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Bükreıten 

Çukurovanın 

makine ihtiyacı 
Yazan: Cavit Oral 
Bn sene yağmur mesvimi çok 

erken başladı, hali devam ediyor. 
Hububat tohumlarının bir kısmı 

vaktinde bir kısmı da bir az reç 
ekildi. Mamafih Çukurovada hubu 
bat mahsulünün bu fünkü vaziyeti 
iyidiri ve normaldir. Yalnız pa· 
muk tarlaliri havaların müsaadesiz 
liii ve yağarhk gitmesi yüzünden 
oldukça tehire uğradı. Nadas boz
mak ve tarlaları pamuk ekimi için 
hazırlamak mümküa olmad~ Hal· 
bu ki pamuj'un ekim mevsimine 
nihayet iki aylak bir zaman kaldı. 
Ş.. halde hazırlık için müddet çok 
daralm1tbr. Bu dar müddet içinde 
Çakarovada bu seneki pamuk 1&· 

huanı kanfbrmak imkinı da yok 
ribiar. Çünkü bu seneki ekim 1&• 

buı reçen senekinden daha çok· 
tar. Vesait ise ekseriyetle hayvana 
istinat etmektedir. Çukurovadaki 
,JDevcad makinelerin bir kısmı ye· 
Mkli&lik bir kısmı vaktinde mazot 
balamamak yüzünden çabpmaz 
bir hate firmiftir. 

Müı4tahsilin ise bav anın müsa • 
aclelinden süratle istifade etmesi 
llzamdar. Zamandan kazanmak iste 
yen çiftci kendi vesaitinin kifaye· 
tini rörmediii için icarla tarla silren 
makine sahiplerine müracaat etmek 
zaruretinde bulunuyor. Zaten adet 
leri mahdut olan bu makine sahip 
leri de müstahsilin bu fazla mOra
caatı katf ısında tarlayı aktarmak 
için normalin üstilnde ve hatti 
biraz da ihtikira yaklqan bir sa• 
rette Gcret istemej'e bqbyorlar. 

Mesall donüme 40 ili 50 ka· 
r11f fibi f ahit bir ilcret. Şu vazi-
1ete nazaren bul'ün Çukurova 
çiftciai tarlasını hazırlamak, toba· 
mana vaktinde ekmek, itini mevai· 
min prtlanna uydurmak için çok 
çallfmak ve alratli İf yamak mec
buriyetinde bulunuyor. / Bunun da 
Çukurovada hal ve hazırda mev
cut olan vesaitle başarılmasına 
maddi imkin yoktur. 

[Devamı Üçüncüde} 
===:=================o=:===== 
Mülkiye 1J1Ufettı,ı 
olan kaymakamlar 

Ankara ıs (Hnaaai mababiri
mizden) • Çerkea kaymakamı Halil 
Tekin, Kınkban kaymakamı Ihsan 
Oltıın, Reyhaniye kaymakamı Nec
det yılmaz üçüncü sınıf müfettiş· 
liklerine; Söke kaymakamı Ömer 
Eriyetekin Çerkes, mahalli idareler 
ıabe mildür muavinlerinden izzet 
Ön Söı~e, Midyat kaymakamı Ali 
Kuruaoy Kınkhan, mülkiye müfettişi 
Halaıi Reyhaniye, Hisar kaymaka
aı Niyazi Akın Midyat kaymakam
lıldanna neklen tayin edildiler. 

Cenubi Afrlkanın 
harp gemllerl 
Londra ıs ( A. A. ) • Tarihte 

Uk dera olarak cenubi Afrikanın 
harp remileri lnfiliz donanmaıı ile 
İf birlifi yapmak üzere yola çık
aqlardır. Bir m•yin tarama filotil· 
luı olan ba kuvveti hareketinden 
evvel teftit eden Demiryollan ve 
Umanlar nazın Starroct, Başvekil 
Smatı namına bir hitabede buluna
rak demif tir ki : 

" - Mayın tarayıcı filosunun 
laanketi tarihi bir hadisedir. Çiln· 
ki cmabl Afrikanın en renç 
teşekkllll dOnyanm en eski, en 
aafrar mabarip kuvveti olan lnri· 
Uz clonanmuile ayni kamanda al· 
bDda ........ ktedir.,, 

bir manzara 

Romangada 
umumi se/er
berlik şayiası 

General Antonesko 
Berline gitti 

ve döndü 
Romanyayı her yun 
ıo bin Alman a~keri 
geliyormuş 

Radgo gazetesi bildirigor 
Son günlerde Balkanlarda bir 

çok haberler çtkmakta, çok geç· 
meden bunlar yalanlanmaktadır. Bu 
arada Rumen Başvekili Ar.tone,ko
nan Berline fideceii söylenmif ve 
derhal tekzip edilmişti, Fakat bo
fÜn relen haberlerden anlqtldij'ına 
l'Öre Antonoako Berline ritmif ve 
dönmüıtür. 

Yine bnrün relen bir haberde, 
Romanyada, Rumen hükümetinin 

umumi seferberlik ilin edecefi p· 
yıaları dolaımaktadır. 

Romanyaya Alman ukeri tah
tidatı hakkında Londradan verilen 

bir habere göre, her gün Roman· 
yaya 10 bin Alman askeri relmek· 

tedir. Keza timali Dobricada üç 
Alman tümeni bulunduiu bildirili· 
yor. 

Belrrad 15 ( A.A ) - Romaya 

baı vekili General Antoneskonun 

Berline davet edilmiş oldujıı halr
kındaki haber Bükreşin resmi mah· 

ffllerinde ne tekzip, nede teyit 
olunmaktadır. 

Ciornale Di
talianın ga

lan/arı 
Atına kadınlan 

Kral sarayını taf· 
lamışlar 
Atina 15 (a.a.) - Ciornale 

Oitalia gazetesi bize yalanın da 
hududu olmadığın1 ispat etmekte
dir. Gazete, Yunan ahalisinin 
harpten memnuniyetsizlij'ini rös
termek için Atina kadınlarının sa· 
ray önilnde biiyilk tezahilratta bu· 
lunarak tq attıklarını ve polla ta• 

rafından zorla dajıtıldıklannı yaz· / 
mıştır. Bu kabil alçaklıklar cevap-

tan da milstağnidir. Bütün bu if • 
tiralar baştan qajı y:ıland1r. Esa· 
sen ltalyanların llç aydanberi rö11· 
terdikleri şey Yunan milletinin 

zihniyeti hakkında tam bir ceha· 
lettir. 28 birinci teşrinde bu mai

rur milletin esarete razı olacajını 

zannetmişler ve bunun içindir ki 
Yunanlıların llzerine atılmqlard1r. 

Şimdi de onan yoruldaj'Ulla zan. 
nediyorlar. Ve ba yanllf h91aba 
iatinad ederek yakandaki iftiralan 
neşrediyorlar. Ba tehdide ataiıda. 
ki ihtarı ilive ediyoruz: 

Yunan milleti harhe tatmaz 
ve ejrilmez bir surette devaın 
edecektir. 

Fransada kaldınlan tiren 

seferleri 

Vifi ıs ( A.A ) - Haber ve· 
rildij'ine röre, bu ründen itibaren 
iftal altında bulanan Fransada 
yolca ıOmendilfer servisleri bllyOk 
hatlarda l'llnde bir trene indirilmiı 
ve ikinci derece hatlarda temamile 
kaldınlmqhr. Bu takyidat kömGr
ılldllkten ileri relmektedir. 

~---· 
ITALYA 
mDnferit 

ısulhmu is. 
teyecek? 
Bu, Faşist mec-
1 isinde görü -
şülmüş ve ka
bul edilmiş 

·----· 
Rad!J.o ıazefesi 6ildiri!J2_r ~ . 

Bu ak,am relen bir haber, 
balyanın münferit sulh talebiı;ıde 
bulunacajım bildirmektedir. Bu hu
sus Faşist meclisinde rörüşülmi!ş 
ve münferit sulh meclisce kabu{ 
edilmiştir. Yalnız Mus.>Jini bu sulh 
cereyanlarına mokavemet etmek, 
tedir. 

Yine bildiriUitine röre Gran· 
di münferit sulh teşebb:lsllnü riz.. 
lice yapacakhr. 

Bu haber ihtiyatla telekki e. 
dilmekle; beraber ltalyanın fen• 
vaziyette bulunduğu anlaşılmakta
dır. Ejer böyle bir münferit 
sulh yapılırsa ancak timdi yapıla
bilir. Zira Almanyaoın ltalyayı 
istiliaından sonra müstakil bir 

1
1 l~g!liere
nın ltalya
ya verece 
ği cevap! 
Su/ h müzake

relerine ne za-
. man girişile

bilir? 
.----· 

Lorıdr;ı 15 (:ı.:ı) - Niyuz 
K:-onilc.l gazetesi başmakalesinde 
İtalyanın belki sulh talebinde bu 
lunacağını, fakat bu memleketin 

ı lngitterenin vazif ~si diktatörlerle 
çarpışmak olduğunu unııtmamast 

I liı.ımgeldiğ-ini yazmaktachr. Bu 
• şerait altında mes .. li ltalya hane 
danımn müzahreti ile Kont Grandi 
tarafından sulh talep edildiği tak
dinJe lngiltere ne g ibi bir vaz.i· 
yet takır.aca'<hr ? M 1ssolini çe-
kildiği ve bazt •mutedil faşistler 
kral hanedanının müzahareti ile 
sulh talebinde bulundukları zam1n 
kenıiilerine verilecek cevap ıu 
olabilir : 

ltalyad:ı devamh olarak ta· 
nılabilecek yegane rejim milletin 
serbestçe İntihap edece,li rejimdir. 

sulh yapılamaz. 1 Hitler ve Musolini bir mülakattan r sonra 

~------------------~....:..----J 

lngiltere ancak serbestçe İn· 
tihap edilmiş olan bir hükllmetle 
a,hca ht:defi olmakta devam eden 
Almanyayı mağlup ettikten sonra 
sulh müzakerelerine girişebilir. 

