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Ankara 20 ( Hımui mobablrlmlzdeo) 
- 12 biriocl kloonda 12 nci ta .. rnf ve 
yeril malı ba~uı, Bqveldl vekW Şilkrn 
Saracotla tarafınd•n, Halkevlnde ıöyle
necek bir notalda açılacaktır. 

General 
Veygand 
tekaüde 

sevk 
!T edildi 
~ --~-

Voşİ 20 (a.a) - Ofi: f 
G•neral V•vgaad toka· 

ü<l olnıuşta•. M ueşal Pete•, 
Veygındıo yü<s•k meziyetleri 

ve büyült hizmetl•rİ hsltkında 

Tiirkiyenindış pollti-· 
kası Şahsi Değildir . -

iki Vekilin çekilmesinde, yahut Başvekilin 
istirahatinde Türkiye politikası bakınıın
dan bir değişikliğin gizlenip gizlenmedi
ğini soruşturan! ar varmış 

bir Fran••z milletine hitaben 
~l\ntü\c emir nı-şretmistİ"'. 

..,.., _________ _ \ Libga'da bir /ngili:r. pilotu Hmtli askerlerle RÖ•Üşü90,. 1 
Aksam gazetesi başmuharriri B Necmeddin 
Sadak, iki Vekilin deıi'işmeai ve Baıvek•limi · 
zin bir ay mezaaivet alması dolayı•ile bazı 

yabancı memleketlerde ortaya at•lan şayiaları 
bah•e mevzu eden yazısında şöyle diyor: 

dıjimiz brp bu deiişmeyen düşünce, ardı keıilmlyeo 
çalış uadır. 

Ba drğ:ımemezlilı, biilıOmet işlerine relip rideo 
!erde d•iil mılietin keodiıinrlr, başıodaki Şefte ve 
puti p ·orramıodadır. Yoksa İktidar yerine ve halk 
rejimlerinde o yerlere tık tık relop ritmeleri zaruri 
olan ,. hıalara - otokıaai idaı elerıode olduia ribi 
- knt•ollık verenlerden dejiliz. 

libg,,'da lıareklila istirô.lc ,.J~n. taqqare ka•sr lro9ma 
taptn•i:,. mıic,.lılıP:t. bir :r. ı r it I ı ofomohil 

Akala 
"" pamugu 

meselesi 
Yazan : CAViT ORAL 

M iltbet tecrübeler Ozerin .. 

deyiz Senel.rdenberi de 
vam eden Akala dasi mi. yok11 Kle • 
land 1111 münakaşıları artık ıona er· 
mlı olm•lıdır. Tarlalarda yıp lan 
tecrübelo•, fabrıkalarda elde edl 
leo randl'lıan neticeleri, piyasada 
kalıte ve fiat farkları banri cint 
pamoi'un Çukarova için deha elve· 
rilli oldujunu açıkça röttermiştir. 

Bu sene Ktevland eken ve Akala 
eken bm çıltçilerle aörüş•üm. l. i 
taraftan aldıjım f•rek taıla V•Iİ· 
mi ve rerokte çırçır randımanını 

bir mukayese ett•m. Aldıjım neti 
co tamam•le A•at .. cıo•i pamuiu 
naıı lehindedir. 

Dojrusu ba netice korşısıoda 
Ç •ıkurovanın bu yüıden utradııiı 
zara• lara acımak elimd-n reımedi. 

Blımiyoruz ki eldo kalite ve ka 
otito bokımıodan daLa iyi bir pa 
mak tobnma mevcutken ned~n Çu 
kurova için K eırland cinsi tcı cah 
edilmi4lir? 

Buna karş• bel«i Klevland cio>İ 

olo kur•k ve daha dayanıldı oıdu 
p ıleri sürülecekti•. Fakat şn bir · 
kaç aeoedenberi yapılan tecrübeler 1 

aynı bava ıarlları içinde Akala cio 
ıinin lohıoe çıktıjı dikkat nazarına 
ahoırıa, buna oe covıp vermek 
müm•üadür. 

Zarorın yarısından dönmek de 
kiılıdır derler. Şo baldo bizim 
için y • p 1 1 • c • k vey de bu 
müıbet tecrübeler ka• ııııoda ç •. 
kurova'nın bundan böyle Akola 
cınıi pamuju akmeaioi temin et 
m•k oıacaıı.tır. 

Pamuk mevsimine dojru ridi· 
yoraz. M ırtta yino ekim baş aya• 
caktır. Halbuki bn aün Adanada 
lıuluoan Akala tohumu rayet n 

dır. 11t•yaca kili detildır. Onun 
için Zıraal Vckiletimızin bn mev· 
&il üzerinde vakıılı tedbirler al· 
aıa1101 bteme k ha~ kımızdır. 

Eter ı•mdiden ıeşebbüı edilir 
H ekim mevıimine kadar Çukuro. 
vaya ıhtiyaca yetecek miktarda 
Er• mıotakasıodao tohum retir 
m•lı kabıld•r. 

F.kat zaman kaybedildikçe yi 
oe klovland ve yerli koıa ekmek 
ıaruretılo l<arşılaıı•ız. H•lbaki kle•· 
laodıo randımanı seneden ıeneye 

dllşmektedir Yerli koza tohumla• 
rıoı IH lıir çok tarlalar korutmak 
tadır. Domok olayor ki Akala to . 
bamuou Ç11ı.arovada tlmım etmek 

attık bir ~··ıır•ttir. . 

inailtere 
Libya da 
büyük 
taarruza 
geçti 

Kohirrden veı ilen bir 
telırafa göre 

Mihver kuvvet-
leri bozguna 
uğradı 
Çöçil, yeni 
başlayan 
rekattan 
ümitli 

ha· 
çok 

ADkara radyo gueteıi - in. 
riliıler şima i Alri• a~a A!manlara 
ve lıalyanlara karşı büyük bir ta• 
a•ruza r•ç'11İJlerdir. 1 g•liz kay· 
naklarındao verilen hab-rlere rö · 
re, ıl~ hamlede 80 kılomotrelik 
b r ilerleyiş kavdedılmiıtir. 

Yaz •yları içinde ber iki ta. 
rol da huırlanmış•ı. lnrihzler 
me"simin l'el-neaioi beklemişlerdi. 
l,ıe ş mJi bu mevaim gelmiş ba· 
hıouvor. 

1 giliıler Amorikoo yardımın. 
dan bÜfük faydolar temin elmiı 
olacaklardır. Aylardaoberi Süvoyş. 
le Amerika arasıoda iıleyeo Ame• 
rikan ticaret remilerinın timall 
Afrıkadaki 1 r·liz ordaıunu takvi. 
ye etıi.leri muhakkaktır. Mmr 
borüa hır loriliz aıbh ve mlirıim· 
mal depoıu halini alm•f balunuyor. 

1 giliz razeıeleıi, Afılkada 
başlıyan taarruzu, Rusvaoın ikinci 
bir cephe açılması için lnriıtereye 
yaptııiı müracaata verılmij bır ce 
vap ••ymaktadırlar. Açılan bu ye• 
oi C•pne r•rçi Avrupa kıtattnda 
d•ıi ldır. Fakat Alman bava kov• 
vctlerioden mühim bir kısmıoı Af· 
rikaya çekebılcce;i ııoılma~ta· 

dır. 

Şimali Afrika taarruzundan 
lnıiıızler büyük n•ticeler ammak• 
taaır. H•tta loalvıolarıo ve Alman· 
ların Ş•mali Af·ikad•o bü.bütün 
atılm.iları mevzu bdhııtir. 

Veıileo h ıbeılere nazaran ta• 
arruz ayın 18 in ci rünü şafakla 
beraber S.>llumdaa ba~lamı,, 250 
kilometrelik b•r kavis üzerinden 
ılori harekete reçilmiıtir. D•oi• 
ve bava birliklerl .h.rekita lıtir&lı 
atmiılerdlr. 

Harbla Hpl Gaetlnd• ~DllDli 

Çörçil' e hücum! 
f ngilt-;reyi iflas. 

!an kurtarmak içi';; 

imparatorluğu A-: 
merikaya satnıı; 

Berli • ı 20 ( a.a ) -
Bö•sen Çayıu"g Alman 
yaııvor: 

-. -
Berliner 
gazeteai 

.ı •r liıler Ati" mi•al<ının kendi 
zararlarına oldutunu yavaı yavaş 

aolamaıi'a baıl•yoılar. Amerikanın 
toprak veya nüfus d&vası olaıadıtı 

lorilizleri aldatıyor. Çörçil, Alman• 
yanın Jünya imparatorluıi'u karmak 

isted;iini ileri ıürerek lnırilteravl 
harbe sürükledi. Fakat kend11ioi 
;f,istao lı:artarmak içia do İmpara 
torlutu Amerikaya 11ttı ,. 

Japonya pirinç aıkıntıaı 
çekmlyecek 

Tokyo 20 ( •.a) - J •pon Zira 
at n12•rı. J poo silolarındaki piri~ç 
•toklar nıo, iıtiil.&I tılmamilo duna 1 
d ıbi, 194 2 ıooana kadar memleket 
ibtJyeç 1a .. ıoı karfılayabilecelr. dere• 
code olJaj'Uı10 •Öylomiıt•r. Buaua · 

la beraber oazır yiyecolt maddele. 

rinin ta1arrııluna ehemonivet ver 
m• it icabcttiıiioi ilive etmiıtir. 

5 ve 10 aterllngUk 
banknotlar 

Ankara 20 ( Husa>i mababiri· 

mizden ) - (,,,iliz • hül<Ometioco 
tedavülleri menedılmiş bulunan 5 
ve 10 ıterlinrlik baoknoılırın 
memleketimizde ıürümlloe teşeb
bü• edildıti rörülmüş, önleyici 
t•dbirler ahnm · ~tır. 

bir tesırı ~t11cojı moh•k kok olall 
b11 hare• atın n•ticesi baHınd• 
ti adiden mütaliada bulanmak er: 
kea olur. Gerek bava kavvetierı 
rerekse tan~ ve motörlü birlikler 
ltıbaıile lng lterenin mıbver knV• 
votlerindeo Ü•tiln bulanduiuau ç• 
kiomedeo ıöyleme it kabildir. 

Üç ay evvel her iki torafııı 
kuvv• tıeıi şu daramdaydı: 

ltaıyan ordusu: Poyader motör· 
(il. m bh olmak üzere 12 · 13 
tumen. • 2 Alman ordusu: 2 motörlu, 
zıı h lı, 1 piyade tümeni. 

Britaoya ordusu: 2 veya 3 Ü 

zırhlı tümen olmak üzere 15 piya· 
de ve motörlü tümen. 

Hor İ•i tarafın ilç ay içinde 
çok ku•vetlendi~l.rl mobakkaktır. 
Lıbya bududaada çarp fmakt• olan 
orduların üç ıy evvelki duruaıı 
nauran ü.tilo oldakları ııabul edi 
lebılir. 

lnriliz B•ı•eklll Çö·çil, burna 
bulundUlll bir beyanatt•, barekit• 
tan çok ümidli olduranu kuvvetli 
bir lıuola b ldir mışıır. 

Yeni başııyao barıaza adım 

adım tak p etmekte olan R~yter 
ıj .uıınıo mı.b .b ıri, h .,ekitıo ol· 
dukça çetin olacatına işaret et• 
mıştır. Muhabir diyor ki : 

Briıanya ve l.ııparatorlu'c kov· 
vetleri, lıalyaolatdan ziyade Al· 
manları bulm•i• ve onları varma• 
i• çalışıyorlar. l ogil•zlerin parola11 
ıador: «.\imana vur. lıalyan kaçaıl» 

Tobıaktaki B·t•nya kuvvetleri 
de karşı taarruza reçm;ııerdir. 

