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Londra 23 (a.a) Ruzveftin mümessili 
Donavanın kıymetli evrakı havi çantası 
Y ogoslav hududunda bir istasyonda çahn
mışbr. 

MOTOR FABRiKASI 
TETKiKLER 

KURACAGIZ 

NETiCELENDi 
Kurulacak fabrikaya eleman yetiş
tirmek maksadile Ankarada bir mo
tor usta okulu açllacak 

Ankara 23 [Hususi muhabirimizden] - Endüstriye birinci plan·· 
da yer veren Cümhuriyet Türkiyesinde bir mot?r tabrikısı kurulması 
yıllardanberi etüd edilmeğe değer bir dava _halınde .ele alın.mış bul~nu
yordu. Son zamanlarda yapılmakta olan tetkıklf~r netıcelenmış ve boyle 
bir fabrikanın kurulması kararlaştırılmıştır. Fabrikanın Kara bükte ku
rulması kuvvetle muhtemeldir. Kuruhcak fabrikaya eleman yetiştirmek 
maksadile Ankarada inşaat usta okulu yanında bir motor usta okulu 
açılması Maarif vekaletince karar altına alınmıştır. Bu okula sanat 
mektepleri mezunları alınacıtk ve tedris müddeti 3 sene olacaktır. 
Okulda ğelecek sene tedrisata başlanacaktır. Bu okul mezunları motor 
fabrikasında vazife alacakları gibi motor tamiratı işlerinde de ihtisas 
sahibi olarak yetiştirileceklerdir. 

• 
lngiliz Ortaşark Başkumandanı General Vegvel, muvaffakigetle tetevvüç eden 

ita/yan mağlu-
biyetinin doğu
rabileceği muh 
temel· hadise/ er 

Yazan: Cavit Oral 

son taarruzlarını hazırlarken /Eli cebinde olan zat Vegveldir} 

Ticaret vekileti şehrimize 
250 çuval kahve verecek 

Ankara 23 (Hususi muhabiri
mizden) Ticaret vekaleti lstanbulda 
bulunan 1050 çuval kahveyi şu 
şekilde tevzi etmek kararını vermiş 
ve tevziata başlanması için alaka
darlara tebligat yapmıştır. 

Fransanın mağlubiyetini ~ören·Mös
yö Mussolini Fransız mırasından 

istifade :etmek için derhal harbe 
girmeğe karar vermişti. O zaman
ki Fransız Başvekili pol Reno Mus
soliniyi hn l,----·-Aa- "A'70'Pı>İrmı:-ft 
için gayet rmüessir bir lisanla m~
racaatta bulunmuş ve iki latin mil
let arasmda anlaşma ile halledile
miyecek bir mesele olmadığını ve 
Fransanın böyle felaketli bir dev
resinde bir lalin · kardeşinin arka
dan vurmasına kalkışmasının doğ
ru ve insaflı bir hareket olarak 
sayılamıyacağını bil~irmişti. A.yn_i 
tarzda lngilterede muracat etmıştı 
Fakat bu ricalar ve bu teklifler 
Sirıyör Mussolini üzerinde bir tesir 
yapmadı Çünkü Duçe • kar.arı~da 
musirdi. Fransanın maglubıyetıne 
inanmıştı. lngilterenin harbe deva-

na ;imkan görmüyordu. Fakat 
mı .•. 'b' k tice onun zannettigı gı ı çı ma· 
ne ·ı ld · dı. Vakia Fransa mag .up o. u. 
Harp haricine çıktı; Lakın lngı.~t~~ ' 

harbe devam azminde en kuçuk ı 
~~r tereddüt bile göstermedi. Al
manya lngilterenin bu sarsılmaz 
iradesi karşısında Fransayı kazan
mak ve okşamak lüzumunu duydu 
Bu sebeple mütarekede halyaya 
müzaheret etmedi. Fransanın ltal
yan • taleplerine karşı itirazlarına 
ses çıkarmadı. İtalya tabiatile bu 
vaziyetten muğber olmutuş. . 

Yunanistana taarruz etmek gı
bi bir emrivaki ile ortağına bu ig
birarını açıklamak istedi. Bu de· 
fa daha fena bir vaziyete düştü. 
Bu fena vaziyeti bir de Afrika 
mağltlbiyeti takip edince ltalya büt.ün 
bütün şaşırdı. Harbin zaten aley~ın· 
de olan ltalyan halkının eksenye
tinin homurtusu ise Duçenin ve fa
şist rejiminin pozisyonunu daha. bü: 
yük bir sarsıntılara uğrattı. Şım~ı 
Mosolini içinden güç çıkılır hır 

durum içinde bulunuyor. Çünkü 
münferit sulh yapmak istese, ken
disini ve faşist reiimini feda etme
si lazımgeleceği gibi Almanya
da bu teşebbüse müsaade etmiye
cek ve ltalyayı işgal edecektir. 
Harbe devam etmek arzu etse bu. 
na da ne askeri kabiliyeti ve ne 
de iktisadi imkanları müsaade et
mektedir. Onun için İtalyanın va
ziyeti çok P"müşkülleşmiştir. Fakat 
buna rağmen yegane çaresi yine 
Almanya ile birlikte harbe de
vamdır. 

yalnız mesele bununla da bit
miş değildir. Zira Mösyö Musolini, 
bugün Hitlerin yanında nüfuz ve 
itibarını kaybetmiş ve ayni hak, 

.ayni kıymette bir müttefik olmak
tan da çıkmıştır. Adeta, Fubrerin 1 

bir metbu olmak vaziyetine düş
müştUr. Muhakkak ki bu harp-

Ankaraya 100, lstanbula 400, 
diğer vilayetlere 250 çuval verile-
""•'' ,. .... ! .. -- • ' - - - -
vekalet emrinde muhafaza edile-
cektir. 

Ziraat Mektebinin 
Bir Yılllk Faaliyeti 

Ziraat Mektebinin geçen bir 
yıllık faaliyetine göre, m.ektebin 
ziraat kısmında 91 ve makıne kıs· 
mında 38 talebe okumuştur. Ziraat 
kısmından 35, makina şubesinden -
de 15 kişi imtihanlarını vererek 
mezun olmuştur. 

940 yılında ziraat şubesi 7~0 
dekar araziye pamuk, arpa, bug
day, yulaf, bezelye. nohut, fasul}'.'e, 
patates ekmiştir. Yine bu şu~e~ın 
makinaları tarafından muhtelıf çıft- ı 
tiklerde 250 dekar tarla sürülmüs, 
450 dekarlık tarlanın hasadı, 600 
dekarlık tarla ekininin de harmanı 
yapılmıştır. . . . ~ 

Eski narincıye bahcelerıne. ıl~-
veten yeniden .ıs d.ek~rl~k narıncı
ye bahçesi tesıs edtlmıştı.r. . 

Mektebin zeokteknı şubesı 
geçen yıl için?e m~k.tepte mevcut 
lagorin, rut cınslerının yumurtal~
rını adi tavuk yumurtası mukabı
linde halka dağıtmışhr. 
ten önce ve Yunan, Afrika harp· 
}erine takaddüm eden devrelerde 
Musolini oldukça mustakil bir si
yaset takip ediyor. BalkaPlarda 
ve Akdenizde kendi noktainazarını 
müdafaa etmek ve kendi menfaat
larına uygun bir şekilde hareket
te bulunmak serbestisine sahib o· 
luyor. ltalya için hayat sahaları 
gördüğü yerlerde Hitlerin askeri 
yardım ve müdahalelerine meydan 
vermiyordu. Bugünse vaziyet te
mamile aksidir. Duçe kendisini 
Führerin kucağına atmak, onun 
askeri ve iktisadi yardımlarına ar· 
zı iftihar etmek zaruretine katlan. 
mıştır. Almanların Sicilyada ha· 
va üsleri teşkil etmesi ~e bu b~~
simizin en bariz misallennden bırı-
sini teşkil eder. . 

Fakat bizim temas etmek ıste
diğimiz esas nokta şudur; lt.alyanı~ 
bu zayif, aciz ve kabiliyetsı~ va~ı
yetinin bu harbin cereyanı uzerın
de yapacağı tesir ve bundan . d~
ğacak muhtemel hadiseler ve ınk~
şaflar neler olacaktır? Aceba Sı
cilya o. hava üsleri yapan Alman
ya Y~nan - ltalyan harbine kar
şı ne tarzda bir hat ve hareket 
takibine başhyacaktır? Bu harb~ 
ltalyanla~ın Arnavutluktan t.a!°a~ı
le tartedılmelerine ve İngılızlerın 
Adiryatiğin sağ sahillerinde yerleş
mesine kadar seyirci kaJacakmı 
dır, yoksa yakınlarda bir müdaha
lede bulunacak mıdır? Almanların 
Romanyadaki büyük tahşidatına 
ve Balkanlardaki sıkı faaliyetlerine 
ve bilhassa Bulgaristan üzerinde 
gittikçe artan tazyiklerine bakılır
sa Hitler Yunan - ltalyan har
bine pek seyirci kalacağa benze. 
mi yor. 

. 

