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Karadenizde Bir Vapurumuz Torpillendi . 
-Huzur ve sükunumu. 

zu borçlu olduğumuz ı ı. Gemiden yalnız birinci ve 
1 ikinci kaptanlar:kurtuldu Kahraman 

erleri 
düşünelim 

Kızılay ve yardı:n· 
aevenler cemiyeti 
mUtterek komite· 
si bir beyanname 
net retti 

Ankara 21 {Husıı•i} - Kızılay 
ve yardunıevenler cemivetl"ri 
milşterelr. komitesi önü miiı.<ieki 
s.1ı rünü, erlerimize kış hediye 
!eri toplamaia başl ı yacaktır. Bu 
münaaeb•tle komite ;u beyınna· 
meyi noşroti : 

«insanlık alemi bahtsız ve 
karanlık günler ryaşıyor. Dünya· 
nın llzerine çöken kibuıun ne 
gibi yeni facialar doiuracağını 
şimdiden kestirmek zordur. Kanlı 
harp tahnelerine uzak olmıyan 
meml~ketimiz milli birliğin sağ· 

Yıutlım Seuenler Cemigeti&Reisi Bagan'Meohibe lnönii Sılılıige deposunu ziyarette 
\amlığma inrnarak kahraman k•rdeıimlıi dfitilnelim ve hatırlı • 
Türk ordusunun kudretine güve• y•lım iti gönderecei'imiı lı.üçllk 
nerek bozar ve ıükOn içindedir. bir kıı bediyeai onlara H • 

Kanunlar yırlr.laıtı, onları düşüne. lim ve eevrimizi göttırecek, yu · 
!im.Hudutlarım ız da Türk şeref ve reklerinde aıcak bir heyecanın 
istiklalini bekliyen on binlerce tatlı bir ilrperişini yaratacaktır.• 

Bir inkılô.p T arihi,araştır-
ma enstitüsü kurulacak 
Fil of'u 

sözleri 
n GENCLICiMIZIN Milli 

,.. 
Yazan : CAViT ORAL 

Bıılgaristandan bızan mevaim· 
siz, yersiz ve hatta lüzumsıız 

E i il E BiYE • 
1 

... ı.r yükıotir durup dururken her Enstitü, inkilip tarihi ve Türkiye 
hanri bir Bula-ar mebusu veya da Cumhuriyeti rejimi dersile alikah 

bir Bolgar politikacısı bir nutuk söy-
ler, bir beyanatta bulunur. Esassız neşriyat vücuda getirecek 
iddialar ileri sürer. ~ 

Bulgaristanın şuradaki borada Ankara 21 (a.a.)-Yül:sek tahsil müene•elerinin son iki sömestrinde 
iti haklarıudan bahseder. fakat bu bulunan talebeye gönderilmekte olan inkılap tarihi dersinin ünvanı «inkılap 
ribi "sözlerm etrafta, komşularda tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti rejimi• deni olarak teshil edilmiştir. Bu ders 
yapacarı fona teıir, uyandıracağı 1941 - 1942 dorı yılından itibaren son iki sömestr talebesine haftada 
kötll akitler biç hesaba katılmaz. iki ders olarak okutıılncaktır. 

!1te geçen giln Balkanların c inkılap tarihi ve Türkiye cumhuriyeti rejimi " dersinde okutula· 
niıboten sakin ve sessiz rörünen cak bahislerin müfredatı da Maarif V ekilliıi'ince tanzim olunarak mües· 
bava11nı bnlandıran Bulgar harici· soıelere tobliıi' edilmiştir. 
ye encümeni reisi Yanefle Bulgar Her fakülte veya yüksek: okulun son iki sömestrinde bnlnnan talebe, inltı 
harbiye -nazırının nutuklarıda bu lip tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti rejimi dersini kendi binalarında ve 
ıekilde ıözler ve laflarla dolu idi. kendileri için tayin olunacak profesör veya doçentten okuyacaktır. 

Anlaşılıyor ki huzur ve rahat· lnl<ilap Tarihi ve Türk rejimi~ dersinin netice ve faydalarını tetkik 
lık Bolrar politikacılarının bir tilr etmek, prorramlarında ve tedris usullerinde icap eden tadilleri teshil 
lü zevk almadığı ve hoşlaomadırı ve teitlil eylemek, gençlii'imizio milli ve ıiyaıi terbiyesine badim ve iokilip 
ıeylerdir. Bilmeliyiz ki nedonıe Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti rejimi dersi ile alikalı neşriyat vücuda 
komiteciliğo alışmış bo insanlar ıretirmek vazifeleri de yakında hususi bir kanunla tesis edilecek olan 
devlet işlerinin palavra ve kuru inkılap tarihi aaraştırma enstitüsüne tevdi olunacaktır. 
ili hokkabazlığı ile deiil, ıükOoet Ankara ve lstanbuldaki yüksek tahsil müesseıelerinde inkılip tarihi 
temkin ve vakarla yürütüldüğünü derslerini okutacak profesör ve doçentler de teıbit olunmuştur. Is· 
ldrik etmekten Aciz kalıyorlar. Bo tanbolda derslere başlanmıştır. Ankarada gelecek balta içinde başlana· 
ıribi sözlerin idsre başında bJIU · caktır. 
nan adamları da müıkil vaziyette __ ,,......,..,_....,,...._.._.._,..__,...---...-----...,,....,....,,...,,...,....,,.....,...,,......,,,...,.. 