Kahirodeu rel•n ıon bir tel· 
l'raf, ba taarraz karıı•ıoda rafil 
avlandılı:larıadao dolayı M i b v o r 
kovveıleriolo bozguna •tradıkla• 
rını blldlrmekt•dir, 

Kahire :ZO ( a. a. ) - DDt••· 

Baıve<il Doktor Refik Savdam, dinlenmrk iç:n 
bir ay izinle Aokaradao ayrıldı. M· li Şefm, iıta•yo
na kadar relerek Baıvekili uğu.famak zahmetine 
katlanması çok eski ;ş arkad•ş•oa rö•terdiji H•fİ 
ve inanın sür•gel<liıi'ioe alimot olan ince blr dikkat 
ve nezaket eseridir. 

Bu oereıle. gaı•telere yaz•lışı iki v•kilin çekil 
diği günlerde r .. ııa,ao bo dinlenme ihtiyacının. ço 
ı;tli sanılara eğilmekte aıta geniş hayallerde nyao. 
dırdırı tü. lü tahminler tona ermiş ol•a ge•ektir. 

Bu ana düıünceyi lıısaca ortaya koydaktao aoa 
ra şu hakikati dosta düşmana bir daha h•tırlatmak 
İtleriz ki Tiirkiyrde biikOıaet Hndalyatı ıonıu 

milli bir savaııo hiç bot kalmıyao nöbet yeridir. 
Nöbet dejiıir, hedef daima ayoı lı:alır. 

Bn münasebetle, bazı yaban<ı memleketlerde 
yer bulan, kolay ve acele kavg lsrı da öolemeti 
faydalı bulnyoruı. S ımimi İyi dülüocelod•, yahut 
fırsat kollayan lıötil niy· tlo.te en olagan bir isi ea 
olm•vacak ıonoçlara ba4langıç .. yanlar bulunduin• 
Dil rö•ilyoruz. 

Bundan dolayı, vekillerin çekilmeıi, yerlerine 
- h•p o yolan emekç'lerindeo - başltalarıoın rel• 
mest ile, daroında Jejiıiklik aezeoler veya boldiyen• 
ler ç~~ aldanırlar. 

D·jfişi~lik oe olu•sa obun, Türkiyonin dış poli• 
tika•• h•p olduiu r bi kalır ve kalacaktır. Çonı.a 
bn siyaset ştbol deıiildir, mil.i lir. Kavvetiıniz, karar 
verip t~ttoğumaz yolda hiç bocalamadan, toDO• 
na lladar birlikte yllıümemizdir. içimizde ayrılık 
yoktur. iki vekil;n çek ilme•lnde yahut Başvekilin istir aha• 

tinde Türkiye politikaaı bakımından b;r detisiklilt 
rizlenip ıridermediiioi ıoroş•aranlar var. 

Tilrkiyenio yirmi yıldır idare ıisteıoinde başlıca 
ayırt nokt&11 lıtikrardır. Dışa karşı lıa vvetimizin kay
natı, içerdo yük•olişimizio temeli. İ•tikrar adını ver-

Evimizin içi zaman zaman - o da bor momle
ketteıı az - bazı rehıeleri r'tmeleri icap ettirebi· 
lir. Fakat. milli birlijiıı ve milli inanın biiyllk tim• 
aali Mıl i Ş-fio rötterip aydınlattıtı yolda eo ofak 
inhiraf olm •z. 

BULGAR 
başvekili 

Türk-Bulgar dost-
)uğunun geJişece-

- - - -
ğine inanıyor 

Sofya 20 ( a.a. ) - D N B 
blldirıvnr: ' · • 

Baıvekil Filof, Balrariıtan ile 
Tllrkive arasındaki miloaaebetle. 
rın ileride de lı:arşılıkh dostluk 
~~ itima~ zihniyeti içiude feliı•c• 
r D~ ~at iyyan kani oldutuna aÖy• 
lem ıştır. 

l 
F ılof, bu ıçılc ııöderin mebot· 

ar ı· · b · nıec ''' arıc•ye eocnmeni rei· 
si Y •n•f'ıo nutka münuebetilo 
ton fÜolorde ecnebi memleketler· 
do yapılan faraz;yeleri ortadan 
ka1d•racajını b l lirmiştir. 

nı dota S11e11aıkteo atmak ilıere 
yapılan hareketlerin son oeticeıini 
kestirmek için vakıt çolı: erkendir. 
Teşkilleri dıt•nılı: hır baldo bulu• 
nan dilımao batkın• ve biribirin
den çok ozak ve• lerde ani büca 
ma uvamııtır. Düımaıı kavvetleri 
şimdi. daıiıoılı bır vız yettedir. 
Düo oileye kadır lı'ç bir bllyük 
meydan muharebesi olmamııtır. 
Düşman plim, 3 zırhlı tümenini 
Halfaya ve Su!i · Ômer battı ar 
kasında toplamaia mataf rözü 
küyordo. Fakat ba böyle olaca;ı. 
na iki Alman tümeni Bardiya ile 
Tobrok ara11nda, bir Alman IG· 
manide Tobrnpn cenubanda bu· 
lunduja •ırada ba11lmı1tır. Ba 
araJa donanma H•lfaya'vı bom• 
bardıman etmlı ve Halfaya'nın 
cenap mild.faa hatları Qzerine 
tlddotll bir baıltı yapılmakta bu 
lunmuştar. 

Hava tartları Brltanyalıların 
lob;o is idi. H•pıl Alman olmak 

Ozere . şimdiden birkaç ealr ılın· 
mııtır. 

Almanlara ıöre 
Berlio, 20 ( a. a. ) - Alman 

tebliii: 
Ş ınal Afrika-la ba•eutlori iki rıın. 

doobori kıtalarımızıa taratsuda altın 

da bn1unan ve S di Ômerin ceoa. 
bandı ve cenap doğ-aıuuda hazır . 
!ıklar yıpan lngiliz k11vvetleri lR 
ıonteşriode Tobrok iıtikametinde 
taarruza r·çmlşlerdir. 

Sidı Ômerio batııında baro· 
kete ır•çao büyük Alman kuvvet 
leri Alman lıalyan teşlı:illeriuio 
bemeo yaptıkları karıı hOcamlaıla 

deı bsl reri atılmıı ve lor lızlero 
ıtır kayıplar verdlrilmiftir. Pek 
9ok dO,aıaaı taıılu tahrip adilmif. 
tlt. 

Rusyada harekat l 
niçin yavaşladı ? 

Alman 
as erini 

karşılayan 
zorluklar ı 

Alman 
radyolarının 
verdiği izahat 

Çok ıiddetli soluk, 
Rus topçusunıın isa· 
betli ateıi, Alman kı· 
talarını çamıır dolıı 
çu lcurlarda hareketsiz 
6ırakıgor 

.B~rlin, 20 ( a. a.) - Alman 
teblıtrı: 

Doğa c•pbeı;ndo tarruz hare. 
ketleri muvaıf,kiyetle devam et· 
mektedir. Alman bava knvvetleri 
Keradenizin şimal doğ-a aahilinde 
ve Do~ bavzuınıo merkezindeki 
Sovyet üslerini bomb tlamışlardır. 

S.vaş tayyare tefkilleri mer· 
kez kesimiode ve Volbov'an şar· 
kında naklıyo trenlerine ve demir 
yolo münakalelor;ne taarruzlarda 
buluomu,hrdır. Moskovo ıebri do 
rüodilz~o kovvetli sava1 tayyara 
toş<ıllerı tarafından inlili.k ve yan 
gıo bomb•lariyle bombardıman 
edılmiştir. 

Leoiograd yakınlarında iki av 
filotilli11, kaçmakta olan bQyllk 
hır Sovyet oakloye teşkiline cürotll 
bor t.arruz esnatında ti dGfmao 
tayyaresi dllıürmüştllr. 

Moıkova 20 ( a.a. ) - Sov· 
yet tebliri: 

Dün rec• kıtalarımız blltüo 
cephe boyuoca dilf'11aola muhare
be etm,şlerdir. Sırat. j•k sebepl•r 
dolaxıa•I• Korç bosalııımışıır. Kerç 
için yap•l•n meydan mubarebole· 
riodo Almanlar ınbay, •rbaş ve 
H olarak 20 bio kışi, 130 tanlı. 
200 top, mühimmat yüklü 1100 
kamyon ve 40 tayyare kaybetmiş 
!erdir. 

C•phenio dijer bir iıtikamo· 
tinde dilımao bazı ilerleyişler elde 
etm;ıtir; ( d jer telgraflar üçüocil 
aahilemizdedır) ---

Merve ftdanlar1 
daQıtılıror 

Ziraat V ekiletiııin Nitdo 
villyetlodekl meyveli •taçlar fi· 
danlıtıoda yetlftirilen muhtelif 
cioı atılı elma, armııt, erik, vlıoe, 
lıjru •e kayal fldaaiarı, beborl 

Çörçil 
diyor ki: 

"Libya'da düşman 
bir sürprizle kar· 
şılaştı,, 

Londra 20 la. a.J - BafYekil 
Çörçil, Yakın· Şuktaki lnriliz ta· 
arrozn hakkında Avam lıamaratıo• 
da bryaoatta halanarak ucQmlo 
demiltir ki: 

« - Eminim lıi Avam kama• 
ratı Vbya cephesindeki taarraz 
hakkıodald reami toblıii büyük bir 
alikayle oknmuştar. Libyada 18 
ıonteşrin aababı plakla beraber 
umumi ileri yürüyilı baılamıştır. 
u.an mesafeler katetmek mocbn· 
riyetindo bulanan kavvrtlerimizin 
hareketleri milstesna addoluoacak 
derecede şiddetlı yaimurlaı la te
ehbara ujramıştır. Fakat bu yai• 
morların sahil bölreainde çöle n&• 

zarao şiddetli oldukları ani• tılmak• 
tadır ki ba ballo bi&den ziyade 
düımanı zarara ujratmıı olmuı 

ihtimal dab !indedir. 
18 S~nteşrin riloG ordumu 

birçok oo~talarda dOşmanıo ileri 
kollariylo temasa r•çmiıtlr. Düı· 
manın ba harekeılore kartı biç 
bir hazırlık yapmamış oldap ve 
bir sürprizle lıartılaşmıı oldup 
mabakkak rıbidir. 

Çöl orduın timdi dü1man kav• 
vetleriylo iyi şartlar altında boy 
ölçlltebilecek bir veziyetto balan• 
maktadır. 

Dilımaoın ajır zırhlı kavvet· 
!eriyle çarpışma vukubulup batma• 
dıtını ıa dakıkaya kadar bilmiyor• 
tam da, olmam!Jaa bile ba çarpıt· 
manıo azan müddet gecikamiycc .. 
ii ıüpheıizdir. 

8 inci ordu parlak ve ıtrat .. 
jik hır yalılaıma hareketi yıpmıt 

ve bono mu•aflakiyetle bitirerek 
mGhim meniler ifrat otmiıtir. 

muhakkak olan bir şey var• 
dır ki o da ba baroklta iftiralı 
eden lorill• ve lmparatorlak kaY• 
vetleri eo bllyük bir azim ile v• 
fedakirlıkla harp edecektir. Bu 
aakerlP.r Almanlarla ıilih ve t•c• 
bizat huıaıanda ilk defa olarak 
mü11vat baliode harbe ririıtikle
rinı düşlloeceıder ve Libyada elde 
o jilecek bir lngiliz zaferiniıı bil· 
tüo harp ilzeriode yapacatı azim 
toiri rözdon azak tutmayacaklar· 
dır. 