• 
lngiliz 
ordusu 
techizath olarak 

4MİLYONU 
BULDU 

ÖnUmUzde~i 6 ay için- l 
de lngilterede yeni -
den silAh fabrikaları 

kurulacak 

; ·ı· iV". l or-'-nutı geni elemanlarını gözden geçiriyor 
Jı~,n~g~ı~ı~z~~~ıra~ı~,~;;au;;~:..=~_;~_;:~~~~==~~~~~~~~~=--:: 
= kadar leı'yonerlerin elinde idi. Bu- mamen hakim midir? Tobruk şehrinin düşüğünü 

Yazısı 3 üncüde 

l f aünde saat 10,30 a kadar neşriyat Lejyonerlerin tamamen Alman sidneyden gelen bir te gra a & 

yapmamıştır. Fakat öğl~ye doğru tarafdarı oldukları muhakkaktır. 
atfen dün haber vermiştik. Bu gün radyo istasyonu Antonesku taraf. 
neşredilen resmi tebliğlerle bildi- tarlarının eline geçmiş ve zaman 
rildiğine göre Tobruk heyeti u~u- zaman Antonesku beyannamesini 
miyesile İngilizlerin eline düşmuş· neşre başlamıztır. 
tür. • 

Afrikada harekatın başladıgı 
günden bu güne kadar bir buçuk 
aylık zaman zarfında es~r .~dile: 
ltalyanların miktarı on yedı Tumen 
baliğ olmaktadır. Bu gün Mareşal 
Grazyaninin elinde Tunus cephe· 
sinde bulunan dört tümen hariç, 
bir, bir buçuk tümen kalmıitır. Bu 
kuvvetlerin de garbi Libyaya git· 
meleri kuvvetle muhtemeldir. 

Bazı 1ngiliz motorlu kuvvetlen 
tobruktan 175 kilometre mesafeC:e 
bulunan Derne önüne ilerlemiş 

bulunuyorlar. Bir kaç gün sonra 
Dernenin, Bardiya ve tobruktan 
daha kısa bir zamanda düşmesi 
çok muhtemeldir. 

Şimdi lngilizler için iki suretle 
hareket mümkündür. Birincisi: Sa· 
hilden asfalt yolu takip ederek 
Derne ve Bingaziyi düşürmek ve 
böylelikle Libyayi ltalyanlardan 
temizlemek. Ancak bu sahil yolu 
çok uzundur. 

ikincisi: Sahil yolurıdan vaz 
geçerek, doğrudan doğruya Tob· 
ruktan Bingaziye giden yolu takip 
etmek... Bu suretle geri kalan 
İtalyan kuvvetlerinin de esir edil· 
mesi ve harekatın daha çabuk 
neticelenmesi mümkün olur. 

Romnnyadaki isyan mahiyeti 

Romanyadaki isyan hareketinin 
maliyeti yavaş yavaş anlaşıl· 

maya başladı. Bu harekat Antone· 
skoyu devirmeğe matuftur. Bükreş 
radyosu dün akşam saat on bire 

HARP ve 
DiPLOMASİ 

• 1,5 Ayda 

lngilizler 
17Tümen • 
ltalgan 
Esir Aldı 

Bu beyannamede Romen mil
letide tahrikatçılara. kapılmamaları 
için yalvarmakta ve şöyle denil· 
mektedir: 

" - Romanyanın "-Y abudilere 
satıldığına hiç bir zaman inanma
yın, Romanya mihver politikasına 
sadık kalacaktır. 

Antoneskonun bu beynaname· 
sinden anlaşıldığına göre, memle
ketin yahudilere satıldığı ve mih
ver politiakından ayrıldığı şeklinde 
bir propaganda yapılmış bulunul· 
maktadır. Burada şimdi iki sual 
hatıra geliyor; 

1 - Aceba Almanların bu 
harekat karşısında vaziyeti ne olu
yor ? 

2 - Antoneskk vaziyete ta-

Bunler Almanların müsaadesi ol. 
madan böyle bir harekete geçe· 
mezler. Bu arada Demir muhafız. 
lar şefi Simanın Berlin seyehatı 
da nazarıdikkatı çekmektedir. Fa
kat vaziyet böyle olmaklaberaber 
lejyenerlerin arasından muhalif bir 
gurubun da isyana teşebbüs ettiği 
ihtimal dahilindedir. Almanyanın 
bugün Romanyada asayişin bozul
masını istemesi mantığa uyğun de
ğildir. Zira halihazırda Romanya 
iktisadi vaziyetinden istifade etmek 
emelindedir. 

Gelen haberlerdeıı, Alman kı
talarının isyan hareketlerine katış
madıkları, mahdut bazı yerlerde 
Antoneskunun davetile müdahale
de bulundukları anlaşılıyor. 

isyan hareketlerinin bastırılıp 
bastırılmadığına gelince: Bu nokta 
henüz müphemdir, Antoneskonun 
vaziyete hakim olduğu neşredilen 
beyannamede bildirilmekle beraber, 
vaziyete hakim bulunulan yerler 
malOm değildir. Antoneskonun Bük· 
reşe bile bakim olup olmadığı bel
li değildir. 

Romanya hadiseleri Bulgariıı 
tan ve Yugoslavyada büyük dik
katle takip edilmekte olup hadise
ler bu memleketlerde intibah ya
ratmıştır. Yeni nizamın bir mem
lekete neler getir•ceği bu memle
ketler için bir den olmuştur. 

Amerikan yardımı başladı 

I• ngiltereye yardım layihaları ha
len Amerika mebusan meclisi-

nin hariciye encümeninde tedkik 
ediliyor. Hariciye encümeni şimdi 
bir çok işçi liderlerini dinlemiştir. 

(Devamı Dördüncüde) 

·------. 
Tobrukta 

14Bin • 
ltalyan 
Esir! · 

içlerinde 4 General, 1 

Bir Amiral, Bircok 1 
' Yüksek Rübbeli 

Subay Var 
200 Top ele geçti ·-----· !Radyo gazetesi 

Tobnıkta esir edilen ltalyan 
kuvvetleri miktarının Bardiyada
kinden daka çok olması muhte
mel bnlunduğunu dün söylemiştik. 
Elde edilen esir ve iğtinam olunan 
malzeme hakkında verilen ilk rakam
lara göre. bir korgeneral bir tümen 
generali dahil olmak üzere 4 ge
neral, yüksek deniz generalleri , 
bir çok subay, 14 bin esir alın-
mıştır. iğtinam olunan top sayısı 
200 dür. 

Tobrııktun sukQtu ile netice
lenen taarruzda lngili.derin bütün 
zayiatı 500 kişiyi bulmamıştır. 
İtalyan zayiatı henüz tesbit edil
memiş, şimdiki halde 2000 ltal. 

Tobrukun düşmesi kara, de
niz ve hava kuvvetlerinin tam bir 
işbirliği neticesidir. Bilhassa hava 
kuvvetleri çok mühim vazifeler 
görmüşler , yaphkhırı akınlarla 
halyan dafi bataryalarını sustur
muşlardır. 

Bütün bu hava harekatında 
hiç bir ltalyan tayyaresine rast
lanmamıştır. Bu, ltalyan tayyare· 
leri"in gayri müessir kaldıklarını 
meydana koymaktadır. 

Son gelen bir habere göre, 
lngiliz tayyareleri Demeye taar
ruz ederek tonlarca bombalar at
mışlardır· 

Kahire 23 ( A.A) - İngiliz 
umumi karargahının tebliği: 

Tarabulusta Tobrukun zaptı 
dün gece tamamlanmiştır. Şimdiye 
kadar aralarında bir kolordu ve 
bir firka komutanı ile iki Ge
neral, bir Amiral, ordu ve deniz 
kurmaylarına mensup yüksek rüt
beli subay bulunmak üzere 14 
binden fazla esir alınmıştır. muh
telif çapta 200 e yakın top ve 
diğer malzeme iğtinam ettik. Za
yiatımız 500 den azdır. ltalyan 
zayiatı henüz tespit edilmemişse· 
de hastahaneye kaldırılan 2000 
kişiden fazladır. 

Eritre de kıt'alarımız Bissi
ya ve Barentu müdafaa mevzile
rini tutan ltalyan kuvvetleri ile 
temas halindedir. Hareket muvaf
fakiyetle inkişaf etmektedir. Ha· 
beşistanda Metemmanın şarkında 
düşman üzerine tazyiklerimiz ida
me ettirilmektedir. Kenyada dev
riyelerimiz taarruz faaliyetine de
vam etmektedir. 

Grazgani, kuflfletlerinin 
üçte ikisini kaybetti 

Kahiref•l3 [ a. a. ] - Haber 
alındığına göre, Tobrukta en aşa
ğı tam bir He' "diğer bir tümenin 
küçük unsurları bulunuyordu. Bun
dan başka Tobrukta mutad garni
zon He munzam pek çokta topçu 
vardı. Tobrukta ki kıtaatın da 

lngilizler tarafında esir edilmesi 
üzere mareşal Garazyani dokuz 

ilk Kanunda lngiliz taarruzunun 
başlangıcında Trablus kıtasında . 
malik bulunduğu ltalyan kuvvetlen 
üçte ikisini bugün kaybet?1iş :?u-h 
lunuyor. Düşman kuvvetlen 8 sıy~ 
gömlekli veya anavatan tümenı 

ile Trab- luslu üç tümeni ihtiva 
etmektedir. 
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KARAGÖZ, OLMEZ 
o·R TüRK TiPİDİR 

1
- Karagöze dair 

üç yeni vesika 

Karagöz bahsi olunca dairna ha- sazende ve şairmiş. Şiiri yazanın 

tırlar ve gülerim. Eskiden oyun da kudreti bilhassa son mısrala 

başlamadan evvel yüksek perdeden aşikar olarak görülüyor. 
konuşan seyircilerin ve oyun baş- Karagözü yaşamış bir insan 
lasın diye çırpınan çocukların ses- larzedenler burada ismi geçen 
!erini kesmek için, kamışın vızıltı- Karagözün 16 ncı asırda yaşadığına 

T d 
Londra

a yyare en atı- n 1 n son 

lan bomba bir bombardı-
manı esna-

serveti meydam sında bir 

Ç 1 k a r d 1 eve isabet 
eden ~ ir .___...;. ______ . 

tayyare bombasından evin duvarı 
yıkılmıştır. Sabahleyin evin sa
hipleri eve döndükleri zaman çö
ken, yıkılan duvarın dibinde, bir 
yığın altın paraların parladığını 

hayretle görmüşlerdir. Evin sahip
leri yıkılan evlerine acımağı u
nutmuşlar, altın paraları tedkik 
etmeğe baslamışlar ve tayyare 
bombasının infilakı üzerine serve
tin meydana çıktığını anlamışlar
dır. 

