangi bir suretle tadili umumi 
heyet kararına bağlıdır. ı 

YAZLIK BAHÇESİNDE 
Suvara --9,15 BU AKŞAM 

Fevkalade proğram 
Türkçe sözlü - Şark masikiii 

E D D 1 E 
Gantörü'n 

Ali Baba Hindisi anda 

Suvara 
e,15 

ilaveten : Renkli Mikl Mavus 

Pek yakında Pek yakında 
(Ay Doğarken) 

Nelson Edi - Janette Macdonald 

20 Cemiyetin her hangi bir suretle fesh veya infisahi 
halinde cemiyet emvalinin tasfiyesi Bor halkevi idare heye· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~ 
tine tevdi edilecek ve cemiyet emvalı ve hukuku aynen 
halkevine intikal edecektir. 

21 işbu nizamname 25-8-931 Pazartesi günü Borda 
tanzim edilmiş olup 3512 no lu kanunun 4 üncü maddesi 
mucebince fescil yapılmasını muteakip mer'iyete girecektir. 

Muvakkat maddeler 
1 lık tesis yılına ait bütçeyi işbu nizamnamede yazılı 

esaslar dahilinde idare heyeti hazırhyacaktır. Hazırlanacak 
bütçe Eyliil 1942 yılı iptidasına kadar olan devreye tealluk 
edecektir. 

2 ilk idare heyeti atideki asıl ve yedek azadan terekküp 
edecektir. 

Asıl Azalar 
1 Bor Armutlu mahallesinde mukim emekli binbaşı Meh· 

mehmet Balçık. 
Öğretmen Neca2 Orta « « « 
ti Özün, 

Daima güzel filmle programını süsleyen 

\ YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM 

Yine güzel bir Film takdim eder 
_ ~-aferine son.. . ~zemetine hudut olmıyan... İhtişamiyle başları 

donduren ... Heıecanıyle kalpleri durduran senenin en büyük Filmi 

1 ATLAS EKSPRESİ 1 
Türkçe 1 1 Sözlü 

~ünga~ın en büyük Recisörü CEC/l B. DE Ml LLE 
nın harıkalar yarat d lı . ' 

3 
4 
s 
6 

Armutlu 
Çarşı 
Künkbaşı 
Armutlu 

« « Tüccar Halil Ataman, A 
. . an e ası... Amerıkanın en bügük 

rtıstlerı ..• 
« « • « Mahmut Cıgız. 
o: « « Eşraftan Hilmi Özalp 

« Halil Nuri. B. Kütüphanesi Me. I 
Rağıp Önen 

~ Barbara Stenwyck • 
Joel Mg Crea 

7 « Künkbaşı Tüccar Rasih Şahap Beyat. 

Yedek azalar 
1 Bor Köprübaşı mahallesinden tüccar ibrahim Bilgen 
2 Bor Saltık mahallesinde mukim dava vekili Nazmi 

Öncel. 

Yedek azalar 
3 Bor Seltuk mahallesinden avukat 1smail Hakkı İrenıün 
4 « « « Öğretmen Rasim yüksel 
5 « Orta « öğretmen Semiha Yurtsever 
6 « Armutlu« Tüccar Mehmet Bıyık 
7 « Selçuk « « Mehmeh Enver Bor. 

Murakipler aşağıda gösterilmiştir 
1 Bor Zürra ve tüccar bankası muhasibi Nail Onat 
2 Bor armutlu mahallesinden belediye muhasibi Ferit Yi· 

gen oğlu. 

Muvakkat madde 
3 Cemiyete ilk tesis zamanında girecek aza işbu nizam

namenin zirini imzalıyacak, aidat teahhüdatını beyan edecek 
ve cemiyetin tescilini müteakip talep vukuunda ve bilahare 
asli makbuzlarla tebdil edilmek şartiyle verilecek olan mu· 
vakkat makbuzlar mukabilinde aidatını bu nizamname eşas• 
ları dairesinde ödiyecektir. Bu suretle nizamname zirini im· 
zalamıı olhn her şahıs, nizamnamede yazıla olan bütün hü
kümleri ve nizamnamenin biltün münderacatını aynen ve t•· 
ma .. D kabul etmif olur. 25-8-931 

Kudretleri... Film şirketinin en zengini olan PARAMONT' 
sız milyonları bu şaheserde toplandı. un sayı· 

Filme ilaveten 

Müsabaka ile me
mur alınacak . 

Türkiye ış bankası 
anonim: şirketinden: 
Bankamızın muhtelif şube

lerinde çalıştırılmak ve 3659 
sayılı kanun hükümleri daire
sinde maaş verilmek üzere 
aşağıdaki şartlar dairesinde 
müsabaka il~ 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 
meıuau olmak 

Çocuk Sanatorgomu 

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

( Askerhğini bcnllz yap-
mamış olanlar muvakkat 
memur alınacaktır. 

3 imtihanda muvaffak 
olanlar arasında ecnebi lisanı 
bilenler tercih olunur. 

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

2-4-6-8 1190 

1201 
imtiyaz ıabibi : Cavit ORAL 
U. Ne~riyat Müdilrll : Avakat 

Rifat YA VERC>CLU 
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Mathauı- Adaaa 

arif mudOnyeunae muracaıttan mıze gv .. - .... --· 