00 koraştan dııi'ıtılmalı:tadır. l.ı .. 
yenlerin ıebrlmls ziraat mGdilrlil· 
iiln• veya dotr11dao dojTUye 
N ıi'd• fidanlıiı mGdllrltlillııe b&f 
.,.,.,1an ıa.ıereleelı&Mlr, 
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1 ~üıraat Baınınsneırn 1 

Pamuk verimini sağlama C. H. P. Kaza 

b~!~~'!!,i~~"!f.~?, 0'!~ !/afı~.~.~! Kongreleri 
Traktörle yapılması niçin doğru değildir? - Kaza Kongralerlnln y•ptlac•A1 

-
_ gUn ve aaatler tesblt edildi _ 

- 21 İkillclteerla ı"-41 

Kahra men erle • 
rlmlz için 
teberruler 

-
Kahraman erlerimize k ışlık 

hediye teberruatının dünkü listesi: 
LiRi\ 

24905 
80 

100 

Dünkü y• knn 
Mehmet Bo d ii lı 
Bayan Ahye Yerde· - C H. P. Seyhan vilayeti dahilinde 941 y • lına ait tekmil Ocak ve 

• N1hiye Korgrelori yapılmış ve sona ermi,tir. 
len 

1 
felhanın ehemmiyeti 

Ekin üiçildiktı>n sonra 
hemen /elhana başlayacak 
olursok tavlı toprakta ma· 
kine zorlamaz, pulluk es• 
kim,.z ve kırılmaz. Her 
eün iki defa lcötcn demiri 
değiştirmek icabetmez. Ve 
nihaqet tafllı toprak bul· 
ğur gibi dağılarak kessek 
atmaean u/anarak adeta 
bir ötiü gibi tarlanın üze· 
rini kaplar ve alt tabaka• 
daki rütulıetin uçup kaç· 
masına mani olur. 

Çıftcilikte üç milbim gaye ve 
h .. def vardır. Bunlardan bi. 

rhcııi Bol mahsul almak, ikincisi 
elde edilecek mahsulü ucuza mal 
et'llek, üçüncüsü ise mahsulü de• 
ğar fiyatın satmaktır. 

Bu ıaydıiım üç hedeften ilk 
ikisinin tahakkuku daha 7.İyade çif· 
çinia biJgiıine, veıaitine ve bu va
ııtalar n yerinde kullanılııına bat 
lıdır. Filvaki ıeoenio gidişinin de 
bunda çok te•iri vardır. 

Baııa rati'men iklimin cilveleri· 
oin bu tesiri ( Afetler hariç ) fik· 
rimcıı ikinci derecııde kalır. 

işte sayın okoyocolarım bu 
gün burada sizlere kendi iklim ve 
toprak ıartlarımız içinde mümkün 
me rtebe yüksek bir pamuk mahsn· 
lü f'lde etmek için ne suretle ba· 
reket edilmek lil.ıım geldiğini ao· 
latmata Ç•lııacaiım. 

iyi b'r mıh nlü sailamak için 
y•pılm .. ı li.zım relen birinci iş 
fİİp'ıeıiz ki felbandır. Felban ne 
k~rtar zamanında ve yerinde yapı· 
lırsa çiftçi o nisbette mab1ulüoü 
garanti etmİf olur. Şımdi her Şf'y
den önce bılinmui lizım relen bir 
nokta va•I Acaba felbaoı oe Ya· 

kit ve ne derH kte yapmalıdır? 
Çukurova çıhçileri felh,oı dai 

ma )(&ıın en ııcık ayları olan 
Tommuz ve Atuıtos aylarında ya. 
par, B ında y• gine rayeai ayrık, 
goliç ve topalak gibi hakikaten 
çok muzir olan otların imhasını 
tem n etmektir. Bu bakımdan ha 
ki~aten felhaoıo böyle bir zaman· 
da yıpılm~91 çok doğru ve yerin· 
de bir barek~ttir. Fakat bir çok 
çift~il~rin tarlaları tertemiz olmosı 
na rağmen sırf bir görenek ve 
alışkanlık yüzünden felhan için 
yine de bu zamonı seçmesi biç de 
doğru bir hareket deiildir. 

Yağmurun ehem~iyet~ --ç.uokü bu zamanda toprak 
okadar ıeıt ve karadur ki 

huraaa işleyen aletler çabucak iŞi• 
nır, kırılır; Lu iloıleri çeken bay• 
van ve trak!örlor tabii ömürlerinin 
yarısına varmıd•n kull•oılamar ve 
i9tılade edilemez bir bale gelirlrr. 
Bir traktörün 4 • 5 bin lira, arka-
11na takılan pollutiun 7 • 8 yüz 
lira ribi yükıek fi..ta ıatıo alındı 
tını düşünecek olursak çiftçinin 
sırf bir görenek ve alışlr.anlık 
yüzü ıdeo neler koybettitini kolay 
)ılı.la bo11p edebiliriz. 

Felhaoın yazın s·cak ve kora 
aylarında yapılmasının zivaoı boka· 
darcıklı kalu yine iyi. Z•ra bonon 
yarın~• pamuk mıbsulü llıerioe de 
akıi tealri vardır. 

Bıliyorıuouı ki Çolr.urovamızıo 
iklimi oldakça ~uıudur. Ve bu kn· 
raklık ylbünden her ııne bu &'İl• 
zel o~ada binlerce ve binlerce dö
nllm arazinin bir kl!mı boş, bir iıamı 
cılız kalır. Bu şort altında ziraat eden 
bizlerin gökten topr.ga inen her 
damlı yağmurun muh ıfazaıına gay· 
ret etmemiz lazımdır. 

H•bubat hasat edildiği zaman 
topruta daha Ç' k miktarda rutu. 
bel bulunu . Eıer biz. bu rutubetin 
bir k ımını kış• kad.r orada muha 
İua erlebil ;rıek ilkbaharda ekece
i'imiı paaıuklarımıza kış yığma· 
randan fazla ola•all: ba rutubeti de 
vormif oluruz ~i bunun o ıeneki 
pamok mah•ulQ üzerinde çok mil 
bim tesiri olur. 

Eter· ekin blçlldlkt•n tonra 
btıato fflbııfı lrlflıJıotk olanak · 

··-- -----· 
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t.vlı toprakta makine zotlamaz, 
pulluk eskimez ve kırılmaz ber 
fÜD iki defa köteo demiri dlştir

mek icap etmez ve nihayet tavlı 
toprak bulrar gibi datılaralı: kessek 
atn adan ufaoarak adeta bir örtü 
ıribi tarlanın ÜıPrioi kaplar ve alt 
tabakadaki rutubetin uçup kaçma· 
ıına mani olur. Bu ıuretle hem 
felh•nımız bize ucura mal olur, 
bom de toprakt•ld bi•İm için çok 
kıymet'i olan köten kaçmaz. Bu 
•oretle yarınki kurakfıta karıı 
kendimizi korumuı oluruz. 

Tavlı olarak yapılan fe1hao
dıo sonra dökülen hububat tane• 
leri ot tohumları eutaş eder. Ak· 
tarmalar iç'n ırenlş ve müsait va 
lr.ıtlar kaldıiından dolayı illr. ba0 

barda pamuk ekim mevsiminde 
tarla otsuz ve temiz olur. Bu· 
nuo ç•ftcl için oe kadar mühim 
bir mesele olduğuou sanırım ki 
söylemeğe bile hacet yoktur. 

F el hanın derinliği 

Felbanın derinliğine ge lk ce bu 
huınıta oöyliyec•tim çok 

bir şey yoktur. Zira buıün Adana 
çilıcilerinio tatbilr. ettikleri 20 25 
santim derinlik bu iklim ve toprak 
şartları içinde normal dır. 
Yalnız ayrlklar ve ıreliçli tarlalarda 
bu otları imha etmek icio 28 30 
santim derinliğe gôtmek icap eder. 
Bu derinliği verirken çiftcınio pul· 
lok arkasından gitmesi ve bu mu· 
zir otl11rıo kö"<ünüo bir parça~ı 

Yazan 

Semih Uygur 
alt tabakada kalmadan tamamen 
sökü lüp sökülmedıtioi muayene et 
mesi lizımdır. 

Aktarmalar 
f •lbanıo ikmalinden bir mlld• 

det sonra yapılma11 lizımıe · 
len iı aktarmalardır. Aktarmanın 
ırayesi bir taraftan pulluioo top· 
rakta bıraktıiı boılokları ırider 
mok, her tarafını yeknesak bir ha 
le sokmalr., diğer taraftan felbao · 

da biten otları imha ederek bahara 
mütecanis va otaaı bir toprak ib · 
zar etmektir. 

Aktarmanın zamanı tarla ot· 
laomıya buşlud•iı devirdir. Otların 
büıbüt~n büyümesine ve büyült 
kökler tf'şkil etmesine hiç bir va· 
kit milsaade etmemelidir. 

Maateessüf Adanada aktarma· 
lara ekseriya geç baılaoır ve ve
sait nok11nlıtından dolayı çok de 

fa umanıoda ikmal olunamu. Ak 
!armanın vaktında bitirilememesi• 
oin elr.ecetlmiz pamujnn dfizgün 
bitip bitmemesinde pk büyük te· 
siri vardır. Bu yüzden her aene 
binlerce dönfimüo açık kaldıtını 
burada tebarüz ettirmete bile ha· 
cet yoklar. 

Eter felbao yulr.aııda ıövle· 
dliim ribl vaktinde yapılacak 
olursa çiftçi için aktarmalar bü· 
yük bir yük teıkil etmez. Çllnkü 
tavlı olarak ç•vrilen toprakta to· 
bomların kısmıiıamı daha yazın 
bitecejinden bu mevsimde bunlar 
kolaylıkla imha edilebilirler. Hor 
şeye u;meo şfipbsiz ki daha bir 
çokları da son bahar ve kıJ yat 
murlariyle bitecek ve yine tarlayı 
otlandıracaktır. Bundan dolayı 
tarlanın bir veya iki kere daha 
karıştırılma11 icap eder. 

Aktarmayı ne ile yapmal~ 
Şımdi mühim bir mesele kar

ııaında bulunuyoruz: Acaba aktar· 
mayı ne ile yapmalıdır? 

Toprak ne kadar tavında o 
lorsa olsan aktarmanın traktörlerle 
yapılması doirn detildir, Zıra tavlı 
bir toprakta ilerleyen beş altı 
tonluk bir traktör mutlak surette 
topraiı fazla oturtur ve ııkıştırır. 
Traktörün arkaaıodan gelen ilet 
biç bir vakit traktör tekerlelr.lerİ· 
oio h11tırdıiı topraiı kil.fi dereceı 
de yumuşatamaz. Zira yumuıak 
toprak içine ıömülen tekerleklerin 
butırdıtı yere arkadaki kültiva 
törün demiri ya biç erişmbZ veya. 
halta yüzünden bir iki parmak 
yerini kazır. Üıeri dijer demirlorio 
getird'ii toprakla kapanır. lık 
baharda ba .. alara dü••n nebatlar 
iyi büyll111ez ve lokiıaf etm•zler. 

Kültivatör yrrioe aktarmalarda disk 
katlanmak daha fenadır. 