A -MEAiKA YA ZiRAAl"T 
ALETlllERi SiPARiŞE iLDi 
ilk Parti Gelir Gelmez istihsal 
Mmt akalarma Sevk Olunacak 

Ankara (Hususi) - Büyük Millet Meclisinin kabul ettiii yeni tahdidat
la Amerikadan retirilmeti kararlaıtınlan yeni ziraat iletlerine ait bütiln 
hazırlıklar ikmal edilmiıtir. Ziraat Voklleti aiparitlere bqlamqtır. 

ilk parti Ameribdan l'elir reJmea iatiUal mmtakalanna Nvkedi· 
lecektir. 

Memleketin bO,ek bir lu•m ihtiyac1nı karfılayacak miktarda olan 
ba yeni lletlerin tevzi bir prosrama baflaamq ve milnakale yollanna 
azalr. ziraat matablan •tiyaçlannm daha 6noe temini kararlqhnlm11tar. 
yeni lletJ.m aGratJe ptirilip ziraat miltakaı.nna derhal tevziinden l'a· 
ye mDmldln oldafa kadar k... zammda iyi ve bol mahsal almak ve 
memlekette toprak mahsulleri stoklarının çotalmasını temine çalqmak-
tır. 

Mahalli ziraat müdilrleri ve miltehassıslan istihsal mıntakalarında 
sık stk tetkikat yaparak yeni iletlerle elde edilen umumi mahsul v;tzi
yeti hakkanda Vekilete raporlar vereceklerdir. 

Elde edilecek mahsulden ne kadarının ihraç edileceği tetkik oluna
cak ve Vekiletler aruı bir komisyon tarafından vaziyet tesbit edi

lecektir. 

= 

Bir lngiliz Taggare Gemisi 1 A merika cumhurreisi Ruz- mış ve " lngilizlerin techiı.atı çok 
veltin Amerikan meclisine güzeidi, iyi döğüştüler ,, demişti. 

verdiği kanun layihasının hariciye Ro d l d' • b' h ma an re en ıger lr aberde· 
encümenine sevk edildiği malOm· ise Almanya ile Amerika arasında b~ 
dur. Yarın, bahri· r---------~-..... 
ye, harbiye, bari- H A R p ve harp çııc.t.;. tak· 

tirde ltalyanıo A-
ciye naztrları en- I "k ·1 b 
cümene çıkarak D PLOMASI hmel~ı da tle arp 