,._ . 

r.~> DAHİLİ H 'ABERLER 
'·-_ .· -..... -·~ . 

Spor, men/ aat vasıtası 
olmaktan çıkarılacak 

~@©l®ıril "ir<§ll"~Ö'lf@S6 Gi <e B'i <e O 
IQ>ö ll"®il<it~li"D {1ı ~ li:.11 itaıli"afl'o l1'il ©J a l1'il 

Amatörlük, profesyonellik 
sı kifayet etm~yince, Karagözün bu şiiri bir vesika olarak almağa 
gölgesini bile göstermeden Kara- kalkmasınlar ... 
gözcünün : " Sus olun, yahu .. !çi- Onlara verilecek cevabım ha-
nizde şu çocukları susturacak yok zır: Karagözün varlığını, yokluğu-
mu ? ., Tarzında bir ihtarı duyu- nu hars noktai nazarından 15.yik 

Bu paraları evin çok eski 
sakinleri "Ak akçe kara gün için
dir., diye biriktirmişler. Bulunan E 
300 altın lira kraliçe Elizabet = 
devrin dendir. 

talimatnamesi hazırlandı 
Ankaradan bildiriliyor : 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü Spor işlerimiz için hayırlı bazı ka
rarlar vermek üzeredir. Bu hususta Beden Terbiyesi Genel Direk

törü Cemil Tanerin verdiği beyanata göre, Tilikş olarakürk sporunu 
şahsi menfaatine alet eden kimselerin teşkilattan temizlenmesi göz Önün
de tutulmuştur. Bunun için yakında "amatörlük ve profesyonellik., tali
matnamesi neşredileccktir. Bu talimatnamenin çıkmasile menfaat muka
bilinde spor yapanlara menfaat temini için mütemadiyen kulüp değişti
renlerle hakiki amatörler birbirlerinden temamile ayrılacaktır. Bu gibi
er anlaşılıncaya kadar Genel Direktörlük kulüp değiştirmesini bililti
zam serbest bırakmıştır. Genel Direktör bu hususta şunları söylemiştir: 

Borsa 
resmi 

Binde 1,5 a 
çıkarılacak 
Şehrimiz borsası 941 yılı büt

çesini hazırlamış ve Ticaret oda
sına tevdi etmiştir. Önümüzdeki 
Salı günü Ticaret odası ve Borsa 
encümeni azalarile yapılacak olan 
müşterek bir toplantıda bütçenin 
kat'l müzakeresi görüşülecek ve 
lastik edilmek üzere Vekalete 
gönderilecektir. 

lurdu. Büyükler derhal susar, kü- olduğu eh'!mmiyetle düşünürsek 
çüklerin derhal sesi kesilirdi. onun lan! ,bir mevcut olmadığını 

Bugün de iş ayni. Ne zaman kabul etmek daha makul olur. O 
Karagözden bahsedilse hep çabuk- şahsi yokluğuna rağmen remzi bir 
ça sesler duyuluyor. varlıkla asırlarca Türk ruhunda 

• Dan i
lnsan 70 sene- marka, 

lik hayatında 27 !"! 0ı;v:~~ 
ten iba-

Zavallı K'fa- 'V IJiJ:,. &: /JiJ:,. li\!) Türk vicdanında 

gözün bile galiba 1 S 1. N" j yaşamış maşeri bir 
s~si b_ira~ kı~ılmış. e ım uzhet mevcuttur. 
Bır turlu dıle ge- _ Böyle bir mev 

Sene uyuyor ret Skan-

dinavya memleketleri biyoloji a
limlerinin Danimarkada Göteborg 
şehrinde açılan kongreleri geçen 
guıı hitama. ermiştir. Kongreye 
arzolunan yenilikler arasında, Da
nim.:ırka gazetelerinin nazarı dik
katini celbeden Danimarkalı pro
fesör Y ensen'in izahatı olmuştur. 
Yensen, Kopenhag üııiversitesin

de profesönlür. Kongreye arzet
tiğine göre, insan 70 yıllık öm
runu şu suretle geçirmektedir: 
27 yılına uyumakla, 13 yılını ko
nuşmakla, 6 yılı yemek içmekle. 
18 ayı da giyinip, soyunmakla ... 
Kalan 23 yılı İnsan iş güçle ve 
kısmen eğlenmekle geçiriyor. 

lip de: Ne istediklerini ve ne cut ise tecelli sırrına m'Zhar olur 
istiyeceklerini bilmiyen şu çocuk- ken, hakiki bir ferd gibi ete, ke-
ları susturacak yok mu?., diye ba- ıniğe ve sinire. muhtaç değildir. 

ğırmıyor. Buda, lsa. hatta Şekspir gibi 
Bütün bu hallere rağmen ınev- maşeri mevcutların şahsı daima 

zu ehemmiyetini kaybetmek şöyle münakaşa mevzuu olmuştur. Fakat, 
dursun, hergün yeni bir alaka ile bu yokluk iddiasından, bunların 
canl3nm.-.ktadır. Çünkü işin ucun- hiç birinin kıymeti ve ehemmiyeti 
da mili lıarsımız var. Bu sebeplen azalmamıştır. Karagöz de renkli 
hakiki alakadarlara yeni elde etti- bir deve derisine bürünerek teces-
ğim birkaç malümatı Ja bildireyim: 

"Reeytü hayalizılli ekberi ib· 
retin,, mısraile başlıyan ve kimin 
olduğu kat'i olarak bilinemiyen 
meşhur arapça manzumeyi, kimin 
hatırına gelir, Sahaflar Şeylıizade 
Esad efendi nazm!n tercüme ve 
bu bahse dair güzel mülahazalarla 
11Müstazraf,, tercümesinJe neşret
miş. Alakamı bilen lı1tufkar bir zat 
haber verdi. Birlikte okuyalım: 

"Ve dünyayı hüyalizıla benzet
mişler ve bu manada şu şiıri dahi 
bazı şuara demiştir ki :nazmı mer
kumu kalemi fakir bu bedihe ile 
Ergeçi sur gehna ı:ıureta bıziçedir 

amma 
Hayalizzıl hakayılcbinc ila cayı ibrettiı 
Btraz cşhasü eavat ile eşk8.li görürıünlcim 
Gelirler hem giderler işleri merkumu 

nevbet tir 
Olurlar serte!M"r ifna karin hiç gel

memiş (gibi 
Veli tedbir eden baki olur filcret ne 

hi.lettir 

Hayalizzıl Rumda ihtira olun
mayıp belki lı1bu kadim olduğu 

teşbih ve nazımı merkumdan müs

teaftır.,, 
Esal efendi bu suretle hem 

bize bu mevzuda güzel bir şiir 

kazandırmış, hem de hayalin iddia 
mız veçhile yurdumuza hariçten 
gelen eski bir oyun olduğu fikrine 
iştirakini öğretmiş oluyor. 

Elde ettiğim ikinci yeni malu
mat Karagözün tasavvufi manasını 
:fade için yazılan ve bugün de 
okunan perde gaıellerinin on se
ki1inci asırdanberi mevcut olduğu
dur. Bugün okunanların hemen hep 
si on dokuzuncu asrın sonlarına 

ait olduğundan ınevlevi şairlerden 

Birri'nin elde ettiğimiz bu kıtası 
Karagöz bahsini derinleştirmek 
isteyeceklerin işine yarayabilir. 

süm ettiği zaman hakikatten daha 
canlı bir hayal şeklindedir. Ezel! 
ve ebedi bir hüviyeıtir. 

Türk, Karagözü bulmamış, onu 
dehasından yaratmış ve ona kendi 
özünden ölmez bir can vermiştir. 

Onu bir fani farzetmek, ona 
bir mezar düşünmen, onu küçültmek, 
onu öldürmektir. 

Karagöz bir hayal olmasa, bir 
ha'<ikat olsaydı asırlardanberi tatlı 

tatlı onu kim seyrederdi? Herkes 
ondan bıkardı. 

Biz bugün ondan bıkmak şöy
ltt ur~un onu dah · e. e.rJirn

yapmak istiyoruz. Ve bu istekledir 
ki onun remzi hüviyetini isbata ça· 
lışıyoruz. 

Fikrimizi lekid için bir misal 
verelim. Moliere'in "Avare11 1 üç
yüz sendenberi hem Fransada hem 
dünyam bütün memleketlerinde 
oynanmaktadır. Onu s~yredenler 
ırk, seciye ve kültür farklarına 
rağm~n. onu hemcinsleri gibi tanır
lar, bılırlFr, onun hemcinsleri gibi 
bütiin hislerini duyarlar. Ve bu 
suretle ondan ibret alırlarlar. 