Eter mutlak traktör kollan· 
mak mecburiyetinde isek toprağın 
tavına çok dıkkat etmek ve kül· 
tivatörüo iyi batma1101 temin et· 
memiz IAıımdır. 

Aktarma işinde çlltçilerimi.z 
bep yatmnrlarıo mllıaade etmedi· 
tinden, aktarmayı İkmal edeme• 
dijoindeo Iİklyet eder dururlar. 
F evkalide haller müıteıoa. bu ye 
riude bir ıiklyet detildir. Zora 
maalesef ovada hiç bir çiftçi elin
deki vasıtayı hakkiyle kollaomı· 
yor veya kullanamıyor. Bu aktarma 
iıiode böyle oldutu ribi ekim 
işinde de böyledir. 

• Sonu garın • 

• lstaobolda, Emekli Albay Şo. 
fık tarafından l.ıanbul hastahane
lerine ıarfedllmek üzere 300,000 
lira teberruda bulunolmıııtor. 

K>nırolar Partililer ve yurtdaşlar tarafından çok samimi ve sıcalr. bir 
alilr.a ile karşılanmıştır. 

Part'lilerin h•meo tamamının iştirakiyle yapılan Ocalr. Kongrelerinde 
P.uti dilekleri hakkında alikalı makalT'lardan alınan neticeler, Konıre 
hey•tlerince olr.onmoş ve yuıtdaşlar bilırilermiştir, 

Kongrelerde balkın dıleklerine, a ızu ve ihtiyaçlarına r•nlı ver veril 
mit ve ıerbetçe konof'Daları dikkatle gö ıönüode bo!ondu•ulmuştur. 

Geçen yıllardan daha ödil ve daha cmlı ve intizamlı olmak suretiyle ya 
p·lan ve ıoıa e.ıdirilen Ocak ve N 1biye kongrelerinden sonra vilayete 
bailı Kaza K"ngreleri buırlıklarıoa byşlanmıştır. 

27 lkiociteşrio Perşembe fÜnil ıaat 15 te başlıyıcak olan Kaza 
Koogreleri •ş•tıda ırösterileo ırün ve 1aatle•de Vilivet idare heyetin 
den İntihap edilen Kongre Roiı 1 erinio huıuriyle yapılac•ktır, 

Kazalar Kaza kongrelerinin yapılacarı Kaza konırresi ,.i1litiue 
rün, t"rih ve ıaatlar ... cilen Vi. t H iEa•• -

C H.P Karaı- 26.11.941 Çarşaıııba saat 10 
ulı kazuı 

B11ri Auoy, Eczacı 

C.H P. Ada- 27.11.941 Perşembo saat 15 
oa merkez 

Bu ronırede Vilayet 1. 
Hoyet reis ve Azaları tor. 
lu ve h•zır buluoacakt•r 
Tevfık R.mazanoilu korg 
reye riyaset edtcek, Ha· 
lil Savatlı da hazır bulu · 
nacaktlr. 

kaza .. 
CHP Ko. 
zan kazası 

28.11.941 Cuma oaat 15 

Kadirli kazası 29.11941 Cümartesi ıaatlO 
C H.P. Feke 30.11 941 Pazar saat 14 
kaz111 

,. 
,. 

,. 
,. 

CHP. Saim· 1.12.941 Pazartesi uat 10 
heyli kazası 

,. 

Feyzi Oldaç 

,. 

C H.P Ceyhan 29 11.941 Cumartesi saat 15 
k111za!lt • 
CHP. Osma· 30.11.941 Pazar ıaat 10 Kasım Ener 
niye kazısı 

CHP Bahçe 
kazası 

612.941 Cumartesi saat 17 Rifat Yaveroilu 

Köy öğretmenlerinin 
malôliyet ve tekaüt aylı v ı ı 

Ankara - Maarif Vekilrtince ı leri göz Önünde bu lundurul arak 1 
hazırlanın ~öy eıntiıüluinden me• muayyen bir tekaüt aylııl'ı b•ğla· 
ıun köy öğretmenlerine malQliyet nac• ktır. Ayrıca vazife başında 

ve ttkalit aylıtı batlamak, ölüm- vukua relen kazalar neticesinde 
lerl halinde dol ve yeıiaılrrino ölen öarttmenlerio bırakacaklnı 

aylık bıtlamak ve aylık batlamak dul ve yetimlere de aylık batla 
mOmkün olmıyao hallerde icabına nacaktır' 
röre alikalılara tazminat vermek 
ırayeıi ile t•ı•kkül etmiş olan bu 
ıaudıjıo merkezi Ankaradır. 

Sandığın ıermayeıini aaodıta 
dahil köy öiretmenlerinden aylıiı 
arttırılanlarıu ücretlerinden kesi
lecek ilk aylık zammı, sandık ıer

mayesiolo işletılmeıinden hasıl O · 

laca" kiıl•rla bilumum müteferrik 
gelırler ve teberrlller teşkil edo 
cektir. 

Sandılr. müddeti 30 ıeneyi dol· 
daran ötretmeolore 20 lira, vazife 
batında vu<ua gelen kazalar neti 
cesinde maıQI kalau öiretmenlere 
malOliyet dertceleri ve fiili hizmet 

• Vao mebn•u lbrabim Ar· 
va•, naen'i ihtiıti.r hakkında Mec· 
lise bir kanun te~Uındo bulun· 
muştur. Mobusou bu teklifi iktisat 
ve Adliye encümelerınde tetkik 
edilmektedir. ÔJüınütdeki toplan
tıda bu meaeleuin ıörüşülmesi muh 
temeldir. 

• Karabükte, demiryolu inşa· 
atınua k.ulJanılacak ray ve traverı, 
gemi ıa çı ve İl şaat dıtmirterinio 

imalitına devam edilmektedir. 
Karabük!• bir yıl içınde İıtih 

oal olunan 130 biu kfi50r ton baoı 
demirin 90 bın tonu karabükteki 
ıanayi ş11beleriode kıymetlendiril 
mıştir. 

25 Bokir Akıüneş 
50 Zıya A.ksuıran ve lr.ar· 

deşleri 

30 
200 
50 

100 

75 
100 

F•yzi Duran 
E•rir ve ortakları 
Ahmet Türkay 
Mohm•t Güçlü: Hal· 
vacıdan 

Hdlan Hiheyin Ôz 
Diş Doktoru Raoib 
Ôzg• o 

2S Ali Tevfik S rrezli 
100 
500 
100 

10 

Hısan Turgut Ç•ftci 
AH Galip E <iz Çiltci 
Mehmet Sözütek 
Zokeriya Nanaal 

26450 Ye~n~ 

• Maden kömürü na1'1edilen 
başlıca Türk limanları arasında 

yapılacak naklivattao 1 l•incileş• 
rio 1941 den 15 Niıao 1942 tarl• 
bine kadar muteber olmak üzere 
alınacak azami navlunlar ıo şekil· 
de tesb t edilmiıtir. 

lstanbol 275 kuruş, Bandırma, 
Erdok, Tekirdağ, Çanakkale, Kar
tal, Bakırköy, Zoytınborno Yedi. 
kule 305 ku•uş, lzmit, Derince, 
Gölcük, Mudanya, Gemlik, Eski· 

b; .. r 290 knrus, Ayvalık, lımir 
325 ku•uş, Kan boru~ ( Koradeniz) 
308, F etbiye, Marmaria 385, Sam• 
ıun, T•ahzun, Antalya 330, Hopa 
355, M ·nin, lskeoderun 400 ku· 
ruııur. Bu azami hadler 150 ton 
ve daha yukarı toptan maden lı.ö 

mü.Jer nakliyatı içindir. 
• Goçon aene 35 bin kadar 

olan orman divalarıoın bn y•l 45 
bine çıktığı anla ş · lmıştır. O rman 

uınum miidürlüğü bildceoioin mah· 
keme maırafı maddesinde 40 bin 
lira manzam tahsisat verilmesi 
h.kkında meclise bir liyiha gön· 
derilmiıtır. Bııdce eucümeni hazır· 
ladıiı mazbatada şöıle demekte· 
dir: 

« Yüzde seksondon fızla11nı ce 
za1 ve miltebakiıiai hııkult davası 

teşkil eden böyle büyült bir diva 
yekOauonn mühim bir halk küılesile 

idareyi moba11m vaziyette bulan• 

dorma11 ihmal uaurile ııörülemiye· 

C•tinden hır an evvel idari ve İn· 
zibati todbırler alınarak vataudaş• 
)arın hak ve ihtiyaçlarının kaçak· 

çılığa mahal vermeden tatminleri• 
ne imkia verilmesi ve idare için 

kanuni bir v~cibe olan tahdit iş· 

lorinin trs·İİ ile ihtılillara m•ydao 
verilmemesi tavıiy•ye ş yan röıill 
müştür.> 

KORSAN 

Eter ölmi41ene elektrik fenerlerile 
üç yerine beş işaret vereceksiniz. Bo tak· 
dirde mülizim Boıı sabah olur olmu 
sizi aloıati'a relecek. 

Yarım ıaat sonra deniz tayyaresi 
" Yaaqılmız ,. üzerinde uçuyordu. Para• 
ıütl~ atlayış fevkalide teblikeliydi. Karan 
!ık.ta iki parqiltçüuüo bir ataca, kayaya 
çarpıp en bafıfi ıakat kalmaları işten bile 
deriıdl. 

Honunla beraber talileri yardım etti, 
ufaktefek 11yrık ve bere ile kurtuldular. 

Mıllizim Haoo, V arkleyln bıraktıtı 
paraıütil buldu. Sonra elektrik fenerleri· 
ui yakarak iki canbuı aramata koyuldu• 
lar. 

lı<i ıaat ıOreo bir araştırma tonunda 
Hano arkadaııoı y•nıoa çarırdı; caubaz 
kardeıloria ceıetlerlni bulmUflQ, 

Yaylanın cenup tara!ına ırittiler. Cep 
feoerioi beş defa ya~ıp ıöndürmek snre. 
tile işaret verdiler. Dooizde karaulık için· 
de bir ışık parladı, evveli üç, ıonra iki 
defa yanıp ıöodü. lıareı leri Graf - Spee 
deo ırörülmilş ve aolaşılmııtı. 

Ertesi ıabab ıaat altıda cep zırblı11 
cenup iıtikametinde hareket etti. Mukad· 
deratı art k taayyün etmişti. Siivariıioio 
dediti ribl mahrukat ihtiyacı ODU Amerl· 
ka aabıllerlne yakın mıntakalarda faally• 
tte bolonmata meobar edecekti. Su va• 
llye\tı rllııllıı lrirfHe ilik ı.,ııuı V9 ,,.. 

asız lr.ovvetlerile karıılaımara mahk~".'do. 
Bir defa, iki defa, üç defa kartulabılırdl, 
fakat ebediyyno l>ir mucize bekliyemezdl. 

-19-
14 lllr.Unuo ıüoü Varlı.ley od&11ndsu 

çıktıiı vakit kapı öıllnde yeııtek Pitiren 
madam Steni neıe ile Hllıolı1dıı 

- Bonjv madam Sten. tfava tllzel 
delil aıl ? 

- Evet. 
S •ta anla sellm vererek kolonide 

ilerledi. Yiyecek k•tlıtı çekllditl cihetle 
koloni için vllcudo bllyllk bir yllk teıkil 

•lmıkle beraber Vafıtley horkeı tarafın· 
dan H•illyorda. Bono k11meo Petere borç 
la idi, onuo tnzel bir j •ıtloden halk in• 
rilize de hisse ayırmııtı. 