S f k a m e o mayaca• 

O Yan 1 n anunhakkındaki • b'ld' ·ı k dir 
fikirlerini beyan Al t ~ 

1 

b~rı ::t>!;ıe. AKdenizde bUyUk 
Tekzl•bı• e~~ceklerdir. man QJI rin Mihverpakti-

man gazete- '.:# ne göre nuıl te• 

~~~,~~~~----

8 i r muharebe 
leri, A m e r i k a l • l'f dild'" · 

1 
ı e ırı soru-

lngiliz ticaret vapurlarına Hiç bir yabancı as- ~:~:1:'z1::i::eü~~: Agkarde er. l llıaabillyira. n tayya-

taarruz akfm kaldt ker Bulgaristan . essir 01acat•nı ka· 

d l bul etmekle be- en lZ ·ı Londraı ıs [a. a] - Bu sabah 8ft geçmemif raber yardım ye· • reci eri yddl 
bütOn razeteler ticaret i'emileri - Yazısı Üçüncüde _ tiımeden muhare-
kafilesine refakat eden lnl'iliz harp -;------------ benin biteceğini J ~ ı • G e~ek Yana
remileriyle Alınan ve 1ta1yan tay· lngiliz devriyeleri Tobruk desöylemektedir- ue QQ zye- astan~•nn 
yareleri arasında cereyan edeıı ler. Bu sözler, yar· ve gerek fımall 
bilyük birmaharobedeo bahsetmek· mUdafaasım yoklayor ! dım yetişmeden t t . Afrikadan re-len 

tedirler. L I<abire 15 ( a. a. ) - Royter Aimartların ciddi e geç l haberler ltalyan Bu maharebeye dair n-•edilea tev 
...,. ~ ajansının hususi muhabiri bildiriyor: t~eboüsler yapa- tayyarecileri-nin liide bir ltalyan muhribinin babrlldı• • 1 

i bil naillz devriye kolları Tobruk· caklan manasına l'elir ki bu te- ' lngiliz tavvarecileri ka .. mnda ve ı2 tayyaren n düşürüldili'O • • n · w 
dirilmektedir. un dıı müdafaa mevkilerini yokla· ıebbüslerin muvaffak olup olmıya· yddıi,ını anlatmaktadır. Trablui 

_:M. ınakla meşiul bulunuyorlar. Bun· cağı ayrı bir meseledir. Garpde bir lngiliz tavvaresi, ma· lnrilizlerin Gallant to .. ,,:..- ı ı 
muhaibiyle lllüıtriiis tayyare remiai lann vazifesi dış istihkamları dene· ltalyan l'azeteleri gittikçe da- taralara rizlenmiş ltalyan subay· 

ınektir. lnriliz kıtaatının •ehir et• ha ihtiyatlı davranmakta ve eski· la rını rörerek derhal kararrih. ve Sothanlton kravazörO dilfıll&D ... 1 
rafındaki çenberi fitgide daralmak· si ribi yilksekten almamaktadırlar. bildirmiş ve bir nl'iliz harp ıe-bomba ve torpillenyle yaralanmış· d 

f!t- tadır. Topçuda çevrilmi• olan hal· Roma radyosu reçen ak.,.m cena- misin en karaya çıkarılan uker-lardır. Fakat bana ratmen kaıiav w ...-
yanları mütemadiyen dövmektedir. bt Amerikaya karşı neşrettiii bir terle bunlar esir edilmiştir. 

fideceti yere varm1ttır. lngiliz askeri ıözcüsü dün ak- lngilizce konuımada şimali Afri· ltalyan tayyarecilijinin ba za• 

Yugoslavyada 
vesika usulU 
Bell'l'at ı ıs [a. a.]- Yaros· 

lavyanın birkaç eyaletinde ua ve 
ekmek vesika ile verilmektedir. 
Birkaç rüne kadar da sabun veli· 
ka ile hor aileye haftada bir kilo 
h ... bil• verilecektir. 

taın ıa beyanatta bulunmuştur. kadaki lngiliz zaferini saklayama- ( Deflamı iiçiincilde) 
" - Bir ardan daha az bir 

ınilddet içinde ltalyanlar bir çok 
ölllden bqka da 80 bin esir ver
ınitJerdir. Halbuki lnrilizlerin 19ı4-
19ı8 harbinde M11ırda ve Filistin· 
de atradıkları zayiat 54 bindir. 
Almanlardan ise ı918 son teşrin· 
de alınao eıir sayı11 7199'7 idi. 

lngiltaranin harp 
gayeleri 

- Y azııı llçQncEide -

Bardiyadan kaçaı 
ltalyan Generalleri 
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Bu Harbin En 
Korkunç Silô.hı 
Torpido atan tayyareler, koca Dretnotu 

nastl yaralar ve batırırlar? 

Tayyare, deniz harbinin mü· tayyaresini denize çarpmadan 30 
essir bir silahı olmağa baş- metre civarında tutmaktır ki mu-

l adı. Evvelce kendisinden d en iz vaffakiyetin sırrı da budur. Aksi 
harekatının yalnız keşif hizmetinde takdirde yani ufuktan doğru süzü· 
!•lilade edilen tayyare, ticaret ve !erek harp gemisine tekarrüpte 
harp gemilerine karşı kullanılan torpido atmak geminin kesif baraj 
taarruz silahlarının başında yor alır. ateşi altında uzun zaman kalmayı 
Bu terakki evvelemirde tayyarenin intaç eder ki bu tarzda hücum 
havada uzun müddet kalabilmesi, tayyarenin muvaffakiyet ihtimalini 
saniyen manevra kabiliyetinin yük- azaltır. 
selmesi sayesinde mümkün oldu. Şimdiki halde tayyareden yal· 

Tayyare deniz harbinde hem nız bir tek küçük çapta (45 san• 
taarruz, hem de müdafaa silahı timetrelik) torpido atılabilmektedir. 
olarak kullanılmaktadır. Bir tayyare müteaddit torpido ta. 

Taarruz vaziyetinde tayyarenin şıyarak bunları birbiri peşinden 
denizde ilk hedefi büy.ik, küçük atabildigi takdirde donanmalar için 
her nevi gemilerdir. Müdafaa va- tehlike bittabi artacaktır. Tayyare 
ziyetinde vazifesiyse düşman tay· gemileri av ve bombardıman tay-
yareler:nin gemilere hücumunu kar· yareleri taşıdıkları gibi, torpido 
şıhmak ve defetmektir. atan tayyarelere de maliktirler. Bu 

1914-1918 düny• harbinde tayyarelerin mürettebatı deniz s;ı· 

gemilerin en ziyade korktukları baylarıdır. Zira denizin bilumum 
silah tahtelbahir olduğu halde, bu· ahval ve şeraitine göre torpido 
gün tahtelbahir tehlikesine tayyare hücum usullerini meslekten yetişmiş 
tehlikesi de inzımam etmiştir. olmaları itibarile deni z •ubayları 

Almanların uzun mesafeli tay- daha iyi tatbik edebilirler. 
yareleri,işgal edi- y A z l!f#ıı. iN) Tayyarenin de-

len Fransa sahi· ı 1 niz harbıııdak i 
tindeki üslerden A B rolleri mevanın-
havlanarak lr!on- • • d• bilha.sa lngiliı 
danın garbinde lngiliz gemi kafile· ticaret vapurlarını dii;man tayy~. 
!erine taarru>. etmekte ve lngiliz relerinin hücumundan korumok 
limanlarına girip çıkan vapurlar keyfiyeti mühim bir mesele t~kil 
tayyare hücu'Jluna hedef olm»ta· etmektedir. lngiltere limanlarından 
dır. Diğ-er taraftan tayyareler dü; · hareket eden vapur kafilelerine 
man limanl ı rı önüne ve scyrfısefer sahil muhafaza teşkil.it ııı a men3up 
yollarıns mayn dökmek işind• de tayyareler açık denize kadar hima-
kullanılmaktadır. ye vazifesile memur edil d iği gibi, 

Ayni zamanda mayn döken bu Amerika veya dominyonlardan in· 
tayyareler düşmanın mayn tarayıcı giltereye asker ve mühimmat geti· 
vasıtalarına karşı b:>mb> ve mitral· ren vapur kafilel erine de ayrıca 
yöz ateşiyle hücum ederek onları teyyare gemileri tefrik edilmekte-
imhoya çalışmaktadır. dir. 

Tayyare hücumu, kafile halin 
de harp gemileri himayesinde sey
reden vapurlardan ziyade tek ba· 
şına giden vapurlara daha müessir 
olmaktadır. Çünkü, tek bir gemi· 
nin tayyı-reyr karş1 k.u\13nacağ1 si· 

lah mahduttur. 
Tayyareler gemilere umumı· 

yeele yüksek irtifalardan pike ya · 
parak hücum etmekte ve bomba· 
ların alçaktan atmağa ehemmiyet 
vermektedirler. 

Vapur kafilelerinin hava taar· 
ruzlarına karşı emniyetle tavzif edi· 
len lngiliz tayyareleri ayni zaman· 
da kafileyi Alman tahtelbahirlerin 
den korumak vaT.ilesini de deruhte 
etmektedir. Zira hücum umkunda 
bulunan tahtelbahir, rüyete müsait 
havalarda tayyareden çok iyi görü
lebilir ve tahtelbahiri gören tayya· 

re bir taraftan telsizle kafileyi ha 
berdar ettiği gibi, ayni zamanda 
tahtelbahire su bombası atarak 
oun hücumdan sarfınazar etmeğe 
ve kaçmağa icbar eder. Tayyare· 
nin deniz harekatında gemileri tah-

telbahir hücumundan koruyabilmesi 
ancak mahdut bir zamana ve saha 
ya inhisar eder. Çünkü açık deniz 
!erde ki gemileri tahtelbahirlerden 
korumak için ·havada her an tay· 
yare bulundurmak mümkün olma· 
dığı gibi, tayyarenin geniş bir sa· 
hada tahtelbahiri arayıp bulmasına 
da imkan yoktuı· . Filhakika tayya· 

renin tahtelbahirlerle mücadelesinde 
en karakteristik ve müessir usul, 
onları yuvalarında ve su üstünde 
bulunurlarken bastırmak ve bomba 
lamaktır ki, lngilizler bu usulü sık 
sık muvaffakiyetle tatbik etmekte· 
dirler. 

.---------.Fransız 

Moris Şövalye- artisti Mo· 

nin Kadınlara ~i; ı!~;:;: 
, __ T_a __ vs_i_y_e_ıe_r_i__.~~~u!~;:.;, 
Her uğradığı şehirde bir iki oyun 
veriyor. Şövalye şimdiye kadar 
lsviçreye gitmemişti. lsviçreliler 
ilk defa gördükleri bu Fransız 
artistine hayran olmuşlardır. Bil· 
ha"5a Zürihliler, artistin şarkları· 
nı pek anlayamamakla beraber, 
onun alaycı tavrını taklitlerini 
çok beğenmi~lerdir. Hele Zürih 
kadınları Moris Şövalyeye adeta 
işık olmuşlardır. 

Bu müna•ebetle Zürih gue
telerinden biti • Moris Şövalyenin 
bir kaç sene evvel kadınlara hi· 
taben erkekleri elde etmek ve 
elde ettikten sonra elden kaçır
mamak için neler yapmak lazım 
geldiğine dair bazı tavsiyelerde 
bulunduğunu kaydediyor ve bun· 
ları yazıyor. Fransız artisti kadın
lara diyor ki: 

1 - Güzelliğinizden sakın 
bahsetmeyin, bunu başkaları ta k 
dir etmelidir. 