Evet bizde de "Azarya,, olan 
"Avare" bir hasisin değil hasisliğin 
timsalidir. Onda bir insanda toplu 
olarak bulunması imk3.nı oln11yan 
bütün hisset şekilleri mevcuttur. 
Onun için herkes onda kendinden 
bir parça görür ve anlar, anladığı 
için de beğenir. 

Karagöz de öyle değil mi? O, 
tekrar edelim, remzi varlığında 
Türkün bütün vasıllarını taşıdığı 

içindir ki ölmez bir Türk tipidir. 
Onu bir insan örneği haline 

indirmek, onun yüksekliğini çeke
memek, onu küçültmek olur. Onu 
haline bırekalım ki bundan evvel 
olduğu gibi bundan sonra da ayni 
kudretle ruhumuzu okşasın Selim. 

• 
Parasını değil, 

sesini çalmışlar 

Nevyorg 
radyo neş
riyat nıer
k ezin in 
b aşlıca 

muganniyesi bir gece vazifesini 
ikmal edip stüdyodan çıktığı za
man üzerine birkaç silahlı adam 
hücum elmiş, bu adamlar kızı 
zorla bir otomobile bindirmişler

dir. Kız kendisinden büyük para 

k_QPar!!lilk işt~ ..(.~s.t)_, 1-.; 
ve fena halde korkmuştur. 

Lakin otomobil mükellef bir 
binanın önünde durmuş ue mu· 
ganniye hizmetçiler tarafindan 
hürmetle karşılanarak büyük bir 
salona götürülmüştür. Burada bir 
ziyafet çekilmiştir. Ziyafetten son
ra kız radyoda söylediği parçala
rı kramafon plağı alan makine 
önünde tam sekiz saat söylemeğe 
mecbur edilmiştir. Sonra kız sa
limen evine götürülmüştür. Bu 
suretle sanatkarın parasıııı değil 

sesini çalmışlardır. 

1871 h 1871 mu
mu asara- hasarasın-

sında Parisliler da Paris 
halkı, Si-

ne yemi~ler? çan etin-
L.--~--:Y __ _. den maa-
da köpek ve ke~i eti de yemişler, 
hayvanat bahçesındeki bütün hay
vanlar kesilmişti. Kasaplarda bu 
hayvanların eti şu fiatlerde satıl
mıştır: Kanguru eti yarım kilosu 
bir altın, fil hortumu eti porsiyo
nu ı_S f~ang, Nasuruy ile Maymun 
etlen, kıbar olarak daha yüksek 
liatlerde satılmıştır. Halk, o zaman 
kaplan, aslan eti de yemiştir. -

Kıl nazar çeşmi hakik8t ile ey ehli dil 

Gör "emava.ı kıırulmu$ bayamei zıllü 
,== B ugün'ün Romanı: 58 

hayal 
Vahdetti ke!lret nedir gösterdi Şeyh 

./ Tüsteri 
Birriya seyret hayali zıllı andan ibret 

al 

[ BU KADIN 
Bu şiirden bir istifademiz de 

.. Türk temaşası ,, adlı eserimizde 
kaydettiğimiz gibi Karagözün biz
de mucidi sayılan şeyhin isminin 
Küşteri değil Tüste"i olduğunu 
öğrenmektir. 

Sadettin Nüzhet Ergunun lı1t
file elde ettiğim üçüncü vesika da 
pek mühimdir. Manisalı Deruni'yi 
hiciv için yazılmış olan bu manzu 
meyi iptida bir okuyalım: 
Ey deruni lcabahatıo vaAfın 

Eylemekte ukul lcaıırdır 

Sazını seyreden behey nnsaz 

Seni sanır ki aaza kadirdir. 
Durma sen çal çağır hekın belli 
Eıki pabuç yanında hazırdır 
Neden oldu hssım sana Karegöz 
Çene çalmakta ol da mahirdir 
Sanmanız kim ol mülhidi pi.kin 
Ki.lbi napftki pi.le ve tabirdir 
Zahiri gerc:i kim müslümandır 

Şüphe yoktur deruni lı:i.firdir 
Kaili meçhul olan 1 u hicviye 

Topknpı sarayı kütüphanesinin Re 
van mecmualarının birinde mevcud
dur. 

On altıncı asırda yaşamış olan 
Manisalı Deruni çok kudretli bir 

- Siz bilirsiniz, Boş vaktiniz 
ve şehrin tarihine de merakınız 

varsa fena olmaz. Bu mahzenler 
umumiyetle iki katlıdır. 

Kompars sukutuhayale uğradı: 
- Ay sizde mi biliyorsunuz? 
- Tabii, mesleğim iktizası ... 

Bu mahzenlerde tayyarelere karşı 

sığınaklar tesis ettim. Mesela bü· 
yük meydanın altındaki mahıen 

ı96S kişi alır. Heyecanınız bu 
mahzenlerin mevcudiyetini ogren
mekten mi geliyor? Eğer öyleyse 
şaşarım. 

Bugün sizi pek bedbin gö
rüyorum. 

- Hayır, bedbin değil yor
gun .. Her şeyi halledecek yegane 
tedbiri dokuz aydanberi otuz ye
dinci defa olarak tekrar teklif et
meği düşünüyorum. 

- Şehirdeki bütün erkekleri 
sürmek .. 

Kompars, mahzenleri keşften 

doğan ümidi biran terkedecek gibi 
oldu. Fakat inat etti: 

- Bu mahzenler hakkında bi-

ze malUmat verebilecek memura 
beni götürün gene siz.. Kimbilir, 
belki işe yarıyacak bir şey öğre· 
niriz. 

• • • 
Belediyenin ihtiyar memuru, 

iki genç zabit kapıyı vurmadan 
girdiği için, ayağa kalkmayı lüzum
lu görmedi. Kaşlarını çattı. 

Haym masanın bir köşesine 
olurdu. Kompars: 

- Bonjur, dedi, şehir mahzen
lerinin planını istiyorum. 

- Pliln mı? Plan yok. 
- Bir plan olacak, vermenizi 

emrediyorum. Almanyada en kü· 
çük bir nahiyenin bile ;pıanı var
dır. 

- Almanyada istediğinizi ya-
pabilirsiniz. 

Hayın lafa karışlı: 

- Müsaadenize teşekkür! 
Fransız memur devam etti: 
- Fakat Fransada belediye 

yeni binaların inşaasına ancak lS 
eylOI kararnamesi ... 

- Gevezelik istemez. Vahşi-

' 1- Beden terbiyesi ve sporu bir maişet ve bir menfaat vasıtası 
olarak bırakmıyacağız. Amatör vasıflı sporcular, muhtelif teşekküller 
arasında mezad malı halinden kurtarılacaklardır . ., 

Vilayet umumi meclisi dün 
ikinci top lantısını yaptı 

Vilayet umumi meclisi dün sa 
at ıs de ikinci reis B. Feyzi ol
daçın reisliğinde toplanmıştır. içti
mada parti müfettişimiz B. Hasan 
Menemencioğluda hazır bulunmuştur-

Bu toplantıda ilk içtimaa ait 
zabt hulasaları kabul edilmiş, umu 
mi meclisin açılması münasebt!tile 
büyüklerimize çekilen telgraflara 
gelen cevaplar okunmuştur. 

Başöğretmenlerin 
•--.L·-· 

ilkokul başöğretmenleri, maa
rif müdürü B. Ekrem Gürselin baş 
kan lığında dün saat 'ıs de toplan 
mışlardır. Bu toplantıda not, temiz· 
lik işleri ve okulların maddi ihti
yaçları hakkında kararlar alınmış
tır. 

Poliste. 

Kıskançhk 

yüzünd en 
Şükrü oğlu ·Kemal Gögüsge

ren ile Bayram oğlu Halil Polatöz 
arasında kıskançlık yüzünden kav
ga çıkmış, iki aşık bıçakla birbi
rini yaralamıştır. 

• Seyhan mahallesinden Hak
kı lsmail ile ayni mahalleden Sa

limin evinden tavuk çalındığı za
bıtaya şikayet edilmiş, tahkikata 
başlanılmıştır. 

• Ramazan . oğlu Ramazan 
Pak isminde biri lbrahim Saralın 
dükkanından 3 lira çaldığı için ya
kalanmıştır. 

1 
Müteakiben daimi encümenin 

varidat ve sarfiyatı nazarı itibara 
alınarak tahsilat fazlalığının daire
lere ayrılmasına dair kararı ile bir 
çok teskere ve kararlar müzakere 

olunmuş, maliye encümenine hava 
le edilmiş, ruznamede müzakere 
edilecek başka bir madde kalmadı

ğından celseye son verilmiştir. 

Ceyhan Ç ocuk Esirg eme 

Kurumu Kongresi 
Ceyhan (Hususi} - (,:ocuk 

Esirgeme Kurumu Ceyhan kolunun 
yıllık kongresi 20-1-94ı pazartesi 
günü saat {15) de parti binası sa
lonunda toplandı. idare heyetinin 
bir yıllık mesai raporu okundu. Bu 
rapordan kurumun bir yıl içinde 
muhtelit kaynaklardan (1210] lira 
(16] kuruş varidat temin ettiği, bu 
para ile {195) 5ocuğa elbiselik 
kumaş dağıttığı, L20] çocuğa el
bise ve ayakkabı aldığı, (20) fakir 
ve yetim çocuğa nakden yardım 
attiği. MalOl ve kimsesiz Lütfiye 
adında bir kızın iaşesine sarfedil
mek üzere her ay (7] lira yardım
da_ bulun'.1uğu, Yeni doğan [6] ço
cugada sut parası verdiği anlaşıl
mıştır. 