Hant Sıimaoıo adadan ayrılışından 
bir hafta ıonra, hep mobilyesini, gemi 
eok.•zaa.ı ve " Y anat•lllUIZ,. da kalan pa· 
rqDtlerl düıllnen Pıt•r o•aya ıridebil· 
mek için birkaç kiştyi kandırmai• çalıt· 

mıştı, Fakat V arltleyıo " Y anqılmaz,1 da 
artık kimıe boloomadıtıoı ıöylemeıioa 

ratmeo kimH razı olmamıştı. 
D , lilı:aolıoıo üıüldütüuü aolıyan ve 

oaa çolı: ıey borçlıı oldoiano bileu " Ea
telllcenı Hrviı ıjanı,, bonon üzerine bir 
alı.tamı 

- Peter, demlıtl, Hainle " Yaoıııl
aıı,, • ke4ar t&1le lılr ıellıitf yapıdns 

desem relir misin ? 

Peter sevinçle cevırp vermişti : 

- Tabii efeudim. Teşekkn, ederim. 
Ertesi ırilnü aabah erkend•n hareket 

etmişler, fİdiş ve dönüı bidieesi~, battl 
aabmehiz geçmişti. 

Peter, ad•d•, tepeye çıkmı,, orada 
kalan paraşfitll qajıya atmıf. fakat Al· 
maoların ölü •Onll görmekten çekinerek, 
menbaıo yanına kadar gitmemişti. Sahilde 
eakladıtı diğer pıraıütü de almıştı. 

Triıtaoa döudükleri ıamau çeyizi için 
par946tüo bir tao• •ol Luiıaya vermiı, 
ötekini parça parça keserek koloni ara• 
11oda daıi'ıtmııtı. Kadınlar bundan iç ça• 
maşırı yapacaklardı. 

Bu cömertlik mülr.ifatını rörmelcte 
ıreclkmedi. Birkaç k· şi, " Fok bahtı kör• 
foıi " ne ıritmek üzere Pctore yardım 

etmişler, soo zamanlarda oraya fazla mik· 

tarda düşen ıremi enkazından tahta top· 
lamışlardı. Körfeze üç sefer yapılmıştı. 

P.tor şimdi b mi harıl mobilyeıini 
yapm. kla meşıruldü, V ırkley yanına ıit· 
tı;i zam•n onu m'ıaoın ayaklarını yontar 
buldu. Yeni eve girerek karyolaya baktı. 

Varkleyin adada canı ııkılmata baş• 

lamıııı. Vazıfesiol bqarmıştı, ıimii harbin 
ıoouna kadar ba adada mahpoı kalmata 
mı mabkQmdo ? yakında bir remi r•l· 
ıalaMk .• ı,dl ? 

Fakat bu bekleyiş umdutundao çok 
lr.ısa sürdü. 

O gilo iltledeo ıonra odasıoda yata. 
ta uzanmıstı. 8arorıp çaıi"rıımalar işiterek 
kalktı, dışa• ı fırladı. H.Uk ıevioç içinde 
bajırıyorda ı 

- A:laya remi geliyor. 
Varkioyin tavılyeıi anutulmuıtu, halk 
relen g m'oôn baori h•ncı·ayı t·ııdı· 

tını bilmeden uhile lr.o,uyordu. 

Varkley, Rımettodan adaya bir kaç 
. reminin yaklaımakta oldutuno öğrenince 
eadiıeden korıuldo. Birkaç harp ı•miıi 
reldiğioe röre bunlar Alman ıamiıi olamaz. 

(ardı. Cenap Atlantiğinde bir filo dolış• 
!ıracak kudrette bir Alman donanması 
mevcut detildi. 

Saf,l .e felditi zaman aldan'Dadığını 
anladı. logiliı bandıralı üç kruvazör ada• 

ya yaklaşmaktaydı. 
Hemen bır kayıra atladı ve ıemilere 

bir an evvel ır•tmek için toıvike ihtiyaç• 

ları olmıyau, kürekçilere acele etmelerini 
ıöylemekten kendini alamadı. 

Kruvazörler 11holdon ilr.i mil açıkta 

durmuşlardı. Kayalıklar oolara çabuk ya• 
nııtılar. 

Varlı.ley, hücuma ıeç•n korıaolar gi• 

bl baykırııao Triatanlılar ara11oda HIİDI 

O.ıuu ..,. 
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a~11n• 

Bu Ölçüsüz Do uğun 
Sonu Kıtlıktır 

YAZAN 
PEYAMi 

SAFA 

Yonanistan ot yiyor. Adam başına günde 100 gram 
(bir dilim) ekmek. Fakat bunun da ekm•ğe en çok 
benzi yen yeri adı imiı. ilaç için bile bir damla yemek 
yağı yok; lokantalarda, ekmeksiz ve yaıtoız nç kap 
yemek: R ıdik•a, başlama lahana kabu;u, salyargoz. 

Yumurtanın tanesi, bizim para ile a·tmış kuruş. O da bulabilene. 
Soltaklarda açlar yerlere yıkılıyor. Hastaneler şaşkın. 
- B·ınları bize g-etirmcyioiz, diıorlar, ne hır lokma ekmtğimiz var, 

ne bir damla sütümüz. 
Bir yiyıp b n şükredelim. B•n bu yazımda bin yôyip b'r şükredenle 

re vurmak istivorum. Bunlar farkında doğiller ki Avrupanın en baht;yar 
uzvu, Türk midesidir ve bu bahtiyarlığıo devam edebıım .. i için iştahla. 
rımızla nimetlerimiz araıındaki münasebeti başıboş bırakmamamız re· 
rektir: 

Artık bar vorup harman ıavnramayl7; önümüıü, ardımızı düıüomeden 
serese·pe yaşayamayu; ku•seklaıımızdan örce an~ar arıoı11 dolu olR alı• 
dır. M·çhul ltir yarının tek ır•rantısi tasanul ve stoktur. 

lsılh ikimizi devlet eliyle a•nırlar.dırmek zoıunday.z. Pabalıl•ğın önü. 
ne de böyle geçeriz. l .tıhlh atalına malın kilayetsizlıği de aıalır. lhti· 
yaçtan fdla harcamaya, ısrafa paydos. 

Bu paydos, Avrupının savaıan ve savaı.,,ıyan bütün ('>ütün!) mem. 
leketlerinde veaika usulile temin edilir, Fakat ır•çen Bü)Ük Harp, vesi· 
kadan hepimizin göıilmüzQ yıldırmıştır. Bızim için vesika demek, saman 
eltmeii, bulamaç, vaıron ticareti, bulgur pal .. d•me~ tir. 

Bu koıknva hiç yerinde bolmnyorum. Büyük harpte harp içinde 
idik, şimdi değilız. ırıda maddelerimizi yobıncılara da vNivoıdu , şimdi 
vermiyoruı; satıh alanımız ("1enhai 1athiyemi2) daha gen;şti ve kontrol 
daba zordu; şimdi daha topla ve dıha kon<li başımızayız, ;,.paratorluk 
daba teskilitsız ve daha otoıitesizni, şimdi çok daha kuvvttlı bır dev· 
!etimiz var; yabancı nnsurların faılalıiıodan milli şuurumuz daha bula· 
nıktı. şimdi milli birliğimiz daha sıkı ve daha katıksızdır. 

Vesikadan ürkmiy•lim. Bazı mabzurlaoi,le o. veıikasızlıiın karma 
karışıklııi"ındau, düzeosiıliiinden bin ~at iyidir. Ô çüıüz bir bolluk er· 
geç kıtlı&'a çıkar, Hele sınırlarımızın dört yanını çeviren sefalet ceben· 
neminin ortasıodal 

• 
Ölen emekler 

Yazan 
NADiR 
NADi 

Makine medeniye· 
tinin datJıgasınt 

taşıyan seri halin· 
deki mamulat he. 

(lÜZ ortada yokken, el ell'ei-i bü. 
tün faaliyet sahalarına tekb•ş :na 
hakim buhınoyordn. 

Tüfek, kılıç.tabanca ır"bi bari> 
vas·talarıodao tutunuz da kullandı 
ğ'ımız muıiki aletlerine okuduğu 
muz kitablara kadar har şey, ıre· 

ca ırnodüz çalışarak göz nuru dö0 

keo bir oataoın emeğ'ile yaratılı 
yorılu. 

M•kioa medeniyeti. eser yaratan 
el em•ıl'ioi tama mile öldürdü. Est•tik 
ırülelliıl'i kar şı11nda hayran klildığımız 

kılıc kınlarına tüfek kabzelerioe bo 

ırün aade müzelerde rastlıyoruz. Kıpı. 

tavan ve duvar trzyiratlarını ıör . 

mek içön eski aaray ve konaklara 
ır taıeden başka çare yoktur. 

Çeşidlerini ancak Salihiddin 
Refikten öireoebilectğiniz elle iş 
lenmiş sürahiler, linc•nlar, ç• şrni
billbuller, kalemtraşlar, divıtler, 

oymalar ve daha b n türlü ırü7'1 
şeyler, boırilo artık kıymetine güç 

paha biçilen birer hatıradan ibaret 
tirler. 

Camekanda gördüğümüz bir 
el yazmuı kitabın veya bır di•itio 
önünde durarak hayretle ıoroyo 

razı 

- Bir zamanlar hanlarla gün· 
delik ekmeğini kazanan İnsanlar da 
vardı ha? 

Ve bu el emeği eserleri yara• 
tan uatanın san1atkir rubu Önünde 
hürmetle eğiliyoru~. 

Geçenlerde lımail Hami Daniş
mend anlatıyordo:Henilz matbaacı

lıjın Türkiyeye ırirmediii bir 11ra

da, ıraliba Ooaltıncı aıırda, lttan 
bulda ıenevi ıo kadar yüz bin 
kitab iıtiotab edilirmiş. 

Bir adam, teltbaşına şu kadar 
iıtinıab edebilec•iine göre, lımail 
Hami beup etmiş, o Hırda yalnız 
lıtanbulda do~&aD bin kadar müs
tenı h çaltşıyor ve hayatını ka· 
zanıvopmoı. 

Makine medeDiyeti bunları ıi. 

lip süpü · düğü için •Eyvah, yazık 

oldu» diyecek deiilim, Pratik ba
kımdan oıtada yazık olan bir şey 

de zahn yok. Her şeyi seri halin 
de ç•karan makine, şüphesiz daha 
ıreoış kütleleri tatmin edebilıyor. 

Aırcak medeniyetin bir mana-
11 da güzellik ve inctlık olduğuna 
röro. o tarihe karışan aao'at"•r· 
lardıo sonra. güzeli k duvırumuıu 
oa11l doyuracarımızı düşünebiliriz. 

BGtil.o lnHnlık buna dOıOnmaU· 
dir. 

--- TaıvJrleflclr'dan 

• 
Muhite uyması-

nı bilmek 
Yazan 

Geçeo akşam, 
fa11luız surette 

ULUNAY ikiüç•eneşark 
vıliyetlorimizde 

bu 1 uı1muş b•r 2at iio tanıştım. Nı 
hayet lıı.tanbııla k.avuşmuı olmak· 
tan o kadar me•uıt ve bahtiyar 
görürıüyordu ki. sevinci, memouni
yet göz yaşları ırıbi ırözlerinden 

akıyor; ve bu haklı neşe, büyük 

ş•hirlerden uzak yerlerde geçen 
Ömrünü anlatırken ıözlerioe başka 
bir dirilik ve canlılık veriyordu, 
Meseli oranın tab.i maozaralarıo 

dan b.hsederken : 

- Allah etmesin. Öyle sa•p 
yerlerdir ki, ancak alışkın katırlar• 
la yolculuk edilebll•r. B•n liralık 
arap atı olia, o patikalarda tırna· 
tı tutmaz, en aşağı hf'Ş )'ÜZ metre 
derinlİKto uçuruma yuvarlanır. 