2 - Erkekle konuşurken tu· 
valet, aş 1< macerası, briç partile
ri gibi ıeylerden bahsetmeyiniz. 
Çünkü erkeği yorar ve canını 
sıkarsınız. 

3 - Erkege: "Beni seviyor· 
musun?,, diye asla sormamalısınız. 

Erkeğin bunu söylemek için vak· 
ti vard1r. 

3 - Fazla boyanma ktan sa· 
kınmalısınız. Erkekler fazla boya · 
vı sevmezler. 
· 5 - Geçirdiğiniz heyecan· 
lardaıı bahsetmeyiniz. Bunları aşı· 

kınıza değil, doktorunuza anlatma· 
lısınız . 

6 - Bir rejim takip ediyor· 
sanız bunu aıılatarnga kalkmayı

nı z, başkalarını alakadar etmez. 
7 - Konuşurken s.de olu

nuz, sahte tavırlardan sakınınız. 

Fazla muhabbet hisleri can sıkar. 
8 - Bir erkeğin son siga· 

rasını asla almayınız . 

lsviçre gazetesi bunların hep
sinin çok doğru olduğunu, birer 
kitaba mevzu teşkil edebileceğini 
söyliiyor. • 
Dünyanın en ka· 
lın buz tabakası 

Dünya
nın en ka
lın buz 
tabakası· .._ .... _______ ,. nın Gro· 

enlandda olduğu kati olarak tes
bit edilmiştir. Yalnı~ bunun aza· 
mi kalınlığı hakkında ihtilal var
dır. Groenladda uzun müddet 
tedkikler yapan ve bir kazaya 
uğ. ayarak vefat eden Graç ii nİ· 
versitesi meteoroloji profesörü 
Alferd VVegener buz tabakasını 
elindeki si•mogral aletleri yardı
mı ile 1700 metre olarak tesbit 
etmişti. 

Profesörün biraderi ve haleli 
Dr. Kurt VVegener yeni sismoğra 

aletlerinin yardımı ile buz taba· 
kasının kalınlığını 3000 metre 
olerak tayin etmiştir. Yeni alet· 
ler küçük ve havalesiz olduğun

dan kızaklarla nakline lüzum 
yoktur, 

Kurt VVegener harbin bitme
sini mütukip yeni sismoğraf alet· 
!eri beraberin•le olarak tayyare 
ile Groenlanda gidecek ve buzun 
kalınlığının uzaktan hesap ettiği 
vechile hakikaten 3000 metre 

Muhasım ı'kı' donanmanın karşı· 1 h 1 olup o madığını ma al iııde tet-
lı klı top muharebesi esnasında ı kik edecektir. 

(Devamı üçüncüd~) ı..;;:;;.;.. ..... ~~~~~~~-·--' 

Himayesiz giden bir vapurun 
bir tayyare tarafından birbiri pe· 
şinden saatlerce hücuma uğradığı 
çok defa vakidir. Tayyarelerin kul
landığı yangın bon.baları isabet 
ettiği noktada çok yilksek hararet 
[3000 santigrad] husule getirdi
ğinden, vapurun g-üverte saçını 

erittiği gibi, tahrip bombaları da 
saçı delerek ambara nüluzl• h~· 
muleyi yakmaktadır. Bu •ebepten 
tayyare hücumuna uğrıyan vapur· 
(arın ambarında çıkan yangı'l, ha· 
ı:ıuleniıı cinsine göre büyüyerek 
nihayet geminin sevk ve idaresini 
felce uğratmaktadır. Ticaret gemi· 
lerine karşı tayyare tehlikesi bü
yük olmakla beraber, kruvazör ve 
daha büyük harp gemileri gerek 
müdafaa silahlarının fazlalığı ve 
gerek teknelerinin metaneti dola

yısile tayyarelerin bombalarına kar· 
şı mukavemet göstermekte ve en 
büyük çapta bomba dahi bunları 
batıramamaktadır. Fakat tahtelba- BugUn'Un Romanı: 51 
hiri'l attığı torpili [torpido] atmak· 

ta olan tayyareler en büyük ve 
l.uvvetli dritnotlar için dahi teh-
like teşkil etmektedir. Çünkü bu 
nevi tayyareler torpidolarını harp 
gemilerine karşı atmak için onla
rın yanına kadar sokulma~ mec· 
buriyetinde değildirler. 

Torpidoyu uzaktan [vasati 
1000 metre] ve muayyen bir nİ· 
şan hattı istikametinde ve takri· 
ben 30 metre irtifada uçarken de· 
nize bırakır. Denize düşen torpido 
kendi makinesile su içinde hızla 
gider ve geminin altına çarparak, 
hamil olduğu 250 kilo barut bir 
anda infilak eder ve gemiyi yara· 
lar. Bu torpidolardan iki tanesi bir 
dritnotu batırabilir. Torpido atan 
tayyarelerin hücum tabiyesi sürat 
esasına istinat eder. 

Yükseklerde uçan tayyare he· 
def ittihaz ettiği geminin takriben 
1000 metre kadar açığına seri bir 
pike ile inerek deniz sathına 30 
metreye kadar yaklaşır ve altında 
asılı bulunan topidoyu denize bıra· 

kır. Bu esnada tayyarenin sürati 
180-200 kilometredir. Pilotun bü
tün mehareti birakaç bin metre 
irtıfadap d~ııiz• ok tibi inerek 

BU KADIN 
Bu vaziyette onunu 11 mayıs· 

da düşman askerlerinin gizlendik· 
leri yeri bulmak üzere harekete 
geçişi gayet samimi ve tamamile 
hüsnüniyetledir. Suç ortakları olan 
adamlara karşı taarruza girişmiş 
olduğunun ve böylece kendi mah
vına yürüdüğünün farkında değil
dir. 

Hüsnüniyetle başladığını söy-
lediğim bu işte o kadar muvaffak 
oluyor ki daha 11 mayıs akşamı 
teşkilat şefinin, yani 1 numaralı 

Gayyard.ın evini bulmuştur. Arala
rında geçen sahneyi muhayyilele· 
lerinizde canlandıran; " Sizi tev• 
kil ediyorum • Pek ala. Fakat 
böylece sen bizyat kendi idam ka
rarını imzalamıı olmuyor musun?., 

Vaziyeti öğrenince Stile! ne 
yaptı? Kurtulmağa mı savaştı; da· 
imi surette hizmet mi teklif etti? 
Şantaja mı b~ vurdu? Bunların 
ne ehemmiyeti var! l numaralı 

Gayyard artık kararını vermişti. 
Stifel gibi bir adama güvenilemez. 
Öldürülmesi şehir ahalisi için ne 

kadar şiddetli bir mukabelebilmi· 
sile sebep olacak olursa olsun o· 
nun öldürülmesi lazımdır. Eğer 
yaşarsa Sen Korenten casus teş
kilatı daimi bir tehlike içinde ka· 
lacaktır. 

Kompar• biran sustu. Sonra; 

- Arkadaşlar, diye devam 
etti. Bunlar hep tahminlerden iba
ret, Fakat ben arkadaşımız birinci 
mülazım Haymı, bazı hadiseleri 
kati ve muhakkak kabul ederken 
etraflı düşündüğüm hususunda ik
na etmek istedim. 

Haym mırıldandı: 

Hakkınız var. Devam edi-

niz. 
Ortaya attığım faraziye 

Gayyardın, cinayet gecesi başka 
bir yerde bulunduğu hususundaki 
delilini izah ve ayni zamanda mah
veder anlatayım: 

1 numaralı Gayyard 11 • 12 
mayıs gecesi Stifelin, muhakkak 
yok edilmesi lazım cesedi karşısın· 
da n• yapacaiıoı d6şüoürken 2 

Merkez Kazasının Zirai 
Haritası Yapılacak 

Bu yıl vilayetimizde zirai 
istihsal vaziyeti çok iyi 

Ôğreudiğimize göre 940 senesi zirai i<tihsal vaziyeti çok iyidir. Vi
layetin 720 bin hektar ziraata kabiliyetli arazisinden 478926 hektarı e
kilmiş ve 446,000 ton mahsul elde edilmiştir. 939 da 127 bin balye pa· 
muk alınmış iken 9.40 mahsulü 151 bin balyay ı geçmiş ve sa tış fiyatları 
geçen senenin bir misli derecesinde olmuştur . Çı ftçi hem hububat, hem 
de pamuk satışından çok istifade etmiş tir. 

Vilayette e kilen 35 çeşit mahsulden a lınan nndıman geçen sene· 
!erin fevkindedir. 

Mülhakatta 3380 domu ı öldürülmüş ve 8834 hektar Fareli arazi le· 
mizlenmiştir 

Pamu'< üretme çilıliği, kendisinin malik olduğu 4400 dekar arazı ve 
icarla tuttuğu 9000 dekarlık Kuzu cuoğlu çiftliginden mada Kadirlide 
9000 dekarlık Tilkibucağı çilt lıgi ile Abdi:ığlundan 5000 dekarlık araziyi 
icarla tutmak •. suretile teksir işini geniş letmiştir. 

Vilayetin her kazasında ziraat teşlilatı mevcut olmadığından zirai 
faaliyet nıatlub derecede i nkişa f edemi yordu. 940 senesi hususi butçeye 
mevzu tahsisatla Ziraat Muallimleri kadrosu ikmal edi!imiştir. Bu mual· 
!imler Vilayet nıerkez kazasının bir zirai haritasını yapacaklar; Narinciye 
ve diğer meyveli ağaçların teksirine, yabani zeytünlüklerin ıslahına, her 
köyün zirai istidadına göre istihsalin artmasına çalışacaklardır. Haşerat 
ve hastalıklarla mücadeleye bilhassa ehemmiyet verilecektir. 

Vilayctimimizin genişliğine göre, kabiliziraat arazi üçte bir derece
dedir. iklim ve toprak ş~rtları çol- müsait olon bölgemizde istihsal, tek
nik bilğilcrin de inzimamile, daha ziyade yükselecektir. 

Fakir köylüye dağıtı
lacak pamuk tohumu 

Fakir köylülere 200 bin ton 

pamuk tohumunun dağıtılacağı ma· ı' 
(umdur. Ha!:>er aldığımıza · göre, 
ziraat müdürluğünce:kazalarda, na , 

hiye ve köylerde defterler hazırlan· 
maga başlanmıştır. 

Pamuk kongresine iştirak et
mek üzere Ankaraya gitmiş olan 
ziraat müdürümüz B. Nuri Avcı 
1ehrimize dönmü,tür. 

B. Sinan Tekelioğlu 
Kurtuluş bayracıımıza iştirak 

ettikten sonraya Hataya geçen 
Seyhan mebusu B, Sinan Tekilioğ· 
lu şehrimize dönmüştür. 

Kızıiay balosu 

Bir müddettenberi hazırlan

makta olan Kızılay balosu, şubatın 
8 inci cumartesi gecesi halkevi 
•alonlarında verilecektir. 

Sümerbank 
Pazarları 

lstnbul - Sümerbank umum 
müdürlüğü devlet mamulat ve mas
nuat fiatlerinde herhangi bir yük
selmeğe. mani olmak için mutavas
sitları ortadan kaldırmağa karar 
vermiş ve bu kararın tatbikine ye· 
oi •bne başından itibaren başla· 
mıştır. 

63 Vilayete taksim edilen Sü· 
merbank Pazar ve mağazaları bü· 
yük tüccarlarla beraber en küçük 
tüccarlara da toptan satış yap· 
maktadır. 

Ceyhanda Asker 
ailelerine yardım 

Ceyhan [Hususi) - Asker ai· 
lelerine yardım işi şayanı memnu~ 

niyet bir safhaya girmiş bulunmak· 
tadır. Bu hususta yapılan tetkikler 
ve lazımgelen hazırlık sona ermiş· 