Kongre, idare heyetine Bayan 
Huriye Kaptanoğlu, Hamdi Turan, 
Hakkı Mete, Ebe Merzuka Tuna 
ve pazti katibi Şaban Ôzkan'ı seç
tikten sonra Başta Büyı1k Milll 
Şefimiz ismet lnönüııü ve diğer 
büyüklerimizi tazimle anmış, saygı 
ve bağlılık duygularının ulaştırıl
masını kongre reisinden rica ede
rek dağılmıştır. 

Kongreyi müreakip idare he
yeti toplanarak Kurum Reisliğine 

çok çalışğan Bayan Huriye Kap
tanoğlunu seçmiştir 

CASUSTUR 1 
Çeviren : EF • K A .. 

lerin bile sizlerden daha iyi tanzim havalandırma kuyusu var ki bu 
"edilmiş kadastrosu vardır. büyük meydana açılıyor . 

- 9 sonkiinun kanunu ise... Kompars: 
- Gevezelik istemez dedim - Şu halde, dedi, şehrin dışı-

size ... Mahzenlere dair ne biliyor- na kadar uzanan yeraltı yolları 
sanız söyleyiniz. mevcut olduğu rivayetine ne der· 

- Mahzenler mi? evet mah- siniz? 
zenler... - Bunlar masall Mevcud olan 

Durdu ve bir konferans veri~ • 
b büyük mahzenler kilisenin altında-

yormuş gibi anlatmağa aşladı: 
ki mahzenler belediye dairesinin 

- Bir karınca yuvasını andı- altındaki mahzendir. 
ran Sen Korenten tepesi mahzen-
i Derinliği? 
erinin menşei orta çağa kadar 

Daha sözümü bitirmedim 
uzanır. O zamanlar ve bilhassa da-
ha sonraları Rönesans devrinde, 
bu eski şehir geniş bir şarap de
posu idi. Bundan başka şehir ka
leleri için lüzumlu malzemeyi çı
karmak üzere galeri şeklinde taş. 
ocakları kazılmıştı. 

ki: 

Bu kadar malumat yetişir. 

Derinlik ne kadat? 

Haber alındığına göre, evvel
ce binde bir olarak tahsil edil
mekte olan Borsa resmi, bütçeni 
Vekaletçe tastikini müteakid bin
de bir buçuğa çıkarılacaktır. 

• Maliye Vekaleti kırt•siye 

ofisi kurulması hakkında bir kanun 
projesi hazırlamaktadır. Kırtasiye 

ofisi Maliye Vekaletine bağlı hük
mi şahsiyeti haiz bir müessese ola
cak ve 2,5 milyon lira ile işe baş
layacaktır. Ofis devlet dairelerinin 
umİıml ve mülhak bütçe ile idare 
olunan müesseselerin, vilayet hu
susi muhasebelerile Belediyelerin 

ve sermayesinin yarısı ile yarısın
dan fazlası devlete ait olan mües

seselerin bütün kırtasiye işi ile meş
gul ol~caktır. 

• Haber verildiğine göre; 

hük<lmet askere giden köylümüzün 
7!... __ ._ D 1-···... ..,J.,. •• l.•ryl•nrun 

bazı kayıt ve şartlarla tecili hak
kında bir kanun projesi hazırlamak
tadır. 

• Muhtelif memleketlerden 

hicret ve iltica suretile yurdumuza 
gelen 8695 millettaşımızın Türk 
vatandaşlığına alınması icra Vekil
leri heyetince tasvip olunmuştur. 

• Geçen ay içinde Ankara

da toplanan pamuk kongresinde 
verilen k a r a r 1 a r a g ö r e, 

bu yıl pamuk müstahsiline 200 
bin ton pamuk tohumu tevzi 

ed;lcektir. Ziraat Vekaleti şimdiden 
hazırlıklara başlamış ve köylerle 
nahiye ve kazalarda ihtiyaç listele
ri tanzimine girişilmiştir. Pamuk 
mıntakalarına bu sene daha ziyade 
akala tohumları tevzi edilecektir . 

• lstanbul - Anadoludan 

hastalık ve diğer bazı mücbir se
beblerle lstanbula nakletmek iste· 
yen muallimlerin sayısı mühim mik
tartardadır. Vilayet dahilinde ara
sira vukua gelecek münhallere bu 
mu31limlerden tayinler yapılmakta, 
fakat sıra gelinceye kadar seneler 
geçmektedir. Vilayet bu vaziyeti 
gözönüne alarak bu muallimlerden 
bazılarını asli maaşlariyle köy ög
retmenli klerine tayin etmeğe karar 
vermiştir. Bu suretle hem köyler· 
deki münhaller kapatılacak, hem 
de bu dileklerden bazıları yerine 
getirilmiş olacaktır. 

Ticaret odasında münhal 

azalık için seçim 

Bugün saat 14 de Ticaret o
dasında münhal bir aıalık için se
çim yapılacaktır. Bu seçim Valinin 
riyasetinde toplanacak intihap he
yeti huzurunda olacak ve bu inti
tihap heyetine vekaletçe komiser 
gösterilen emniyet müdürümüz ls
mail Hakkı Tarı da içtimada hazır 
bulunacaktır. 

Un fiatlarının 
tesbiti 

Fiyat mürakabe komisyonu 
Daha sonraları içme suyu te

sisatı yapılırken şebekeye zararlı 
görülerek evlerin hizasını geçen 
mahıenlerin kapatılma•ı emredildi. 
Şimdi bu mahzenlerden bir kısmı 
şehrin altında bir haç işareti şek
linde mevcut. Ortada da büyük 

- işte size "Sen Korentende 
tetkikler,, risalesinden bir nüsha ... 
içinde istediğiniz mal<lmatı bula
bilirsiniz. Mahzenlerin derinliğine 

gelince üç perş .. 
- Bana bir lı1gat veriniz. 
Kompars küçük Larusu karış

tırdı. Üç perş on beş metre edi· 
yordu. 

(Devam Edecek) 

evvelki gün valimizin riyaseti al
tında toplanmıştır. Bir buçuk saat 
süren bu içtimada müteaddit ka· 
rarlar alınmıştır. Öğrendiğimize 
göre , un fiyatları yakında bu 
komisyonca tesbit ve ilin edile· 
cektir. 
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ANfiULOPEDi 

Maltanın tarihçesi 

AJmanlar, Maltaya hava hücum
ıarı yaptılar. 

Maltada eskiden meçhul kavim· 
!er otururdu. Bunların meskenleri 
olan mağaralarla kaba kuleler bu
lunmuştur. Omiros'un şiirlerinde 
geçen Kalipso mağrasının Maltada 
bulunduğu tahmin edilir. 

Ada sonradan Finikelilerin, 
Yunanlıların, Kartacalıların eline 
geçti. Mevkii' ticaretçe inkişafına 
yaradı. Mamurluğu pek ilerledi. 
Sicilya ile beraber Kartacalılardan 
Romalılara geçti. Roma devletinin 
parçalanmasında Şark imparator
luğunun hissesine düştü. Beni Ag· 
leb zamanında müslümanlar 40 se
ne zarfında üç dele adayı sarıp 

miladi 870 te zaptettiler. On birin
ci ve on ikinci asırda Malta mÜS· 

lümanlarm elinden çıkıp Sicilya 
kırallığına geçti. Engizisyon mahke
mesi buradaki müslümanlar ve 
Museviler aleyhinde şiddetli takib
atta bulundu. Bu dinlerin mensup· 
!arı da Alrikaya geçmek mecburi· 
yetinde kaldılar. 

1 

Rodosun Kanuni Sultan Süley
man tarafından zaptı üzerine. Şarl· 
ken Rodos şövalyelerine Maltayı 

verdi. Ada, Sicilyaya bağlı iken 
Cümhuriyetle idare olunurdu. Hal
buki şövalyelerin eline geçince 
tazyiklere uğradı. Kanuni Süleyman 
zamanında Malta Osmanlı donan
ması tarafından muhasara edildiyse 
de, Turgud reisin şehadeti üzerine 
muhasara kaldırıldı. 1797 de Napo 
leon Mısıra giderken Maltayı zapt
etti. 1800 de Maltalılar, ecnebi 
yardımile Fransız hakimiyetinden 
kurtuldular; lngilterenin himayesine 
girdiler. 1814 Paris muahedesi bu 
adanın lngiltereye terkini tasdik 
etti. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
2 1-'-~-'-:.~-'--'---;- 1 

3 • 1 
4 • ., 

5 1 1 • eı 
6 ı • ıe ıeı ı 
7 1 1 
8 1 1 •• , 1 
9 •• 1 1 

10 1 

Soldan sağa ve yukardan aşağı 
Bavul. 1 

2 - Kır - Bahtiyarlık. 

3 - Tavuğun bir kemiği -
Bir içki. 

4 Bir muhacir kuş. 

5 - Alrikada bir harp mınta

kası - Fellahın başı. 
6 - Neli edatı - Nota -ter-

si bir sayıdır. 

7 - Etrafile anlatmak. 

8 - Vüducun sinirli etleri 
Kuşun başı. 

9 - Tersi katet demektir -
Pinti. 

10 - Kokulu bir yaprağın ra
yihası. 

r 

Tefrika No. 