Diyor ve bu ş kiyeıle göıü. 
müo önünde düoyanıo en azame
tli levhasını ç zdiğinio de belki 
farkında olmuyurdu. • 

- Evler nauld r ? 
- Kerpiçtendir. Tavanları" ba. 

kkal tavanı ,, dedi•lerl tarzda di· 
relder uzat•lmal< suretyle yapılır. 

Ü•tleri de yine bir nevi toprada 
örıülildilr. Kar fazla olursa, baıtı· 
rıp çökertmemesi iç•u ••k. aık te• 
miıletmeJi._ Anlıyorıuouz ya, kalo· 
rifer, banyo filon hak getıre,,, 

Kerp'ç evlerin heın ucaiıo, 
bom soi-uğua nüfuzuna mani olma. 
11 itibariyle gayet 91hhi olduiunu 
bilırim. Nıtekim Baiilatta tuğla 
ile yapılmış evler de yazın '' ıer• 
dıp., denilen yer altlarına İnmek 
mecburiyeti, ~ e piç evlerde pek o 
kadar IQıumuna hiuettirmez. 

Kendbıne ıordam: 

- Etrafta vahşi hayvanlar var 
mıdır? 

- Tilki, ayı, kart doludur. 
Koca koca ayı postları hır liraya 
ıatılır. Av, ırayet boldur. 

Şimdi " şehir tiryakisi ,. adam 
ların bir türlü uyuşamadıkları bu 
iptıdai ıaylerle freoklorio 1 ' inleri· 
eur 0 dedıklori bir " ev içi ,, oi· 
zamlı yalım: 

Bir kat üzerine yapılmt~. iç 
içe ır•çilir, iki üç odalı kerpıç bir 
ev. Böyle bioalara logilizler Bun· 

galov derler, odalarda kocaınank 
kemerlı g•n;ş ocaklar ve köıelerde 
kovuk şeklı .. de raflar vardır. Yo
ntulmamıs tabii aiaçlardan koltuk. 
lar, sedirler yapılır. Üzerlerine ayı, 
kurt p11tları atılır; duvarlara ka· 
fal.,ı doldurulmuş geyik derileri 
asılır ve oran ·n iklimine p•i. yakı 
fan bo ırüzel dekorun için de dışar• 
da kar ka11rralarıaıo ujultoları, 
kvderıo ıılıııularıaa kuıtırlıeıı bir 

8UG0N 

"Ruslar teslim 
olmıyacaktır.,, 

Harriman Va------ -
şingtondan 

lngiltereye --döndü 
V aşiogton 20 (a. a.) - Kira

lama ve ödünç verme kanununun 
tatbikine memur H•rriman, dün 
yanında Mıster Atli olduğa bal. 
de lnıriltere döomü,tür. 

Tayyareden inerken Harrİ· 

man dem istir ki: 
c - Ru•y•y• harp malzeme. 

ıi verilmesinde l,ııriltero büyük 
bir süratle hareket etmiştir. Ay 
oi ıiiratle bizim de y•p•cak pek 
çok ışimiz vardır. Boounla bera 
ber şimdi işler Amerikada da 
süratle ıriditor. Bizim de zıma 
nında eri,ebilecrğimizi zannedi. 
yorum. Çunk ü Rusların tes1im 
olm1vacııııkll"rına lrao•atım vardır.» 

Hover' e göre 
Amerikanın Avrupaya 
asker göndermeal fay. 

da temin edemez 
Şikaıro 20 ( ... ) - E•ki Ame. 

rika cuoıburteisi Hover bir nutku0 • 

da demiştir ki: 
c - Birle,ik Amerikanın Av. 

ropaya asker göndermesi lnıriltere 
için büyük bir fayda temin edemj. 
yece•tir. Hılbuki bu hareket Ame· 
rika ekonomisini tehlikeye koyar.» 

H"ver, vazıyetin geçen harp· 
tekine benzemediğini, muvaffak ol 
mak için 5 6 milyon gence ve 
bunları taşıyacak gemilere ıhtiyaç 
oloajuou, bütün bunlar için de 5 
••ne müddet laııın ıreldiiıoi ilive 
etmiştir. 

Rusyada harekat 1 
niçin yavaşladı? 

Alman 
askerini 
karşılayan 
zorluklar 

Alman 
radyolarının 
verdiği izahat 

Çok şiddetli soğuk, 
Rus topçusunun isa· 
h~tli ateşi, Alman kı
taları n ı çamur dala 
çukurlarda hareketsiz 
IJırakıgar 

Londra, 20 ( a. a.) - Alman 
radyoları, Alman askerlerinin şark 
~ephesinde katlanmak mecburiye • 
tinde kaldıkları acıları açık bir 
şekilde millete bildirmektedir. 

Bir h•rp muhabiri Moskova 
yola ile N•ra ~ Öpril başındaki 
Vıtziy•ti şöyle tasvir etmiştir: 

·• K·zıl orJu topçuları o kad•r 
yakından ve doğrudan doğruya 
hedefe ateş etmektedir ki her H• 

kerio tek başına bu ateş altınd& 
kaldığı hissini veriy.>r. Bunun neti· 
Ceıi olarak bütüo gün çamurla 
dolu çakarlar içinde hareketsiz 
kalmak zora basıl olayor. 

Borada hüküm süren çok şid
dotli aciuk göz Öoüne alınacak 
olursa hiç bir hareket yapmamak
lıiın bir cehennem azabı teşkil 
ettiği kolayca anlaşılır. Yi)ecelt 
yoktur. Ancak ıreceleri b;raz sıcak 
yomek alabılıyoruz. Ruslar her 
türlü silahlarla gece ve gündüz 
ınevzilerimizi n e f e ı aldırm.ıııdao 

koltuga gö.r.üıerek gü•ül ırüruı dövmektedirler. Raslar b r müddet· 
yanan oca&"ın başıoda keyıl çatıl tenberi tanklar da kullacı.orlar. 
maz mı? Biz köprü baıımızt müdafaa zo· 

811 levhayı siaanıada "Kanıda., rnnda bulunmakhyız. Bıırada aı. 
ya aıt fılmlerde gördüğumüı za kerler başka yerde hır insanın 
mın şikayetçi zat da dahıl olaıak göremeyoceti kadar büyük acılora 
~artıle agzımızıo suyu akıyor. Fa- ve zorlaklara miruz bulunuyorlar.,. 
kat nedooao h•ç hirim.iz zevkimizi Batk• b ir ltup muhabi,.i de 
bulanduitumuz muhitin ic•p ettir- fDDları anf•tıyor: 
dıii Jüzuml•rla kayna.,tırmıyoruz. c Gece çok ıiddetli bir 10• 

N -rede bulunursak bulunalım. ls· ·tul< topraiı dondordu. Fakat erte 
tanbuldaki eskı tahta evlerimizin s.•. _güo kıtamız ileri harekete ıreç· 
döşenme tarzını Ji'Öı mek istıyoruz: tı~ı zaman don ansmo çözülerek 

l•tİI taklidi, karmakarışık kol bır bat,klık haline geldi. Mühim. 
talc, kanepe. Üzeı i karpuz lamba· mal ve yiyecek kamyonları ile top• 
lı konsol ayna, kapaklı ki19eler, )arımız, hatti tayyareler çamura 

saplandı. Banları yerlerinden n"'-
duvarlarda içi ipek kozalarile süs· t k k • 

ra ma abıl olamıyordu li . 
lenmiş aıle resimlerinin soluk çer- 11 t 1 • u vaıı· 

Y~ ~ op arımızı ve yiyeceklerimi 
çeveleri... zı bıç olmazsa muvakkat bir za. 

insan tabiata ne kadar yakla · · · 1 m. ·~ ıçın ° duio yerde bırakarak ıırsa iosanlı•hnı o kadar anlar. Ta 1 b '-
• ı erı arcı.etimize devama çalış· 

biatlaki güzelliği görmeli, ve onu maktan başka yapacak bir şey 
daha lezzetle t.tmak için zevkle kalmaınıştır.> 

ıüslemesıni bilmeli.. Mono•a 20 [ a. a ] - Sov• 
Böyle olmayıp da bu g 'bi yer yet haberler bürosunun bu ıreceki 

Garp çölünde 
büyük harekat 

lngilizler --i 1 eri hare--~-
kete ge~::.__ 
ti 1 er 

Kahire 20 ( a. a. ) ) - Lib· 
yada umumi bir ilerleyi,ten bab· 
seden dünkü hu•usi toblii ıimdi 
garp çöıüado büyük harekitın 

cereyan etmekte olduronu gös
riyor. ileri hareketi, S >Jlumdan 
çölün cenubuudaki Cerabub'a 
kadar ozaoan bir kavis üzerinde 
başlamıştır. S>ğ cenahta BrıtaJ
ya ve loıparaıorlak kuvvetleri, 
mihverin H41faya'dın Seydi. Ô 
mer'o kadar uzsoan müstahkem 
mevzılerini tazyik ediyorlar. 

Cenupta Britanya zırhlı kıt
aları hududu g•çerek şimale 
doğru ilerlemektedir. Tebliide, 
düş'llan bava kuvvetlerinin f•ali 
yetinden bahsedilmiyor. Belki de 
benzinıidik yilziloden mıbver 

tayyareleri atıl kalmıştır. 

Son verilen haberlere göre, 
gafil avlanmış düşman teşkilleri 
bozıruna utratılmıştır. 

Nairobi 20 ( a. a. ) - Re1mi 
tebliğ: 

Britanya alaylarından biri 18 
Tonteşrinde Gondarın şimaliodelı.i 
V antisenk mıntakasıoa mnvaffaki
yetli bir taarruz yapmıştır. Dilı 

man çekilmiştir. Bir akıncı grn· 
pa tepeye ulaşarak çok miktarda 
mühimmat almıştır. 

Pazartosi ırünkil hava hü
cumlarında düıman mevzileri bom. 
balanmtş 1 siperler mitralyöz ate
şine tutulmuı ve bir mühimmat 
depo111u tahrip ~dilmiştir. 

Gn. Veygand 
çekiliyor mu? 

Vişi 20 ( ... ) - Havas (Ol), 
General V11ygand'ın çekileceğ•ne 
dair haberin Almanva büyüle elçiai 
Abot• t•r•fınd•n M ıre.şal Peten'e 
yapılan ziyaretten sonra ortaya ç1 

brıldığıoı, aiya•t mahf,llerin bunu 
yalanlad•iını, mamalıb s.ıi akşamı 
bir. kabine toplantm üzerine ayni 
Şayıaların tekrar dolaı•oağa başla-
dıiını bildiriyor. -

Muhakkak olan cihet general 
Ve,gand'ın lıtirahat etmek üzere 
F ranıa cenubuna ıritmiş olmasıdır. 

içinde 200 Çlnll bulu
nan bir vapur battı 
Ş •nırhay 20 (a.a) - J •pon 18. 

bil muhafaza gemilerinden biriıi 
içinde 200 den f4zla Çınli yolc~ 
olduğu halde Y anır Se nebrioin 
~tz·n,\a e1rarengiz bir •ekild b t 
mışhr. Y e a 
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21 ikinci Teşrin Cuma 

TOrldye RadyodlfUıyoa pootalan, 
Türkiye radyoıu, A11kara radyoı.a 

7.30 Proırram, ve memleket 
saat ayarı. 

7, •3 Müzilu Hafif Parçalar Pı. 