tir. Kanunun verdiği selahiyete da
yanarak Belediye encümeni 257 
mü kellefe 550 lira 50 kuruş yar· 
dım tahakkuk ettirmiş ve taksilata 
da başlanmıştır. Şimdiye kadar 
yardım için mürac-aat eden ve yar· 
dıma mUstahak görU\en asker aile~ 

si adeti 50 yi geçmiş bulunm;1kta· 
dır. Yardım bundan böyle daha 
esaslı ve kanunun emrettiği şekil· 

de yapılacaktır. 

Gaz Buhranı kalmadı 
Kasabada birkaç aydır devam 

esmekte olan gaz sıkıntısı tema· 
men önlenmiştir. 10 gün evvel bir 
vagon gaz gelmiş, köylere ve ka· 
sabaya taksim edilmeğe başlanmış· 
tır. Bundan başka, 1000 tenekede 
diğer bir gaz acentası tarafından 

getirilerek gazhaneye konmuş bu· 
lunmaktadır. 

20 gün hapis yatacak 
Kurtuluş mahallesinde Ahmet 

kızı Haticenin evine girerek para· 
sını çalmaktan suçlu Abdül'aziz 
oğlu Hasan, birinci asliye ceza 
mahkemesinde görülen mahkemesi 
neticesinde 20 gün hapise mahkOm 
edilmiştir. 

Poliste. 
• Ali oğlu Oasman Salih, Ah

met oğlu Abdullahı başından taşla 
yaralanmış, yakalanmıştır. 

• Y akup oğlu Ahmet, reza· 

let çıkaracak derecede sarhoş ya· 
kalanmış, hakkında kanuni mua· 
mele yapılmıştır. 

CASUSTUR 
Çeviren : EF. KA 

numaralı Gayyard, Vandövr tayya
re meydanına inmiş bulunmaktadır. 

Vakit ilerliyor. Hareketsizlik 
o karakterde enerjik bir adam için 
tahammül edilemez. Geçen her da
kika yalnız kendisi için değil, ar
kadaşları ve bilhassa kurduğu teş
kilat için mevcut tehlikeyi arttır· 
maktadır. 

Bir şeyler yapması lazımdır. 
Süt ninesinin 1500 metre kadar 
ötede ölüm döşeğinde olduğunu 
bilmektedir. Artık duramıyor. ih
timal kardeşinin ihtiyar kıodının 
başucunda gecikmesi ihtimalini dü
şündüğü için, veya ihtiyatsızca 

hissiyatına kapılıp süt ninesının 

son dakikasında yanında bulunmak 
istiyerek şatoya gitmeğe karar ve
riyor. 

Yolda geçerken bir devriye 
ile karşılaşıyor. ve kolaylıkla at· 
)atıyor. Fakat kardeşi şatoda de
ğ-ildir. Ümitsiz ve kederli tayyare
sinin yanına dönüyor. Derhal veya 
oabaha karşı hareket ediyor. No 
saman döndütünO kati olarak bil· 

miyoruz. Fakat 11 • 12 mayıs ge· 
cesi iki Gayyard arasında nöbet 
değiştirilmediği muhakkak .. 16 ma
yısta siz 1 numaralı Gayyardı ya· 
ni papazı tevkif ettiniz .. 

Eğer tevkif edilen iki numa
ralı Gayytrd olsaydı, Stifeli öldür
mekte itham edilince, 11 • 12 ma
yıs gecesi nerede bulunduğunu 
söyliyerek hapisten ve daha garip 
bir ihtimalle ölümden kurtulmak 
için yirmi dört saat bekler miydi? 

Bu sırada 2 numaralı Gayyard 
tayyaresinin rasıt mevkiine bir ve· 
ya iki asker koyup merkez kuman
danlığından çalınan evrakı da ala· 
rak kaçmıştı. Aralarınpa kararlaş· 

tırmışlarc!ı: Buluşamazlarsa halta· 
sında teşebbüs tekrar edilecekti. 
Bu sebeple 2 numaralı Gayyard 
18 mayıs salı 19 meyıs çarıamba 
ırecesi tekrar Vandövre indi. Ora
da kardeşinin nasıl ve ne sebeple 
tevkif edilmiş olduğunu öğrenince 

talimat verdi: "Kurtulması için o 

(Det1am Ed11cek) 

-
Tütün 
alımı 

Hükümet, müdahale 
m ü b ayaatını 
genişletecek 

Ankara 15 ( A.A ) - Haber 
alındığına göre dün Eğe mıntaka
sında tütün piyasası açılmış, mu· 
tad alıcılardan başka hükümelçe 
ittihaz edilen kararlara tevfikan 
müdahale mübayaası ile tavzif 
edilmiş olan müesseseler de mü
ba ya ata geçmişlerdir. Müdahale 
mübayaatının daha geniş mikyasta 
icra edilmesi ve hankalarca lürum• 
lu Finansmanın temini için yeni 
tedbirler alınmış olup bunlar bu 
gün ait olduğu mahallere tebliğ

edilmiş blun.naktadır. 

• Ankaradan bildirildiğine göre 
sulama tesisatı ikmal edilmiş ve 
edilecek mıntakalarda zürraa tevzi 
olunacak sulardan alınacak ücretle 
suyun tevzii su yollarının tanzimi 
kanallar yapılması esaslarını tesbit 
etmek üzere Maliye, Ziraat ve 
Nafia Vekaletleri mümessillerinden 
mürekkep komisyon müzakereleri· 
ne devam etmektedir. 

• Mllli talim ve terbiye heyeti 
ilkmekte;:ı talimatnamesinin 75 inci 
maddesini tadil etmiştir. Bu mad

de ile bir engel yüzünden ilk tah 

silini bitirme imtihanlarına muayyen 
günlerde girmiyecek olanlar, imtİ· 
han başlamadan evvel engellerini 

yazı ile okul direktörlüğüne bildir 
meğe mecburdurlar. Engellerini 

vaktile haber vermiyenlerle engel· 
leri kabul edilmiyenler bitirme 
şahad~tnamesi alamıyacaklardır. 

• Maarif •Vekaleti, köy okuma 
odalarında okutulmak üzere yeni 
eserler neşretmeğe_karar vermiştir. 
Milli iktisadi, ictimai, zirai bahis· 
lerle köy hikayelerine ait neşredi
lecek bu kitaplar Maarif Vekale
tince hazırlanacaktır. 

Köy hikayeleri köylü tarafın· 
dan ötedenberi söylenen en mü· 
him halkiyata taallük edecek v• 
bunlar salahiyetli bir heyet tara· 
fından derlenecektir. 

• !stanbulda tedkikler yapan 
münakalat vekili B. Cevdet Kerim 
lncedayı dün lzmire hareket et
miştir. 

Vekil, lzmir limanına ait imar 
pr.>jesiyle meşgul olacak, tahmil 
ve tahliye işlerin;n islahını gözden 
geçirecektir. 

• Ankaradan bildirildiğine gö· 

re, •on zamanlarda bazı mektep
lerde talebenin gazete, mecmua ve 
bir takım kitaplar almıya mecbur 
edildiği şayi olmuş ve bu yolda 
bazı şikayetler başgöstermiştir. Ma· 
arif Vekaleti, gördüğ-ü lüzum üze
rine mııallimlerin bu gibi kitap, 
mecmua ve gazete almaları busu. 
sunda talebP.yi tazyik etmelerini şid
detle menetmiştir. Bu vaziyetin ti· 
cari bir zihniyetle meydana geldiği 
hakkında talebe velileri arasında 
bir şüphe uyanmasına meydan ve· 
rilmemek için icap eden tedbirler 
alınacaktır. Hergangi bir gafletinden 
istifadeye çalışarak bugibi neşriyatı 

mekteplere sokmak istiyenlerede 
azami dikkat edilmesi ve buna mü· 

•aade adilmemesi, alakadarlara bil· 
dirilmiştir. Talebeye faydalı olan 
neşriyatın mektebe sokulması için 
badema Vekaletten müsaade alına· 
caktır. 

Halka dağıtılacak 
fidanlar 
Niğde fidanlığından vilAyetl· 

mize getirilen 500 Elma, 500 Kaysı 
fidanı halka dağıtılmak üzeredir. 

Öğrendiğimize göre, Ziriat 
okulu, Portakal, Limon, Mandarina 
fidanlarını Şubat içinde tatılıta qı
karıcaktır. 
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Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

1 - Uykuda iken Su. 
2. - Bir tarafa meyleden. 
3 _ Öğütülmüş hububat -

kaymaklı. 

4 - Oynuyor. 
5 - Muteriza - Mezruat. 
6 - Garbi Anadolu bölgesin· 

de - Limon lezzeti, 
7 - Tersi doktorun demektir 

- Beyaz. 
8 - Münasip - Başına "T,, 

gelirse kar fırtınası olur. 
9 - Bir nevi serpüş. 
10 - Eşeğe verilen bir emir 

- Bir nevi ziraat ölçüsünün iki 
.misli 

- -
Orta Okul 
Öğretmenleri 

24 saattan fazla ders 
veremiyecekler 

l•tanbul - Orta mekteplerde 
çalışan muallimleri" nihayet 24 •a
ati resmi mekteplerde doldurarak 
hususi, .,cnebi veya ekaliyet mek
teplerinde ayrıca deu aldıkları gö· 
rülmüşlür. 

Maarif Vekaleti, bu vaziyeti 
evvelce verilen karara muhalif gör
müş bir muallimin 24 saatten fazla 
deu vermemesi için tedkiklere baş 
lamıştır. Maamafih tedrisatın intiza
mına halel gelmemek için bu karar 
gelecek senede!\. itibaren ta~bik 
edilecektir. 

hk tedrisat kadrosunda çalışan
lar da 26 saa !len fazla ders ver
miyeceklerdir. Muayyen birkaç ders 
veren daimi muallimlerin de ders 
saatleri ayrıca tesbit edilecektir. 

Bu harbin en 
korkunç silahı 

( Baştarafı lkincid~) 
torpido atan tayyarenin bilhassa 

tayyare gemilerinden havalanarak 

hücuma kalkmaları beklenebilir ve 

bu hücüm en seri muhriplerin tor 

pido hücumundan daha müessir 

ve tehlikeli olabilir. Diğer taraftan 

Üslerinde yalan harp gemilerinin 

torpido tayyarelerine karşı muhafa 

zası da günün mühim bir meselesi 

olmuştur. Zira muayyen irtifadan 

deoize atılan torpidonun dibe doğ 

ru fazla dalma9ının teknik bakımın 

dan önüne geçildiği takdirde tor

pidodan korunmak için dritnotla

rın limanda sığ •uya demirlemele
ri de bir fayda vermeyecektir. 

Hulasa tayyare deniz harbinin 
en korkunç active bir silahı oldu
iunu gün geçtikçe daha bariz ola 
ark ispat etmektedir. 

Tefrika No. 

5U 
Sait patanın birdenbire rengi 

bozulmuştu. Bu zeybek muhakkak 
ki ç .. kıcı tarafından gönderiliyordu. 
acaba çakıcı ne i•tiyordu? 

Kamil paşa zade ayağa kalktı. 
Vaziyeti meclise anlatmamak için 
ev sahibinden aptesaneyi sordu ve 
bu suretle tabii bir ıekilde sofra
dan ayrıldı. 

Bahçeden eve girdikleri zaman 
zeybek le misafir odasına alınmış 
bulunuyordu. Paşa ilerledi. Odaya 
girdi ve zeybekle yalnız kalmak 
arıuıunu izhar otti. 

BUGON 

1 ANfi &~tOPE Di 1 Harp ve 
diplomasi DERNE .-----· 

[Baştarafı birincide} 
alını gören Almanya lıalyaya yar