57 
odalı bir hale koyarak Tire maa
rifine hediye eden de Halil Rüştü 
beydir. Onun kaymakamlığı zama
nında Tirede rüşvet, suiistimal gibi 
şeylere tesadüf olunmazdı. Tekmil 
halkın teveccühünü toplamıştı, iş 

başından bir dakika bile ayrılmazdı. 
Halil Rüştü bey meşrutiyetin 

ilanından sonra lstanbula çekilmiş-
tir. 

işte lzmir vilayetinio1 bu miski
nane, bu reziline tahriratını alan 
zat; bu evsafta bir zat idi. Demek 
ki hükumet artık aczini ilan edi-

• 

e:u G o N 

fMr)lın~ HARİCİ HABERLER 
Ne kadar azot 

ıazım? 
YAZAN : Dr. G· A. 

Yediğimiz yemeklerin hepsi so
nuna kadar hazmedildiği ve 

hazmedilen maddelerin hepsi bar· 
sakladan içeri girerek g ı d a 
olduğu farzedilse bile, bir insana 
yirmi dört saatte lüzumlu olan ka
loriyi temin için, et ,yağlı yahut şe
kuli herhangi bir türlü yemek yi· 
mek yetişmez. 

Yemeklerden hasıl olan gıda
ların vücudumuzdaki işleri, vücu
dümüzü teşkil eden hücrelerin ih
tiyaçlarını temin etmektir. Hücre
lerin tertipleri de, başka başka 
uzuvlara göre az çok değişir. Hüc
reler yaşadıkça terkiplerinde bu
lunan maddelerden bir kısmını çı
karırlar. Gıdalardan asıl maksat 
da hücrelerden çıkan maddelerin 
yerine yenilerini getirmektir. 

Hayat, bayağı bir buhar ma· 
kinesinin işlemesi gibi sadece me
kanik bir hadise değil, esasen bir 
kimya hadisesidir. Hayat e•nasında 
eksilen maddenin yerine bir başka
sı getirilince, vakıi vücut o ikinci 
maddeyi birincinin haline getirme· 
ğe çalışır. Fakat bunu yaparken 
vücuda fazla bir iş yükletilmiş 
olunur. Gıda hastalıkları da bun
dan çıkar. 

Vücudu teşki eden uzuvlarda
ki hücrelerin terkipi her uzuvda 
başka başka olmakla beraber, her 
uzvun gıdasını temin edecek suret· 
te başka başka türlü yemkler ye
mekse kabil olamıyacağından, gı · 
dalar arasında muvazeneyi temin 
için yapılabilecek şey, vücuttaki 
hücrelerin terkibini toptan düşü
nerek onların vasati terkibine gÖ· 
re gıda verecek yemekler yemektir. 

Uzun uzadıya yapılan hesaplara 

ve tecrübelerin neticelerine göre, 
bir insanın yirmi dört saat içinde, 
ağırlıgının her kilosuna nisbetle 
bir gram azotlu gıdaya ihtiyacı ol
duğu kabul edilir. Yemeklerinde 
bu nisbette azotlu gıdayı bulama· 
yınca hücrelerinin temelini, bütün 
vücudun teşkilini temin eden azot 
muvazenesi bozulur. Vücut zayıf. 

lar, erir .•. 

Fakat bu kadar azotun her
hangi bir albüminli yemekten temin 
edilmesi de yetişmez. Albuminli 
maddelerin türlü türlü şekilleri 

vardır. Bunlara aminli asit derler. 
Bu işin karışık bir taralıda canlı 

cisimlerden herbir türlüsünün şek
line lüzumlu olan aminli asitlerin 
az çok başka türlü olmasıdır. 

Mesela insan oğlunun vücudun
daki hücrelerin şeklini değiştirme

den devam ettirmek için taiptofan, 
çocukluk halinde vücudun büyümesi 
için tizin, her bücresine lüzumlu 
olan kükürt madenini metebolizması 
için sistin adlarındaki amilli asitle
rin gıdalar arsında bulunması şart
tır. Bunlar insan vücudunun yapı 

taşları demektir. Barsaklarımız 
bunlardan bazılarını başka türlü 
amili asitlerden yapar. bazılarını 
nı yapamaz. 

Mesela sadece ekmekle besle
nen bir vücut buğday ununun ter-

• 
İNGİLİZ 

ORDUSU 
SilAhlı ve tam techizatlı 

olarak 

4 milyon kişiyi 
bu 1 d u 

Önümüzdeki 6 ay içinde 

/ngilterede yeniden silah 

fabrikaları kurulacak 

Londra 23 (a.a) - Avam ka

marasınde muhtelif meseleler hak

kında izahatta bulunan Çörçil, harp 

kabinesinden bahisle damiştir ki : 

" - Harp kabinesinin umumi 

siyaset icr:ı uzuvları tarafından 

doğru olarak tatbik edileceğini te 

min eylemek mesuliyetini üzerime 

alıyorum. Harp zamanında işleri 

süratle tanzim etmek için bu en 

iyi çaredir. 

Başvekıl, harp sonu meselele 

rini, imar işlerini tetkike memur 

nazırın vazifesini eğer cemiyetimi

zin icap ettiği üzere terakki 

etmesi Jiztmsa bunun için - zaruri 

olan ·büyük ve ameli tetbirleri 

hazırlamaktır.,, cümlesile ifade et

miştir. 

Çörçil, silahlı kuvvetler hak 

kında ezcümle demiştir ki: 

" .-- Ordunun mevcudu mese 

lesi bu senenin başında halledildi. 

Bugün silahlı ve"" techizatlı 4 mil

yon askerimiz var. Bunlar Üzerleri 

ne düşen vazifeyi -'başaracaktır. 

Denizaşırı memleketlere asker gön 

dermek işi bazı şartlar ve bilhassa 

elimizde ki gemi.adedine bağlıdır.,. 

Başvekii,:".önümüzdeki 6 ay için 

de yeniden başka silah fabrikaları 

kurulacağını söylemiş ve demiştirki: 

" - işçi sayısını arttırmak 
için ilk defa olarak kadınlara mü

him bir nispet dahilinde müracaat 

edeceğiz.,, 

kibinde - triptofan bulamaz. Eksik 
olan bu aminli asidi tamamlamak 
üzere et yemezse vücudunun şekli 
bozulur ... Hele sadece mısır unun
dan ekmekle geçinenlerin hali da
ha yamandır: mısır ununda triptofan 

almadığı gibi lizin de yoktur. Ge
çenlerde burada yazdığım P. P. 
vitamini eksikliğine bu amili asit 
eksikliği de katılır ... 

Azotlu gıdalar biribirinin yeri
ni tutamadıklarından başka, işe ya
ramıyanlar, şeker gibi ve yağ gibi 
yakılarak:kalori hasıl edemezler 
de ... Onun için azotlu yemeklerin 
fazlası vücuda zarar verir, barsak
larda kaldıkça oradaki mikroplara 
yem olurlar,karnı şişirirler, oradan 
içeri girebilirlerse kanın içersinde 
vücuda zarar verecek maddeler 

hasıl ederler ... 

CAKICI .,. 
yor, bir şaki çetesi!'e karşı amana 
düşüyordu.~ 

Halil Rüştü bey bu tahrirata 
muhal~fet etmek istedi. Fakat vila
yetin tahriratında aynen "emri mü· 
lukane~mucibince,, kaydı vardı. Bu 
işe bizzat Abdülhamit karışmış, 
istiman esbabının ihzdrremrini Yıl .. 
dız sarayı vermişti. Şu hale göre 
Çakıcı efenin ayağına saray da 

;'düşüyordu: 

Gençleri.. 
Mutlakıyet idarelerinin, ferdi 

idarelerin akibeli ve vaziyeti işte 
budur. iş başında bulunan padişah 
veya kral; tekmil memleketi kendi 
arzusuna r8.m olmuş görünce her 

istediğini yapar. O kadarki Abdül-
hamit gibi bazen Çakıcı efenin ayağına 
düşmek, ondan aman dilemek zille
tine de katlanır. Bunda bütün bir 

memleket varlığı ve haysiyeti oldu
ğunu düşünmek manasızdır. Zira bir 
müstebit için ancak kendisi vardır. 

HükOmet te, millet te vatan da 
ancak kendisidir, ve kendi arzusu
sudur. O ne isterse yapar ve her 

yaptığına milletin " keramet ,. de
mesi mecburiyeti vardır. Hürriyet
siz her ınemleket böyledir. Onun 
için daima ve kat'iyen cumhuriyetçi 
olunuz. Hürriyeti sevmekten bir an 

bile farig olmayınız Hürriyetinizi 
hazineler: mukabilinde de olsa feda 
etmeyiniz. Cumhuriyeti ve unun 
icabatını!; hayatınız ve refahınız 

bahasına da olsa müdafaadan asla 
geri durmayınız. 

Evet, emir saraydan geliyordu. 
Bu sebeple yapacak birşey yoktu. 
Kaymakam Halil Rüştü bey, Çakıcı 
efe ile temas temini için:sağa, sola 
başvurmağa başladı ... 

Vilayet de boş durmuyordu. 

şimdiki Gireson mebusu lzmirli 
Münir bey (Münir akkaya) o zaman 
Ödemiş kaymakamı bulunuyordu. 
Tahriratın bir sureti ona da gön
derildi. Maamafih vilayet mektup
çusu Tahir Kenan bey için: 

- Çakıcı efenin ahbabıdır. 
Deniliyordu, Hatta kendisinin 

Çakıcı eleye merhum Kapani zade 
Tahır beyin çitliğinde sedef saplı 

• • ltalya 
Y unanistanda 
büyük bir mu
kabil taarruz 
· hazırlıyor! 
Yugoslavya hududu 
civarına Alp kuvvetle

rini getirdiler 
ltalyanlar 4 mukabil 
hücumda agır zayiatla 

püskürtüldüler 

• 
Manastır: 23 [ a. a. J - Roy-

·~rin Arnavutluk hududundaki 
muhabiri bildiriyor: 

ltalyanların büyük bir muka
bil taarruza hazırlandıkları zan· 
nedilmektedir. Öğrenildiğine göre 
ltalyanlar bilhassa Yugoslavya 
hududu civarında Boyana dere
si mensabına yeni kıt'alar ihraç 
ve balıkçı gemileriyle mahalli 
araziyi bilenler tarafından idare 
edilen:motorlarla harp malzemesi 
ve mühimmat nakletmişlerdir. 