7. 45 .<\ j ıoı ha berlerL 
8,00 Mibik: Senfonik Parçalar 

(Pı.) 

8, ıs Evin saati. 

8 30/ 
8,45 Müzik: Senfonik parçalar 

programının devamı (pı.) 

12,3') Proırram, ve memleket 
aaat ayarı. 

12,33 Mazik: Şarkılar ve tilr· 
killer. 

12 45 Ajans haberleri 
13,00 Müzik: Şukılar ve tür. 

killer programının devamı (Pı.) 
13 30/ 
14,00 Milzikı Karışık program 

(Pı.) 

18 00 Program, ve memleket 
aaat ayarı. 

18 03 Müıilc: Faaıl heyeti. 
18 40 Müıikı D•ns müziği (p•.) 
19 0() Koouım• (ilctiut aaatı) 
19,15 Mılzik: Ç gan Havalan 

( Pı.) 

19,30 Memleket aaat ayarı, va 

ajanı haberl•rİ. 

19,45 Müzik: Klasik Türk mil 
ziii pro g '•mı. Ş •I: Mesut Cemil. 

20 15 Radyo gazeteıi. 

20.45 Müzik: Hicazklr maka· 

mındau şarkılar. 

21,00 Z raat takvimi. 

21.10 Temsil. 

22,00 Müzik : Radyo Salo~ 

orkestrası. ( V ıolonist N eclp Aı· 
kın ) • 

1 • Hruby ı Potpuri 

2 • Stolz : Viyana Geceleyin 
Gilz.Jdir. (Soprano Bedriye. Tüıün' 
ün iftirlkile). 

3 · Mililer : La pa(oma. 

4 • Grothe : Barkarol. 

22 30 Memleket Hat ayarı"° 

Ajans Haborlari: Ziraat, Eıbam -

Tahvilatı 

Kambiyo - Nakut bor1a11 
(Fiyat). 

22 45 Müzik: Radyo Saloo or• 

kostrası p•nıramıoın devamı. 

5 • Löbr : Momlaketten mem. 
le kete. 

22ı5S/ 

23.00 Y arıokl Program, ve ka· 
panıı 

-
ITAKVtMI 

21 lkinciteırin 1941 
CUMA 

YIL 1941 • A y,u Güo S2S Kaoım 14 
R.mi 1!57 lklaclteırf11 8 
H"c•I t~O Z lkade 2 

lerde ev sahiplerınin keyfıne bıra- tebliği: muştur. Kotalarımız düşmeoın bü-
19 ıoo te•rin gilnil kıtaları · cumlarını PÜ•kü•terek k d. ' 1 kılmış buz gıbi kaloriler görmek • . en ıııne 1 Bu 

h mız bütün cephelerde du"•manla ınsan ve malzeme za . t d' Nöbetcı" eczane veya ut ılıe.tli b.ır karılarının pe• ., . . yıa ı Vf'r ır· 
muh.,ebe otmişlerdir. Muharebe· mıştır. ,__,e ... e_c_e~-----------' şinde ko~mak istenilirse o zaman 18 t · d 21 Al . 
Jer Rosto!, K.linin ve Volokolonsk . son eşrın... . . man tayya- Mustafa Rı"fat 

1 

mesele değişir. rrsı toh•ıp edılmı~tır. Bızim zayia• 
( Tan'dan ] bölgelerinde bilhassa şiddetıi ol· tımız 7 hyyaredır. ( Kale kapısında ) 

•==============~================:::'.:::~~;;;;;;;;~ 

Bir ton muzdan 80 litre benzin 
. H.,p dolayulyle yer)Üzünde petro~ ve ben· 

zın uıliyatı çok artmıştır Bunan lçın potrol 
membalarına malilı: olan ,,;emleketlerde istihsal 
çok arttırılmııtır. Amerika Bırleşik hükOmet• 
!erinde 1931 seoeıinde 46 milyon ton petrol 
istihsal edilirdi. 

Bo miktar 1938 aeneıinde 60 milvoo tona 
çıkmıştı. 1939 da iıtibıal 65, 1940 da 66 milyon 
tonu bulmuştor. Sanayide knllanılın ve bam 
petroldan çıkarılan •iır yağ lıtihsalitıoda da. 
ha büyük artış vardır. 1938 de iıtıh•al 64 4 
m•lyon ton iken 1939 da 67,4, 1940 da 71,8 
milyon tonu bnlmoştur. 

A(ır y •k istibsali V enezüellida da pek 
çok artmııtır. 1939 da istihsal 1 557.000 ton 
iken 1940 da ba miktar 3 152.000 tonu bul· 
muştur. 1941 de :stihsalitıo çok daha fazla O· 

lac•i• anlaşılmaktadır. 
Romanyada, Sovyet Ruyada, Felemenk H'o• 

d;sıanında, lrakta da istıbsalit arttırılmıştır • 

Hüli•a petrol bulunan her memlekette fazla 
istıhsal için büyük bir gayretle çalışılmakta • 
dır • 

Petrol bulunmayan memleketlere ır•lince 
bunlar ıun•i aurette petrol veya •i'ır yai' te
mini için biltün ırayretlerile ç•lışıyorlar. Alman• 
ya, muhtaç olduia benzinin büyilk hır k11mını 
kömilrden çıkarmaktadır. KömGrden cioı iti• 
barlla çok iyi benıin çıkarıldıiı tahakkuk at• 
ıaiftlr. Fakat k6aDr de lıer tarafta yoktor. Kt-

mür hulunmıyan memleketler de kendilerinde 
mevcut olan maddelerden petrol ve benzin çı 
karma;a çalışıyorlar. 

Geçenlerde ltalyada portakaldan benzin 
çıkarılma11na çalışıldıtı ve mavaffakiyetli neti· 
c.eler elde edildiiıni yazmıştık. Şimdi de Af
rıkada, Frao11z Guine'oinio merkezi olan Ke· 
nakry' de kurulan bir fabrika 1 ton muzdan 80 
litre beo~in çıkarmaktadır, Burada muz pek 
bol oldugundan memleketin muhtelif yerinde 
bir kaç fabrika daha kurulması düşünfilüyor. 

Dıger taraftan yine F ran .. oın Garbi Af. 
rika müstemlekesinde y•i veren hurma ağaç 
larından benzin ~arılmasına b•şlanmıştır. Ba 
yağ şiddetli sıcaktan geçirilerek ve bazı mu• 
amel•ye tabi tutularak benzin haline getiril· 
mektedir. 

Bir l•panyol alimi de Seville şehri yakıo· 
larında çok miktarda yetişen bir nebattan ben• 
z:n çıkarmağa muvallakolmuıtar. Yapılan tec· 
rübeler iyi netice verince bu n•bat çay, tütün 
eker ıribi istenildiği kadar yeti,tidlecektir. 

Görülüyor ki harp uzar, nakliyat İfleri gilç• 
lefoıekte devanı ederse bir ırüa en ümit edıl• 
mlyen 4eylerden petrol, benzin çıkarılacaktır. 

• 
1 Aşk nedir? 1 Fran111 akademfıl ••• 

nelerdınberl bir IOrat 
(dlkılyoner) 7llJIW•tııi çalıfıyor. Fakat lanla 

(<\) harfinin yarısına relebilmiştir. Akademi , 
Parisin İşfal altında hulnnma11na ratmen her 
hafta perşo'Dbe günleri toplanar~k diksiyoner 
bazırlıiiyle menol oluyor. 

Geçen balta yapılan toplaotıda akademi 
Azasına ıo ıual ıorulmaştor: Amoar, yani qk 
nedir? •. Şimdi izaoın ber biri bunu tarif ede· 
cek ve aşk hakkındaki dfitilncHinl bildirecek· 
tir. Bundan ıonra aıkın kabul edecek tarifi ıa. 
ırate girecektir. 

• ,...,. ______ __ 
lkizlerdcın biri 
askere alınmış 
diğeri küçük di
ye alınmamış 

Vilyam ve Corc adın· 
da ikiz kardeşler, Nev• 
yorkta donanmaya ırir· 
mek için bahrıye ma· 
ayeoe heyetinin baıD• 

rana çıkmışlardır. Vil• 
yam lı.abut edıımış, fakat Corc küçük diye 
ahomam1ştır. 

Corc kardeşiyle ayol 'ırüode doidolı:ları 
halde cVilyam alınıyor da ben, niçin alınmı· 
yorum> diye heyeti proteıto etmiştir. Bunun 
üzerioe askeri bahriye moayene heyeti fU ce
vabı vermiş: Vılyam 31 birincikinun 1923 de 
yenı ıencye gırmeden bir uat evvel dotmDfo 
Halbuki ıen iH gece yarısından bir ıaat ıon• 
ra yani l klnanusanl 1924 tıribônd• dofdun ·" 

' Kardeıiodea 2 ıaat ıonra dofma11 yaıoa. 
Jeo Corc bir J'af k09Dk oayılarık dooan-r 
a1ıa ..... ..,. 
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M •tino. 
2.30 

ASR) S)ı IJ:)jJADA 

BUAKŞAM 
Suvan 
8,30 

iki müstesna film birden 
1 

( CEBELITTARIK) filminin unutulmaz büviik unat~Arı 
ERIG . V. STROHEIN ve ANDRE BUGUET'in 

yarattıkları 
Aşk, H~yecan, ve ihti ras hislerini canlı bir ıurette 

ıösteren mnazzam bir f ılm 

'rl .. 

FflRTf1~l--ı ........... "' ........... , ~ 

2 
Umumi arzu ve istek üz~rine GLAUDETTE 

KOL8ERT HENRY FONDA'nın ibdagkerdesi 
• ( ır• 

1 tr· Viiif Kôiii"lJ 
e - • . ee >!()Q> •X• eeee . ee . . . • • e 

Buıün ıündiiz matinada iki /ilrn 6irde11 

)> .... 1 -·· •••• •• Fi R.Tİ~ ~j·~ 

= Vahşi koşu ~ 
P~k volanda p,.1c gnlcrmla 

~: Malağa1ı kadın I• 
iLAN 

Seyhan P. T. T. Müdür lüQünden : 
1 - Seyhan P. T. T. Müdürlüğü binası dahilinde yeniden 

inşa edilecek olan su deposu ile binanın badana, yağlı boya ve 
mütelenık tam • ratı 6/ll/9H tarihinden itıbaren on beş gün 
müddetle açık eksiltmeya konulmuştur. 

2 - Eksiltme 22/11 /9 .1 cumartesi günü saat 12 de Sey· 
han P. T. T. Müdülüğü binasıoda yapılacaktır. 