dım için tayyare göndermiştir. Bu 
tayyarelerin nerelerde kullanılaca
ğı söylenmeı:ıekle heraber Akde
niz için olduğu bugün anlaşılmı~lır. 

Bir Londra ha berine göre, Al
man tayyareleri lıalyan tayyare ve 
harp gemilerinin de iştirakiyle Ak· 
denizde bir lngiliz ticaret kafilesi
ne taarruz e tmişlerdi. 

lngiliz "ticaret kafile•ine ilk t a· 
arruz Sicilya aç•klarında iki lıal
yan muhrıbi tarafından yapılmış, 
fa kat taarruzur gündüz olması, 
taarruza iki muhribin iştirak etmesi 
Jolay ısile, lngiliz ticaret kafilesini 
himaye eden harp gemileri tara
fından kolayca önlenmesi mümkün 
olmuştur. Bu çarpışmada bir ltal
yan muhribi topla batırılmıştır. 

ikinci taarruz torpido muhrip
leri tarafından yapılmıştır. Fakan 
uçuncü taarruz 15 kadar Alman 
tayyaresi ve bunlara iltihak eden 
lıalyan tayyarelerile yapılmıştır. 

Sabahtan akşama kadar devam 
..,den bu taarruzların dördüncÜ•Ün· 
de tayyareler lngiliz gemilerini şa
şırtma k için deniz sathına inmişler, 
manevralar yaparak torpil ve bom
ba atmışlardır. Fakat ticaret kafi· 
lesine refakı.I eden bir tayyare ge
mısinden havalanan İngiliz avcı 
tayyareleri şiddetle mukabelede 
bulunmnşiardır. 

Bu avcı tayyareleri lllastiyös 
tayyare gemisinden havalanmışlardı. 
Cereyan eden çarpışmalarda en 
aşağı 12 Alman tayyaresi düşürül· 
müş ve bir takım tayyareler de 
hasara ugratılmılmışlır. 

lngilizlerin lllastriyös tayyare 
gemisi, Savtanston kruvazörü ve 
Galland muhribi " yara! ar, mışlardır. 

Batmak tehlikesi ğöster 'n Gal· 
land muhribi salimen limana girebil 
miştir, Bu suretle ticaret kafile•İ 
muntazam bir şekilde yoluna de
vam etmiş ve matlup olan limana 
hasara uğramadan varmıştır. 

Bu çarpışmada stratejik bakımın· 

dan tam muvaffakiyel lngilizlere 
aittir. 

Japonyanın vaziyeti 

Şimdiye kadar Japonyanın 

bütün hedefi Amerikayi harp 

dışı tutmaktı ve bunun için de üçlü 
paktı imza etmişti. Halbuki hadise· 
ler tamamile aksine inkişaf etmiştir; 
Amerika Japonyaya giden demire 
ambargo koymuştur. Rozveltin ha
zırladığı yardım kanun layihasında 
tecavüze uğrayan devletlere yar
dım vadedildiğine göre bu devlet· 
!erden biri de Çindir v~ layihalar 
meclisten geçer geçmez Amerika 
Çi.ıe büyük mikyasta yardıma baş
layacaktır. V aziyelin nezaketi Ja
pon yada takdir edildiğinden Japon 
baş vekili iktisadcılar ve gazete. 
cileri toplayarak Amerikanın hattı 
hareketi hakkında beyanatta bulun
muştur. 

Avrupaga iaşe sıkıntısı 

Kış ilerledikçe Avrupada 
iaşe vaziyeti son derece 

müşkül bir safhaya girmektedir. Bu 
arada Fransa da ayni vaziyettedir. 
Şimdi, Almanların Fransaya külli· 
yetli miktarda patates gönderecek
leri bildirilmektedir. Almanyanın, 

• 
Ingiliz kıtaları Derne civarında 

hareketle bulunuyor. 

Bingazi ülkesinde bulunan bu 

liman kasabası Bingazi şehrinden 

333 kilometre şarkı şimalindedir. 

Bingaziden Cebeli Ahzar denen 

dağla ayrılmıştır. Bizim zamanımız

daki 2000 kadar ahali•İ, son za

manlarda ltalyan muhacirlerile ço

ğaltılmıştır. Kasabanın içinden ge

çen bir dere bahçelerini sular. Bu· 

rada pek güzel portakal, limon, 

muz, nar ve diğer meyvalar yeti

şir. Bedeviler etraftan •adeyağ ge

tirirler. Bu yağ, Derne yağı diye 

meşhurdur, sular bizim zamanımız. 

da kasabanın etrafında bazı batak

lıklar hasıl eder ve havayı ağır· 

laştırırdı. 

Dernenin eski zamanlarda is· 

mi Dernis'ti Romalılar zamanında 

burası pek mamurd•. Suru eski bi
nalarının taşlarile yapılmıştır. 76 
hicri tarihinde Zübeyr bin Kays-ı 
Alevi ile bir hayli mücadeleler ol· 
muştur. Bunlar öldürülmüş, oraya 
defnedilmişlerdir. Makbereleri zi
yaretgahtır. 

- - t-

Çukurovanın 
makine ihtiyacı 

( Baştarafı birincide ) 
O halde çiftçi makine yardı· 

mına mühtaç demektir. Kanaatı
mızca Çukurov• mü•lahsilinin müh· 
taç olduğ"u bu yardımı da ziraat 
vekaletimizin karşılaması ve yap· 
ması pek güç bir şey değildir. Ev· 
veli vekaletin Adanada 15-20 ma
kinesi vardır. Bu makineler henüz 
boştur. Hatta haziran ayına ka
dar da boş kal rnağa mahkGmdur. 
Bundan başka vekaletin Anadolu
nun muhtelif yerlerinde de işletil

miyen bir çok makineleri mevcut
tur. Bu makinelerden 15-20 kada· 
rı muvakkat bir zaman için Çuku
rovaya getirilirse Çukurova müs
tahsilinin bu sıkışık durumu az 

değil pek çok hafifletimiş olur. 
Sonra makinelerin çiftçi elinde her 
hangi bir arızaya uğraması düşü· 
nülürse bunada fırsat vermiyecek 
tedbirler alınabilir. B~ da şu şekil
de olabilir; Makineler bizzat ve
kaletin kontrolu altında ve ve· 
kiletin makinistleri tarafınan idare 
edilir. Buna karşı çiftçiden dönüm 
başına bir ücret talep olunur. 

Öyle zannederiz ki kısaca iza
ha çalıştığımız bu vaziyetin Çu
kurova için çok büyük ehemmiyeti 
olduğu muhakkaktır. Bu meseleyi 
ziraat vtki.lctimizin çok esash ve 
ciddi bir surette n.azarı dikkate aJ
maaını ve bu vaziyete göre temen• 
nimizi yerine wetirmeıJini israrJa 
ister ve üzerinde dururuz. 

kendisinin muhtaç olduğu bir za
manda gıda maddelerini Fransaya 
göndermesi Fransadaki vaziyetin 
çok feci olduğunu gÖ•lermektedir. 
Ancak şurası unutulm•malıdır ki 
Fransa ayni zamanda büyük bir 
Alman ordusunu da beslemektedir 
ve Fransadan Almarıyaya bir çok 
iaşe maddeleri de nakledilmişti. 

Radyo Gazetesi 

,, ÇAK 1C1 
Dışarda zevk devam eciiyordu, 

sazın güzel nağmeleri evi de dol
duruyordu. 

- Ne istiyorsun arkadaş? 
Zeybek sükGnel içinde cevap 

verdi: 
- Vali paşanın oğlu Sait paşa 

sen misin? 
- Evet .. 
- Beni Çakıcı efe yolladı, 

kendisi Seferyadisin Alamul çiftli· 
ğinde oturuyor. Var, git, paşaya 
benden selim söyle, ne diye bura· 
lara geldi. diyor. 

Sait paşa d;işündü. Bir şaki; 
kendi hallı hareketi hakkında ken· 
disinden istizahta bulunuyordu. 

Bu ne zilletti? Rezaletin bu 
derecesine tahmmül edilir miydi? 
Fakat Sait paşa tahammül etti. 
Odada bir, iki defa ıiezindikten 

sonra söze başladı : 
- Bana bak oğlum, git efeye 

benden selim •öyle. Merak edecek 
hiç bir şey yok. Ben takip için 
çıktım Fakat mademki kendisi çift· 
likto imiş, takip lıtikamotini dogiş -

tiririm. Rahat otursun. 
Zeybek: O zaman silihlığının 

ara91ndan bir torba çıkardı. Sail 
paşaya uzattı: 

- Ele sana hediye yolladı. 
Dedi. Sail paşa rezili bunu da 

kabul etmişti. Torbanın içinde 500 
altın vardı. 

Zeybek gitti. Sait paşa tekrar 
işret ve şehve sofrasına avdet elti. 

Zavallı halk; Çakıcının takibine 
bizzat Sait paşa çıktı diye ümit· 
lenip duruyordu. 

Çakıcı efe ise, Seferyadi çift
liğinde lzmirden gelecek olan bin 
altın fidyeinecatı rahat, rahat bek· 
liyor, kuzu kızarmalarıni midesine 
göçürerek "yaveri hu•usii hazreti 
şehriyari,, nin sayesinde ense şişi

riyordu. 
Corci ikonomidi lzmire varmış 

Forbes kumpanya" müdürü ile ko
nuşarak vaziyeti anlatmıştı, Direk· 
tör zaten hacı prodromostan mek· 
tup almıştı. Fakat Corcinin hali 
kendisine emniyet vermemişti. Bu 
ıobeple kumpanya memurlarwdan 

Sofyanın 
tekzibi 

Hiç bir yabancı asker 
Bulgaristandan geçmemiş 

• Sofya 15 (a.a) 
ajansı bildiriyor : 

Bulga: 
ı ı 

Bu garistandan yabancı kıta

ların geçişi ve bu hususi~ siya i 
teşebbüsler yapıldığı hakkında 

yabancı memleketlerde tahrik edi
ci mahiyette çıkarılan şayiaları 

Bulgar ajansı tekzib~ mezundur. 
Filhakika hiç bir ecnebi a•keri 
kıtası Bulgaristandan geçmediği 
gibi, Bulgar hü kilmPIİ de hiç bir 
hükGmet nezdinde bu husu•la her 
hangi bir teşebbüs yapmış değil
dir. Esasen ortada böyle bir te · 
şebbü•ü mucib olacak bir sebeb· 
de yoktur. 

Bardiyadan kacan 
İtalyan oeneraİleri 

lngllizler kUçUk bir ltal
yan subay grupunu 

yakaladılar 

Londra 15 [a.a] - Hava ne· 
zareti istihbarat dairesi, orta şark 

lngiliz umumi karargahından ve
rilen aşağıdaki haberi neşrelmek
ledir : 

lngiliz svcı tayyareleri, ltal
yan generallerile yüksek rütbeli 
subaylarından mürekkep bir grupu 
araştırmağa devam etmekttdirler. 
Bu grup Bardiyanın muhasarasından 
ve zaptından evvel mezkQr şehrı 

terk elmeğe muvaffak olarak sahil 
boyunca Tobruk istikametinde fi· 

rar eden düşman kıtalarıntn öncü

ler kolu idi. Bu araştırmalar şim

diden iyi neticeler vermiştir. iki 

gün evvel hir tayyare küçük bir 

ltalyan subay grupunu deniz ke· 
narında görmüş ve bir harp gemi

sine haber vermiştir. Harp gemisi 

faaliyete geçerek bu grupu ya1<a· 
lamıştır. Grupun içinde Sidi Bar· 
rani kumandanı general Bercenti
nada vardır. 

Yunan ordusu 
iğtinam ettiği tankları ltal
yanlara karşı kullanıyor 