Mümtaz Alp ve avcı kuvvet
leri Tirana va lşkotraya çıkarıla
rak derhal Elbasana sevkedilmiştir. 

Yunan tebliği: 
Atina: 23 [a. a.J - 88 numa

ralı Yunan tebliği: 
Muvaffakiyetle neticelenen ma

halli hareketler cereyan etmiştir. 
150 esir aldık, mebzul harp mal
zemesi elimize- geçti. Tayyarele· 
rimiz muharebe meyda,,ı üzerin
deki hedefleri muvafiakiyetle bom
bardıman etmişlerdir. Bütün tay
yarelerimiz üslerine dönmüştür. 

Elbasanda askeri hedefler 
bombalandı 

Atina: 23 [a. a.] - Yunanis
tandaki lngiliz hava kuvvetleri 
karargahının tebliği: 

Tayyarelerimiz Elbasanda as

keri hedefleri bombardıman et
mişlerdir. 

Demiryolu civarında şiddetli 

bir infi!ak müşahede edilmiştir. 

Tayyarelerimiz zayiatsız dönmüş

lerdir. 

Yanya köylerine 
hava taarruzu 

Atina: 23 [a. a. - Umumi 
Emniyet nezaretinin tebliği: 

Düşman tayyareleri Yanya 
köyleri üzerine bomba atmışlar
dır. Hasar yoktur. 

ltalganlarm 4 mukabil 
hücumu püskürtüldü 
Aıina: 23 (a. a.J - Beyanatta 

bulunmağa mezun bir şahsiyet 

şunları söylemiştir: 

"ltalyanlar tarafından yapılan 

dört mukabil hücum püskürtül
müştür. ltalyanlar o kadar ağır 
zayiata uğramışlardır ki, teşeb· 
büslerinden sarfınaıar etmişlerdir. 

Salı günü Yunanlılar 150 esir 
almışlardır. Esirlerin çoğu ele ge
çirildikleri zaman pislikten acına
cak bir haldeydiler. 

EFE 
bir dürbün hediye ettiği de rivayet 
e.dilmekte idi. 

. ~u rivayetleri Kamil paşa da 
işıtmış olacaktı ki mektupçu Tahir 
Kenan beyi yanına çağırdı: 

- Çakıcı Mehmedi yakından 
tanır mısını? 

Tanırım efendim. 
- Nereden tanırsınız? 
- Bir defa Kapani zade Tahir 

beyin çiftliğinde rastgelmiştim. Biz 
oturuyorduk, ansızın gelmişti. 

- Bana bundan hiç bahset
mediniz. 

- Münasebet almamıştı paşa 
bazretleri. 

- Bu tesadüf nasıl olmuştu? 
- Kapancı oğlu Tahir beyin 

çiftliğinde oturuyorduk paşam; bir
denbire çetesi ile beraber Çakıcı 
efe oraya geldi. Bidayette hepimiz 
korkmuştuk. Fakat Çakıcının hali 
ve tavrı bizi tatmin etti. Oradan 
geçiyormuş. Bir defa Tahir beye 
uğrayıp h<rtırını sormak isteıniş. 

- Çakıcının Tahir beyle mü
nasebeti ne imiş? 

BÜKREŞTE ı 
MUHAREBE 
Bütün garnizonile asilere 

iltihak eden 
Bir general Bük· 

reşe yürüyor 

Asilere yardım için 30 
bin kişi hükumet mer
kezine geldi 

Belgrat 23 {a.a.) - iyi ma· 
!Omat alan kaynaklardan gelen ha 
berlere göre, Romanyada vaziyet 
Demir muhafızlar lehine cereyan 
etmektedir. Memleketin dahilinde 
ve Bükreşte muharebeler dün ak
şam geç vakte kadar devam et
miştir. 

Post:ı telgraf idaresi, asilerin 
elindedir. Vaziyet kararsızdır: Fa
kat asilere yardım etmek üzere 
30 bin kişinin hükOmet merkezine 
geldiği zannedilmektedir. Birçok 
garnizonların asilere iltihak ettiği 

söylenmektedir. Demir muhafızla

rın General Antonesku lehine ha
reket eden garnizonu silahtan tec
rid ettikleri ve General Bragalini
a 'nın bütün garnizonu ile birlikte 
ii•ilere iltihak ederek Bükreş üze
rine yürüdüğü söylenmektedir. 

Rumen Transilvanyasındaki şe
hirlerin hepsi amele ve köylünün 

yardımını gören lejyonerlerin yap
tığı muharebeden sonra asilerin 
eline geçmiştir. Asilerin elinde bu
lunan Bükreş radyosu orduya hi
tap ederek leiyonerlere hücum 
etmemelerini söylemektedir. 

Demir muhafızların şefi Horya 
Sima'nın Berlin seyehatı nazarı 

dikkati celbetmektedir. B~rlinde 

isyanın nasıl karşılandığı henüz 
kestirilmemektedir. 

Almanyanın yeni Bükreş elçisinin 
geldiği bildirilmektedir. 

Alman işgali altındaki 
mıntakalara hava akım 

Londra 23 ( A.A ) - lııgiliz 
hava nezareti, düşman işgali altın· 

daki mıntakalara iki akın yapıldı
ğını ve alçaktan uçan tayyarelerin 
müteaddit tayyare meydanlarındaki 
tayyarelerle kıt'ata ve müdafaa" 
vasıtalarına hücum ettiklerini bildir
mektedir. lngiliz tayyarelerinde 
zayiat yoktur. 

Londra 23 ( A.A ) - Dün 
gece lngiliz hava kuvvetleri Dusel· 
dorfda bazı hedeflere hücum et
mişlerdir. 

Tancada ingiliz 
hakları 

Londra 23 ( A.A ) - Hariciye 
nazırı Eden avam kamarasındaki 
izahatında, Tanca vaziyetine temas 
eden lspanyol hükumetinin Tanca 
Enternasyonal idaresinin müessese
lerini birer taraflı ve habersiz ola
rak değiştirmeğe ve kaldırmağa 
teşebbüs etmesi üzerine keyfiyetin 
lngiltere tarafından protesto edile
ceğini hatırlatmış ve "Büyük Bri
tanya hükOmeti bütün haklarını 
muhafaza etmektedir.,, demiştir. 

YAZAN 

Zeynel Besim Sun 

- Kapancı oğlunun çiftliği 

yok mu? Tabii Çakıcı kendisini 
oradan tanıyor. 

- Pekala.. Sonra ne yaptı? 
- - Oturdu. Beraber yemek 

yedik. Yemekten sonra nişan atmak 
istedi, Gözün gördüğü mesafeye 
bir sigara tabakası diktik. Tabanca 
ile hepimiz attık, vuramadık. Çakıcı 
efe bunun üzerine belinden tab.m
casını çekti, ateş etti ve vurdu. 

Sonra benim elimdeki dürbünü 
gördü. Küçük bir cep dürbünü 

idi. Pek beğendi: 
- Tahir Kenan beyi Bu dür

bünü bana satar mısın? dedi, 
Öyle bir mevkide satmağa 

kalkışmak olmazdı: 
Ben de verdim: 

Hediyem olsun efe! 
Dedim ve kendisine verdim. 
- Nasıl dürbündü bu? 
- Sedef saplı küçük bir Zays 

dürbünü paşam. 
Kimi! paşa derin, derin düşün

dü, Çakıcı ele vilayet mektupçusu 

(DBVamı Var) 

24 llciı:ci~ ar: un 1941 

BORSA 
Adana Ticaret ve Zahire Borsası 

23 lkincikAnun 1941 
Piyasa cetveli 

En çok 
Kr. s. 

1 • Klevland 
il - " 

En az 

Kr. S. 

60 60 

Akala 
Kapu malı 
P. Temzi 
Kozacı P 48,25 

- Ma.Parlağı 49 
Şark buğdayı 

48,50 
50 

9 
4,50 

12,25 
Y. Çiğ!di 
Koza 11,875 

Susam 

Ankara Kambiyo Borsası 
23 lkincikAnun 1941 

Sterlin 
Dolar 

Kr 
5 

132 

s. 
24 
20 

lf~~9~PJ 
Ankara Radyosu 

( 24 lklnclklnun Cuma ) 

8,00 Program ve memleket 
saat ayarı 

8,03 Ajans haberleri 
8,18 Müzik : Hafif Program 

(Pi.) 
8,45/9,00 Ev kadını - Ko • 

nuşma 

12.30 Program ve memleket 
'aat ayarı 

ram 

12.33 Müzik: Şarkılar 
12,50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik: Şarkı ve türküler. 
13.20·14.00Müzik:Karışık prog-

18.00 Program, ve memleket 
saat ayarı 

18.03 Müzik: Radyo "Svving" 
kuarteti ( 1. Özgür ve ateş böcek
leri ) 

18.30 Müzik: Şarkı, türkü ve 
taksimler. 

19.00 Fasıl Heyeti 

19.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri. 