1 

BUGON 21 llciııcltrttln J94l 

DOGU ANBARI 
Fevzi Güven 

1 
...................................................... : 
İ Sinema Aleminin En Büyük Ş .. heserlerini Sıralayan i 
i Alsaray ve Tan 1 

ISKENDERUN 
Nakliyat ve komisyon işi yapan iıte bu anbar müşte• 

rileri gibi muhakkak ıizide memnun eder. 
Telefon 218 

1 - 26 1 
Telgr•f doAu •nb•rı 

1374 , _______ ) 
; == Sinemaları Bu Akşam := 1 
! MEVSiMiN BiRiCiK i 
. -::ı • 
~ 1 Türkçe SiSdU ı-1~-1TiirkçeŞarıu1ıl 1 
: : 1 Şaheserini Takdim Eliyor • , , M · m'eketim'ıln lııc O ,fa tanıyacı;ı • 
: Bü"iitır S ın'11tlc A r Yıtır'd ıt He.,nel mil· 1 Ş:)hr,.te Malik : 
: EMiNE RIZZIK ve Büvük bir te<U•il beyotluin : 
: Mobıeş•m dekorlar iç'n~e o rnad ıiı : . rl . • • T • iŞ BANKASI ! Muazzanı Folm 1 

Küçük tasarruf hesapları 5 :;:; DoktÇ»run Aşkı · :~ ! 
1 9 4 2 1 K R A M I Y E P L A N 1 : ·~n ~.... • 

1 •. ~ ..... -.... . . ... 1 l /l\**..J'\."'-~.-:• ..... ı. 'All-tt( •• KEŞ O ELE Rı • • ·r ' ·· •" ·· ••·> ,. ..... . ,...,. · ·· • 
I • • 

l Şrıbat, 4Magıs.3Aiustos.2 lcinciteşrin tarilılerinde yapılır. : Çok Cıddi Bır Movzu• M .!ile olan ve hoyatı ha~ikatı rö ter~u: • 

_____ 1942 iKRAMiYELERi -----ı : Hor<e•i aliica-lır edo.co< ıl•r•c•de kuueıli olan bu fılm • 

1 Adet 
3 .. 

2000 Liralık _ 2()()(1. Lira : ıimdiye kıd•• ıörülen ŞAR < Fılmlerinin en ıüzelidir. : 

1000 .. - 3000. .. E Filme ilaveten : .İ 
2 " 75\l " 1500. " • 1 -ı 
3 ,, soo ,, _ ısoo ., ! ! 

10 " 
250 

" -
2500

• " ! TANDA Alsarayda =ı 
40 ,, 100 " - 4000. •• • ç· · c· ı 

50 •e ının ok erıude şimşek 
50 ,, " - 2500. " 1 Bır Kısımlık 

25 •
• er yaratan s.,hralarında : 

200 " " 5000. " - - 1 • 
10 • o um er yaratan son harp Ka'dırı rn 200 ., .. - 2000. .. • • 

, ___ T_U_r_k-ly..;•;....l:-,-a-.-,.-k'.""'•_•_ı_n_a_p_a_r_•_:.Y_•_tı_r_m_•_ıc_ı_a....;..,-.-1.- •::. Şan hay Yanıyor ZUppe lerl :=.· 

1 t B•Ş R ılıle: Bo·;s K~rlol Noşe K .hkoh • Do'u Fılm nız p•r• blrlktlrm t ve •iz almıt olm•z, aynı 
ı•m•nda t•lllnlzl de denernlt olıarsunuz. 377 • • 

: Pek Yakında · Pef( Yakında • 
..................... 111111 ................... ._ • ! 
! DOKTOR i •Unutulmaz Bir Balo Gecesi'nin• Unutulmaz Yıldızı : 

• MARIKA RÖKK 'un En Güzel Fılmi • • • 
Hüseyin Rifat Evirgen ! ~ .. :;:; Klô>RA ii~Rô ;;:: .... ! 

Birinci Sınıf RUH Hastalıkları Mütehassısı =•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! 
M ti •ı Sabah - 6-9 öğle - 12 - 14 uayene saa er : akşam - 17 den sonra yeni ta 

şındığı Abidin Paşa Caddesi Şekerci Turan apatmanı 1 
114 numrolu dairede ( Her gün hastalarını kabul eder ) 
ve ( fakirlerden para alınmaz ) 

1399 ı . 10 

3 Bu işlerin muhammen bedeli (3000) lira olup muvakkat •••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
teminatı 225 liradır. • .ıı. V h ~il : 

ÇAKICI EFE 
Romanı Çıktı 

4 - Bu işlere ait keşif cetvdile fenni hususi ve eksilme 1 Saa u.ÇD e lQJu ÇOMIEIL.IElk ! 
şartnameleri - mesai dahılinde - her gün Müdürlük kalem şef· • • 

liğiııe müracaatla görülebilir. : Saat Kulesi Karşısında ! Fiyatı 100 Kuruştur 
5 - Taliplerin ikinci maddede yazılı gün ve aaat~e mu· : • 

vakkat teminat makbuzıarııe birhkte eı.aıltme komısyonu· i Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hislon !. Taşradan Sipariş Verenler Adresimize 
na müracaatları . , 393 7-12·16·21 ı 
!llm------ııı-~~'!"1'!!111~~---. i Kadın ve Erkek Son Model saatleri- i 100 Kurut Gönderdiği Takdirde Kitap· 

DO K T O R ! miz yedekleriyle beraber mevcuttur.! ları Hemen Adreslerine Posta ile Göndeıilir. 

EA~i~ •• ~t~!...!ö!~!. 1 Her Türlü tamirat Kabul .~~!lir. 1 Adres:Adana Horozoğlu 
Birinci sınıf iç hastahkları mUtehassısı ! ...••..... " ........ , .. L •• i_··N························= Kardeşi er Hastalarını Abidinpaşa caddı-ıi Namık Kemal okulu _ 

karşısıoda 8ıNolu muayenebaneıindı"O_k•bul ve tedavi eder. 
Muayene saatleri: Sabah: 7 - 8 oğleden sonra 3,5 - 8 

136
' 

1 
-

15 Adana Belediye Riyasetinden: 

;ŞIK ~A)'AN~AR; 
t DIKIMEVI İ 
t F~ırülliı©ı ~ırdôlii1ç I t Atelyesini YENi OTEL KARŞtSINDAKl BlRlNCl 'Y 
& ORTA OKUL SOKAGI ÇIKMAZINDA 59.61 No.LU t 
'Y EVE NAKLETMiŞTiR • Satın mUtterllerlne .A t blldlrlr. 1416 1-6 'Y .......... ~ ...................... . 

iLAN 
Belediye Riyasetinden : 
1 - Belediyenin temizlik işleri müstahdemin ve amelesi 

için yaptırılacak 90 takım kışlık ell:.ise açık ek.sıl•-ıeye 
konulmuştur. 

2 - Kumaı ve 'dikiı müteahhide ait olmak "'ere mu
h,mınen bedeli 1740 lira olup muvakkat teminatı 130 lira 
50 kuruştur. 

3 - ihalesi ikinci teşrinin 25 inci salı günü saat 15 de 
belediye dı&ireıinde belediy,. encümeninde yapılacaktır. 
4 - isteklilerin aynı gün ve ıaatta yatırmış oldukları teminat 

makbuzlarile birlikte belediye encümenine ve kumaş nümu· 
neaıle şartnameyı görmek isteyenler her glln belr:diye mu• 
hasebesine gelmeleri ilan olunur. 

1400 9-13-19-21 

Asabiye Mütehassısı 
Profesör Nazım Şakir 

l•tanbul'daki muayenehanesini An· 
kara'da Yenişehirde Atatürk bülüva
rında And apartımanına nakletmittir. 

Telefon ı 6767 1390 110 

ı - Adana ıebrinin, tutarı meskün ve gayri meskun 
2570 hektar olan sahuının l/SOO,l/1000,l /2000,1/4000 ve 
t/8000 mikyaslarında halihazır haritalıırının alımı işi kapalı 
zarf usulile eksiltmeye kon ~ııuu~t~r. lşiıı maktu bedeli 3 l 000 
lira ve muvakkat teminah 2325 lıradır. 

2 - Eksiltme t 2i 121941 tarihine rastlayan cuma gucıu 
saat 16 da Adaııa beledıye dairesiııd~ toplanacak eksiltme 
komisyonunca yapılacaktır. Eksiltmeye İştirak edeceklf'rin 
,toplu olarak mesküıı ve ,gayri meskii_ıı tutarı SOO hf'ktarlık 
bir uhanıo mulıJelif mıkrasda huıtalarını yapt.ğına dair 
Nafıa Veklletinden alınmış bir vesika ıle ihale gilnünd<n üç 
gün evvel Belediyeler imar bey' eti feq şeflıtıne müracaat 
ederek ıştirak vesikası almaları lizımdır. 

3 - Bu işe ait mukavele ve şartname ve teferruatı 
155 . kuruş mukabilinde Ankarad~. Dahiliye Vekileıi Bele
diyeler imar hey'eti Fen Şefliği ıle Adana Belediyesinden 

alınabilir. 
4 - Teklif mektuplan 2490 ıayılı artırma ve eksiltme 

kanuuu hükümleri dairesinde ihale ııatından bir aaat evve
line kadar Adana Belediye reiıl·kiııe makbuz mukabilinde 
tulim edilmelidir. 1441 21·25-29-4 

HOROZOGLU 
KARDEŞLER 

Kitabevine 
Okul Kitapları geldi 
ilk Orta Lise Okul kitabları ve her 
çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 

bulacaksınız 

Adres : adana Horozoğlu 
Kardeşler kitabevi 

Adana askerlik dai
resi satın alma ko
misyonu başkanlı -
Qından : 

1- Adanadaki askeri has· 
tahanenin 3 aylık ihtıyacı 

olan 8000 kilo yoğurt ve 
4000 kilo inek sütü açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2- Tutaıı 2800 lira olup 
ilk teminatı 21 O lıradır. 

3- ihalesi 29- 11 -941 cu-
mart~si gilnü saat 11,30 da 
Adana askerlik dairesi satın 
alma komisyonunda yapıla
caktır. 

4· isteklilerin muayyen 
zamanda depozitolarile ko-
misyona müracaatları ilin 
olunur. 

14os 12.15:21.26 

Adana askerlik dai
resi satın alma ko
misyonundan : 

1 - 450000 kilo odun ka
palı zaıfla eksiltmeye konul 
muştur. 

2 • Tutarı 11250 lira o· 
lup ilk t"minatı 844 liradır. 

3. lhılesi 812·94ı salı 
gün.il 1aat ı 5 de Adana as· 
kerlik dairesi satın alma ko 
miıyonunda yapılacaktır. 

4 • lıtelcliler teklif suf• 

Ankara L v .A.Sa 
Al.Ko.Rs.den: 

1 · Kapalı zarf usulu ile 
180 ton pirinç alınacaktır. Be 
her kilosuna tahmin edilen fi. 
at 45 kuruştur, 

Muhammen bedeli 81,000 
liradır. 

2 ihalesi t-12 941 Perşem 
be günü saat 11 dedir. Ta
liplerin teklıf mektuplarını i· 
haledenbir saat evveli.ne ka 
dar Ko. na vermeleri. 

3 Şartname 4 O 5 kuruş 
mukabilinde Ko. da alınabi· 
lir. 1439 19 21 

Adana Belediye Ri
yasetinden : 
Bir Muhasip aranıyor 

30 lira asli maaşlı bir mu· 
hasiplik münhaldir. lsteklile· 
rin müsbit evraklarile birlik· 
de bir dilekçe ile riyasete 
müracaatları. 14 t4 

imtiyaz Sahibi ı Cnlt ORAL 

U. No9riyat Mildllrll : Avukot 

Rlfat YAVEROÖLU 
Buıld j>ı Yer ı (BUG0N)M•tl>•a•ı

Adaaa 

~--------..... ----... iliiiiiiii-

!arını ihale saatından bir saat 
evveline kadar komııyonda 
bulundurmaları ilin olunur. 

144.5 21-25-30-.5 