Atina 15 ( A. A. ) • Yunan 
resmi tebliği: 

Cephede mahdut faaliyet ol
muştur. bir mi'<.dar esir alınmıştır. 

Atina 15 ( A. A. ) · Yunan 
hükümeti namına beyanatta bulun
mağa mezün bir zat, dün akşam 

şunları söylemiştir : 
" - Küçük mikyasla ltalyan 

mukahil hücumları düşmana ağır 
zayiat verdirilerek tardedilmiştir. 
Yunanlılar !oralından alınan esirler 
içinde iki subay vardır . 

Pazartesi günü iğtinam edilen 
4 tanktan üçü derhal ltalyanlara 
karşı kullanılmıştır, bir düşman 
tayyaresı düşürülmüştür. 

EFE 
Mustafa efendi merhumu çagırdı. 
Bin altın kendisine teslim etti ve 
Corci il~ birlikte bu paranın Çakı
cıya teslım edilmesini bildirdi. 

Musl~fa efendi Alamut çıftli· 
ğine vardı. Efenin yanına çıktı. 
Paraları bir torba ;çinde kendi•ine 
teslim ~iti. F aksi Çakıcı efe arlık 
müvesv19 olmuştu. Söylenen sözlere 
inanmıyordu. Bu sebeple torbayı 
yere döktü. Altınları birer, birer 
saydı ve her saydığı altını bir defa 
taşa vurarak halis olup olmadığını 
muayeneyi de unutmadı. 

Paralar tamam ve altınlar ha· 
!isli. Bu sebeple Mustafa efendiye: 

- Peki, dedi, sen arlık gide
bilir>in. E•ir çocuk yirmi dört saat 
sonra serbest bırakılacaktır. 

Mu•tafa efendi çekilip gittik
ten •onra çete çiftlikten hareket 
etti. Esir çoçuk Bozdoğan yolu 
üzerine serbest bırakıldı ve Çakıcı 
çetesi gaiplere karışmış gibi orta
dan kaboluverdi. Artık çeteden ıes 
işidilmiyordu. 

• • • 
Aydın mut11arrıfı Avlonyalı 

lngilterenin 
harp gayeleri 
Nazırlar komitesi, 
bu gayelerin tari
fini tetkik ediyor 

Londra: 15 [a. a .] - R.,yterin 
diplomatik muharriri yazıyor! 

lngiltere hükümetinden birçok 
defa harp gayelerini bildirmesi İ•· 
lenmiştir. Yük•ek mahfillerde bu 
hususta "Sulh gayeleri., kelimele· 
rini kullanmak tercih edilmektedir. 
Devle t narzırı Grenvud',ın pek 
muhtemel olarak bu gayelerin la· 
rifmi tetkik eden nazırlar komite· 
sinin riyasetiı i deruhte etmesi man· 
tıki olacaktır. 

Hükfimetin "düşmanı m•ğlOp 
etmek., ten ibaret bulunan harp 
gayeleri basit ve tamamile malüm
dur. Fakat sulh gayelari, yalnız 

Britanya Kommonveltini alakadar 
eden bütün vaziyetlerin siyanetini 
temin için dominyonlar ve müstem
lemleke imparatorluğu ile değil fa
kat avni zamanda müttefikler ve 
Amerika Birleşik devletlerile de 
birçok istişareleri icap ettirmekte
dir. B'.i hususta, manevi .mahiyet
teki meseleler üzerinde kiliselerin 
görüşlerini de tamamile nazarıdik 

kata almak lazımgelmekteclir. Bu 
bahiste bazı mahfillerde düşünül
düğüne göre, Papanın muhasamat 
bidayetinde ileri sürdüğü ve son 
Noel nutkunda tekrarladığı sulhun 
5 şartı, manevi mahiyette yapıla· 

cak hitabın esasını teşkil edecek
tir. ,. 

En cirkin ve hain 
' 
hareket! 

Vaşington 15 ( A.A) - Roz
velt, demokrat memlekeıl.,e lam 
ve mutlak yardım kanuni muhalifle· 
rinden biri tarafından söylenen söz
ler hakkında "bu sözler benim 
zamanımda siyasi hayatta şimdiye 

kadar asla söylenmeıni~ en çirkin 
iftiradır.,, ,_ dedikten sonra Amerikan 
gençlerinin dörtte birinin bu harpte 
öleceği tarzında yapılan propağan-

<layi da "En çirkin ve' hain hare
ket 1., diye tavsif etmiştir. 

Alman ticaret 
heyeti reisi 

Dun Moskovadan ayr:ldı. 
merasimle uğurlandı 
Moskova: 15 [a. a.J- Alman 

Hariciye nt!zareti murahhası ve ti
caret heyeti reisi dün ınoskovadan 
ayrılmış, garda harici ticorel halk 
komiser muaviniyle hariciye halk 
koıniserlii'i umumi kitibi ve diğer 
l-•zı siyasi şahsıyetler tarafından 
teşyi edilmiştir. 

Hindi Çinide 
Hadiseler 

Londra: 15 ( a. a. ) - Siyam 
resmi tebliğine göre, iki Hindi Çi-

ni tayy~resi pazar günü Nakonta· 
n~n'ı bombalamış, Siyam tayyare 
leride Supanakete bir karşılık akı
nı yapmışlardır. 

Vişi 15 [a. a.] - Havas ajan· 
sının bildirdiğine göre , huduttaki 
çarpışmalar dolayısile Siyam ile 
Fransız Hindi Çinisi aragında kara 
tarikile her türlü ticaret ınübade. 
les; muvakkaten durdurulmuştur. 

Zeynelv~:~m s::_] 
Mehmet Ali paşanın Redif taburu 
zabitlerinden Mülizim Muhtar efen
diyi takibe çikardığı · rivayetini 
yazınıştık. Filhakika Çakıcı elenin 
muttasıl Arnavut öldürmesinden 
muğber olan bu zat bir gün Muh
tar efendiyi çağırdı: 

Oğlum, seni çok severim, dedi, 
senin köylerde nüfuzun çoktur. 
Çakıcıyı gizli takip ettir ve et. 
Kelle•ini gPIİrİr>en seni yüzbaşılığa 
terfi ettiririm. 

Paşa bu sözleri söyledikten 
sonra Muhtar efendiye 100 altın 
verdi. Muhtar efendi filhakika köy
lüler tarafından çok sevilir bir zat 

idi. Bu sebeple paraları aldı ve 
tavuk, yumurta toplamak bahane· 
sile köylere çıktı. Muhtar efendi 
hareketinde evvel istifa ettifi habe
rini yaymıştı. 

Redif taburu müli.zimini tahar
risi biç le boşa çıkmadı. Bu zat 
hakikaten değerli ve hassas bir 
adamdı. On beş ırün zarfında 

(Devamı v Cll') 
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BORSA 
Adana Ticaret ve Zahire Borsası 

15 lkincikanun 1941 
Piyasa cetveli 

Enaı. 

Kr. S. 
En çok 
Kr. S. 

1 - Klevland 
ll -

" Akala 
Kapu malı 

P. Temzi Engin 

60 

Kozacı P 51 
1 - Ma. Parlağı 49 50 

Şark buğdayı 
Arpa 
Y.Çiğidi 

Koza 12,375 ---Ankara Kambiyo Borsası 
15 lkincikanun 1941 

Kr 

Sterlin 
Dolar 

5 
132 

s. 
24 
20 

f"c!i•9v)i J 
Ankara Radyosu 

[ 16 lklnclklnuo Portembe ) 

8,00 Program ve memleket 
saat ayarı 

8,03 Ajar.s haberleri 8,18 Müzik : Hafif Program 
(Pi.) 

8,45/9,00 Ev kadını - Ko • 
nuşma 

12.30 Program ve memleket 

saat ayarı 
12.33 F&9ıl Heyeti 
12,50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik: Fasıl heyeti proır

ram1n devamı. 

13.20-14.00 Müzik: Karışık prog-
ram 

18.00 Program, ve memleket 
saat ayarı 

18.03 Müzik: Radyo caz orkes
trası [lbrahim Özgür idaresinde] 

18.40 Müzik: Türkçe karışık 

program. 
19.15 Müzik: Musiki kaleydos· 

kopu [Pi] 
19.30 Memleket saat ayarı, ve 

ajans haberleri. 
19.45 Müzik: Radyo ince •az 

heyeti. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Piano ile caz par· 

çaları [Pi] 
21.00 Müzik: Dinleyici istek

leri. 
21 .30 Konuşma [Sıhhat saati] 
21.45 Müzik: Radyo orkestra

sı [Şe: H. F <rid Alnar] 
1. Z .. Kodaly Maroşek dansları 
2. A. Glazounov: Entrodüks-

11e Salone'in dansı • 

3. H. Beriloz: Macar Marşı. 
22,30 Memleket saat ayarı, 

ajans haberleri; ziraat, Ehsam-tah
vilit. Kambiyo - nutuk bonası 
{!'"iat) . 

22.45 Müzik: Cazband ( Pi. ) 

23,25 / 23,30 Yarınki prog
ram ve kapanış. 

Halk Eczanesi 
( Tarsus kapısında 

f1CAJKVİ ... J[r 
16 lkincikdnun 1941 

PERŞEMBE 

YIL: 1941 • AY: 1 Gün: 16 Kuım 70 
Rumi 1356 - il. Kinuo J 
Hicri 1359 -Zil!ıicce 18 

Ticaret okulu mü· 
dürlü§ünden: 

Okulumuza Orta ve Lise 
mezunları' arasından müsaba· 
ka ile bir katip alınacaktır. 
isteklilerin ders ve imtihan 
günlerini öğrenmek üzere 
23 - 1 1941 tarihine kadar 
bir dilekçe ile Okulumuza 
müracaatları ilan olunur. 379 

••••••••••••••••••••••••••• • • 
! DOKTOR ! • • • • i Kemal Satır İ 
: i : H asta l ar ı n ı hergiln • 
: Kızılay caddesindeki mua· : 

! yene evinde kabul eder ~.~;.ı 
: ................... . 



4 BUGON 

D •I KKAT• Kasanızda Parayı?..Havalarınızda Tayyareyi çok görmek isterseniz mutlaka 
• HOROZOGLU gişesinden bir Milli Piyanko bileti alınız. 
A d re s : ·A fD A N A M E R K E Z OT E L 1 ALTINDA 

H O R O Z O G L U gişesi. Şu besi yoktur. 376 12 - 6 
. .. ' • • ~ - t : . • 1- ' . • _ .. : · .. ;: . . ~ '·. ; ' 

ra~~~~~~~~~ 
~ AlSARAY SININASllMDA 

Mal~tya bez ve iplik Koşunuz ••• Koşunuz ••• Koşunuz •••. 
fabnkalan T. A. s. 1 Nereye? ~!ifalt caddede dörtyol ağzın
Adana mensucat f ab- 1 da .NECiP ozv AZGAN ticarethanesine BU AK ASM 

SiNEMANIN İKi AŞIK' ÇİFTİ 'k "d" , .. v .. d Dünyanın en sağlam ve emsalsız bir bisikleti olan n ası mu ur ugun en ı oORKoP 

CHARLIES BOYER VE IRENE DUNNIE Muhterem Çifçilerimize: 941 model marka b isi k 1et1 erin mevcudu 

Tarafından Büyük bir kudretle temsil edilen 
Tohumlu~ i_çi~ ~yi evsaf- t U k e n m e d e n b i r ta n e d e S İZ a l ı n 1 z 

ta Klevlant çığıdımız vardır. • 

SABAHSIZ BiR ASK GECESi 
Sevenlerin Sevilenlerin ve aşkı anlıyanların filmi 
AYRICA : Bayram gün ve gecelerinde görülmemiş bir muvaffakiyetle 

devam eden Tarihi büyük film. 

~ _ istiklal Kahramanı~~ 
@i ii lYf ır k. ç ® ~ © ~ O lUı 
~~ Yer bulamayıp dönmek mecburiyetinde kalan Sayın mUda· 

1 :::~·:·s,:~:·::·~~~~~~;,::E·:~:::~:•:ı.:.:.:'.•ğ••m•· 
~~ TC\! D e1l'o n 212 

~ Pek Yakında: 
~ Sinr ma aleminin on seneden teri yaratabildiği en buyuk film 

-OTIEI~ IEMPIEliYAI. ~ 