19.45 Müzik: Peşr•v, semai ve 
şarkılar. 

20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Temsil 
21.30 Konuşma [iktisat saati] 
21.45 Müzik : Radyo salon 

orkestrası (Violonist Necip Aşkın 

idaresinde) 
1. Elgar: Aşkın selamı 
2. Mac Dovell: Deniz tabloları 
3. Smetona: Satılmış nişanlı 

4. Noack: Köy hikayesi 
5. Brahms: Macar dansı, No. 

5 ve 6 
6. Caludi: Romans 
7. Föderi: Viyana şarkısı. 

22.45 Müzik: Radyo salon or-
kestrası programının devamı 

23,00 Müzik: Dans Müziği (Pi) 
23,25 / 23,30 Yarınki prog

ram ve kapanış. 

mııı~1ıttı1t141~11 
Halk Eczanesi 

( Tarsus kapısı yanında ) 

ITAJKVtMI 

24 lkincikanun 1941 
CUMA 

YtL' 1941 • AY: 1 Gün: 24 Kuım 78 
Rumi 1356 - il. Kinun il 
Hicri 1359 ·Zilhicce 26 

8 ŞUBATIA 
Halk evi salonlarında 

Senelik Kızılay Balosu 
Davetiyeler Kızılay Merke
zinde de Satılmaktadır. 

388 19-21-23-25-28-

Hür Fransız kuvvetle
ri de Tobruka girdi 

Londra : 23 (a. a.) - Müsta
kil Fransız ajansı, lngiliz kuvvetle
rile birlikte Tobruka giren hür F
ransız kuvvetlerinin, Kıbrıs müda
faası için mütarekeden evvel lngil
terenin hizmetine verilen müfre
ze olduğunu, bu müfrezenin bila
hare General Larmina tarafından 
Suriyeden getirilen kuvvetlerle 
takviye edildiğini bildiriyor. Gene
ral Katronun kumandasında Mı
sırda bulunan hür Fransız kuvvet· 
!erine yakında yenileri iltihak ode· 

cektlr. 
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Dl• KKAT• Kasanızda Parayı, Havalarınızda Tayyareyi çok görmek isterseniz mutlaka 
• HOROZOGLU gişesinden bir Milli Piyanko bileti alınız. 
Adres: ADANA MERKEZ OTELi At.TINDA 

H O R O Z O G L U gişesi. Şu be s i y o k t u r. 383 

..... ~ • .... :." • , ' • • 1 • ... 

~ .. .. , 

TAN • SINEMASINDA 
BU AKŞAM 

Yeni ve Sporcu Artist 

TOM KENNE 
Tarafından yaratılan Heyecan 'le Maceralar Filmi 
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Büyük Kasırga 
BÜYÜK AVENTÜR FİLMİ 

Pek Yakında Pek Yakında 

(Görünmiyen Haydutlar) 

,.---------------------------------------· 
ALSARA Y SİNEMASI 

BU AKŞAM 
Göz kamaştırıcı Lüks ve ihtişama sahip onbinlerce Figüranın iştirakile 

canlandırılmış emsalsiz bir sanat ve Sinema şaheseri 

....................... 
: KOLEJLiLER REVOSO ~ 
~ ~ ••••&••••••• ••••••••• 

Aşk, Gençlik ve Güzellikler· Filmini Takdim Ediyor 

BAS ROLOE : 
' 

Daima Genç, Güzel ve Cevval Artist 

Dick Povell 
Hakiki bir Bedii ziyafet olan bu nefis filmi bütün sinema meraklıları görmelidirler 

DIKKA T : Numaralı Koltukları Gündüzden Aldırınız 

Telefon 212 
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Radyo gazetesi 
( Baştarafı birincide ) 

Fakat ngiltereye yardımın yapıl· 

nıası hususunJa alınacak tedbirler 
bu kanun layihalarının meclisten 
geçmesini beklememektedir. Binaen
aleyh fili yardım şimdiden başla. 
mıştır. Amerikan efkarı umumiye~i 
arasınd t yapılan bir anket göster
mi~tir li lngillereye yardım mese· 
lesi Amerikada bir parti meselesi 

değildir. Büyük bir ekseriyet yar
dıma taraftardır. 

Amerikanın Sovyetlere tayya
re ambargosunu kaldırması, bu 
memlekete tayyare satmak demek 
olmayacağı Vaşinglondan bildiril
mektedir. 

Ambargonun kaldırılmasının 
Sovyetlere kar~ı bir dostluk jesti 
olduğu haber veriliyor. 

ltalya - Fransa münasebatı 

T.>brugun düşmesi hakkında neş· 
redilen resmi ltalyan tebliğin

de kullanılan bir söz, İtalya ile 
Vişi hükUınetinin münasabatını i· 
1iı.h etmektedir. Bilindiği gibi Tob
ruga giren kıtalar arasında hür 
Fransız müfrezeleri de vardır. 

ltelyan ajansı bu tebliğinde 
bu Fransız kıtalarından bahseder
ken '4 sözde muı.rız kuvvetler,, 
demektedir. 

Böylelikle bu kuvvetlerin F ran
S• tarafından ırönderildiğine tel· 
ı:ıih edilmek isteniyor. 

ltalyanlar, bu Fransız kıtala· 
rının, Fransa mağl(]p olmadan evvel 
Suriyeden lngiliz emrine verildiğini 
bildikleri halde Vişiye karşı Alman· 
yayı kışkırtmak için "sözde muarız,, 
ke\imesıni tebliğleri arasına sıkış· 

dırmışlardır. 

Japonyanın nüfus siyaseti 

Japonyanın dış ve iç siyaseti son 
bir kaç sene içinde tezad teş

kil etmektedir. Japonya, yedi sene 
evvel nüfusunun arttığından bahis 
le hayat sahası arıyor ve Çinin 
tam bir hayat sahası olduğunu ile- J 

ri sürüyordu. Bugün gelen bir ha- ı 
bere göre işe, Japonya nüfüs siya 
seti hakkında bir kanun neşretmiş
tir. Bu kanuna göre 1960 senesin· 
de J•pon nOfusunun 100 milyon 
olması lazımdır. Bu neticeyi elde 
etmek için 25 yaşındaki erkeklerle 
18 yaşını bitirmiş kızların muhak
kak evlenmeleri icap eder. Her 
ailenin vasati beş çocuğu olacak· 
tır. Evlenmek için gençlere ikrazat 
ta bulunulacak,bekiirlara vergi ke-

silecektir. 

Bu kanun Japon si yas etind ı ••••••••••••••••••••••••••• 
mühim bir noktayı işaret etmek- : D o K T o R : 
tedir. Daima ileri sürülen Japon : : 
nüfusunu çokluğu~ ile nüfus art· : : 

t~r'."a politikası. !asi~ ~i~ daire. şek- ! Kemal Satır ! 
lını alıyor. Çın ıstıla edıldıkçe • • 

••f "ht' d J • • nu usa ı ıyaç var ır. aponyanın • H t 1 h .. • 
b f 'd d . . . . • as a arını ergun • 

u ası aıre sıyasetını ne zama- • • 
na kadar devam edeceği sua lleri· : Kızılay caddesindeki mua- e 
ne büyük imparatorlukları yapan ! yene evi'lde kabul eder. (9) : 
ve yıkan h3yat şartları cevap ve- • • 

kt
. • •••••••••••••••••••••••••• 

rece ır. 

-Radyo Gazettoıİ· 

İLAN 
Adana emniyet kadrosu 

çarşı ve mahallat bekcilerine 

yapdırılması mukarrer bulu
nan 77 çift potinlerin: ihalesi 
10 Şubat 941 pazartesi günü 
saat 14 de yapılacağından 

isteklilerin nümune ve şart

nameyi öğrenmek ve ihaleye 

iştirak etmek üzere bekci da- . 

reisine müracaat etmeleri ilan 

olunur. 
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KIZILA YA 
Aza olmak yurt 
Borcudur. 

İLAN 
Kilis Dağ Alayına aid 

(199926) sayılı levazım ayni

yat makbuzu boş ve imzasız 

olarak zayi edilmiş olduğun
dan bu makbuzun hökmü 
olmadığı ilan olnnur. 
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Kaşeleri 

DEVA Kaşelerini 
"' 

1 Jfer eczanecle ora,xınız: 

HER CZEANE DEBULUNUR 
imtiyaz Sa h i b i : Cavit ORAL 

Umumi Neşriyat Müdürü : Avukat Kemal ÇELiK 
Basıldığı Yer ·· : BUGÜN Matbaası - Adana 

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

En yeni ve en müte· 
kam il makinelerle 
çahşır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şitlidir. 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de
recede ehvendir. 

lşden Anlayan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetesi Baskısı itibarile de Anadolunun En Güzel Gazetesidir . 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır. Binaenaleyh (BUGÜN) Gazetesi, (BUGÜN) Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

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

• 

El İşlerinizi CIUGUN) Matbaasında Yaptırınız. il! 

Cetvel k'sm'nda ı ~esmi ve ticari defterler, faturalar, 
ı tıcaret makbuz ve fişleri hazırlanır. 

n güıel düğün ve nişan davetiyeleri , el 

Tabı kısmında. ilanları,kartvizitler,k~ğıt ve zarf başlıkları.her 
1 boyda ınecmua,broşur basılır. C'lf k da Her boyda kitap ve mecmua en temiz 1 ISffllR : malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

Yeniistasyon caddesi : Adana - Telefon 138 - Telgraf : O U 6 U iM - Adana 

.. 
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