~~~~~~~~~~~lt9 

GENARAL ELEKTRIK 1 1ı Bir Pedalcı 
aranıyor 

Dünyanın En Meşhur ve En 
Büyük Radyo Müessesesi 

GENARAL ELEKTRI
.Kin akümlatör ve 

Matbaamızın pedal maki
nesinde çalışmak üzere bir 
işçi arayoruz. Çalışmak iste- 1 
yenlerin idareye müracaatları 
lazımdır. 1 

Arzu edenlerin fabrikamıza 
müracaat etmelerini rica 
ederiz. 375 8-12-14-19 

DİLBER 
kardeşler 
Tuhafiye Türk 
anonim şirketi 
Cenup vilayetleri esnafıaa 

bir suhulet olmak üzüre 
ADANA da kapalı çarş ::la 
bedestan kapusu yanında 
TOPDAN bir satış deposu 
açdığını umum cenupvilayet
leri müşterilerine bildirir. 

304 26·26 
Seyhan Tapu sicil 
müdürlüğünden: 

Seyhan merkez mıntakası 
Tapu sicil muhafızlığında açık 
bulunan onbeş lira maaşlı 
tapu sicil kitabetine imtihan
la Lise mezunu alınacağın• 
dan memureyn kanununun 
dördüncü maddesindeki şe
raiti haiz olan taliplerin kl
nunusaninin 20 inci Pazarte
si günü saat 14 de grup tat 
pu sicil müdürlüğünde yapı-

lacak imtihanda evrakı müs
bitelerile birlikte hazır bu
lunmaları ilan olunur. 380 

KIZILA YA 
Aza olmak yurt 
Borcudur. 

---elektrikle çalı

şan muhtelif tiplerde ve her keseye elverişli 1941 Model-
leri gelmek üzeredir. . . Askeri satınalma komisyonu riyasetinden: 

Bu emsabız radyoları görmek ve tecrübe etmek ıçın Cinsi miktarı muhammen bedel muvakkat teminatı 
Asfalt cadde üzerinde Burduroğlu fabrikası karşısında adet lira lira Kr. 

lbrahim Burduroğlu Ticarethanesini ziyaret ediniz. Başlıklı tevhit semeri 100 3800 285 00 
..__ ____ .;.3 .. 61;;.__ ___________ 8_-.. ıO.;._, Tek dizginli başlık 150 900 65 50 

imtiyaz Sa h i b i : Cavit ORAL 

Umumi Neşriyat Müdürü : Avukat Kemal ÇELiK 

Basıldığı Yer : BUGÜN Matbaası - Adana 

1- Yukarda gösterilen Mutabiye malzemeleri pazarlıkla 
alınacaktır. Pazarlıkları 22 - 1 - 941 Çarşamba günü saat 10 
da semerlerin ve 11 de başlıkların olmak üzere yapılacaktır. 
İsteklilerin belli gün ve saatta teminatlarile birlikte Adana 
Askeri satınalma komisyonuna müracaatları. 381 

T. iş BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLA ti l 
K E Ş 1 D E L E R: 

Küçük Tasarruf Hesapları 4 Şubat, Z Magıs, 
1 Ağustos, 3 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 
3 .. 1000 .. 3000 . .. 
2 .. 750 .. - 1500. .. 
4 .. 500 .. = 2000. .. 
8 250 • 2000. .. " - " 35 .. 100 .. - 3500. .. 

80 .. 50 
" - 4000. 

" 300 
" 20 

" - 6000. .. 
TUrklye it Bankasına para yatırmakla yal

nız para biriktirmiş ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda taliinlzl de denamlt olursunuz. 377 

Kaşeleri 

DERHAL KESER. 

DE~ Kaşelerini 
ç. 

7fer ec~anede arad!.ını~: 

~IA\ 1113A\A\Sll 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin· 
dedir. 

En yeni ve en müte· 
kamil makinelerle 
çalışır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şitlidir. 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de· 
recede ehvendir. 

lşden Anlayan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyor/ar ki, (BUGilN) Gazetesi Baskısı itibarile de Anadolunun En Güzel Gazetesidir . 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinei Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır. Binaenalegh (BUGÜN) Gazetesi, (BUGÜN) Matbaasında Viicude Getirilen Tabı 

/şlerir.deki Ne/aıetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ve Hususi MüeueSBftll' Gibi Siz d. : 

!! işlerinizi <IUGUN) Matbaasında Yaptırınız.!! 

Cetvel kısmın a: ticar:tv:aicb8;:"~ v:~~11e~·~atu1a1ar, Tabı kısmında· ilanları,kartvizitler,k.•ğıt ve zarf başlıkları.her d Resm· t· • d r n güıe üğün ve niş4n davetiyeleri, el 

ş erı azır anır. 1 boyda mecmua,broşür basılır. C 'ılt k sın nda• Her boyda kitap ve mecmua en temiz f 1 ı malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

Yeniistasyon caddesi : Adana - Telefon 138 - Telgraf : rB U G U iM - Adana 