bırakacağını anlamak istemiy•>rlar. Halk odel•rı muhabere 1 
Her halde bu iki adamın iyi e y r 8 k ı 

tesir yapmıyan ıöslerini Bulgar Ankara 21 (Hususi)- Halk o 
ba•veldli de berenmemiş olacak ki ' H lk ı · • daları muhabere evrakının a ev erı 
yabancı bir ajanı muhabirine ver· evrakı g bi tenzilitlıpoıfa torifesinden 
diji mülakatta bo falsoyu telifi k k 

d V 
iatiladeıio i temin edece anun 

etmek lüzomonıı oymuştur. e d 
liyibaıı meclis ruznamesine alın ı. 

y anel 'in hililına olarak Türkiye ~-~============,_ 1 
ile Bulrariıtan ara11nda biç bir mak onlar için büyük bir fıraat 
ibtilif mevcud olmadırını ıöyle · addolunmaktadır. Ancak anlam•· 
mittir. yorlar ki bizim do dostumuz olan 

Şu halde remt bir lisanın ifa . Almanyanın bütün arzu•u, hedefi 
desi bizce de daha muteber oldu· ve gayesi doymak bilmeyen Bul· 
tona röre bu iki Bulrar politika· gar ihtiraslarım mütemadiyen tat· 
cıaının nutukları bir tahrikten ve min etmere çalışmak derildir. Hiç 
ıararlı bir hareketten başka bir ıüpbe yok ki gayet realist bir si· 
maai ifade eder mi? yasot takip eden Almanyaoın na• 

Halboki Bulrar politikacıları zarında da Balkanları durmadan 
bu tarzda zararlı ve biç bir faido · kendi menfaatleri için karıştırmağa 
si olııııyan, bizzat vatanda•larının çalışan bir Bulgaristanın çok fazla 

• bir kıymeti olamaz. 
huzoruoo kaçıran sözlerle vakit Onunçün biz Bulgar komşu. 
reçirecoklerine, komşularına itimat larımıza her zaman olduğu gıbi bu 
telkin etme;e, Balkanlarııı iyi ve gün de ılllr.Onet, va~ar ve .atı~ 
lnaoılır bir unsurıı olmaıi'a ırayret baılılık tav•iye etmegı çolt faıdelı 
etıeler Bolgaristana daha çok biz. bnlmaktayız. Çünkil bir kaç mil· 
met etmiş uhnaılar mı? yonluk bir küçük Bulgaristan için 

fakat onlar için böyle bir şey bütün komşularını iyi idare etmek 
hiç bir ıaman bahis mevzuu o) . ve hele kendisine hayırhah bir 
muyor. fırsat ve aman kollamak gözle bakan kuvvetli komşuso 
Bulrar politikacılarının en karak· Tllrkiyeye kartı dorru, dllrDst ve 
teriıtik vasıflarıdır. Bu ırDn de samimi hareket etmekten batiııı 
Almanyauıa bimay11ine Jirmif ol- bir çare yoktur zannederiz. 

Sicilyalılar 
• 
ıs yan etmek 

•• 
uzereymiş ! 
Vaşiagton 21 a.a. - Vaıinr· 

ton ıiyasi kaynaklarından alınan 
haberlere göre, ıicilya balkı açık· 

tan açıra isyan etmek üzeredir. 
Bir ltalyan kafilesi Afrikaya hare 
ket eder etmez Sicilyalılar bıınu 
Maltadaki lnırilizlere bildirmeje 
muvaffak olmaktadır. 

Bundan başka, Britanya deniı 
altı mürettebatları istedikleri ıribi 
Sicilyaya çıkmakta ve ltalyan ma· 
kamları buna mani olamamaktadır. 

Avrupa'ya 
ihraç mı ? 

Londra 21 a.a. - Londra rad. 
yosu, Fransız milletiae hitaben 
bir mesaj ne4rederek balkı mOt· 
telikl~r tarafından yapılacak iıtil& 

saatinde hazır bulunma(• divetot 
mittir. 

Japonyaya 
Amerikan: 
cevabı ·"" 

Yazı•ı UçUncUde 

" 
Amerika Hariciye 
Nazırı Hal 

Libyada 
harekat 
lnğilizlere gör e 
büyük ~eydan - -
muharebesi baş· - -
lamadı; İtalyanla· 
-~--

ra gore ise baŞ: 
........_..,.. - ·- ._________ 

ladı ve d e v a m 
ediyor 

Londra, 21 (a.a)·Londra sallhiyetli 

ıııahfilleriode bildirildii'ioe göre, 

Libyada askeri hareklt devam 
etmektedir. Fakat büyllk meydan 

ıııuharebeıi henüz başlamamıştır. 
Hareklt devanı ediyor ve az çok 

dövütOlilyorsa da henüz reni; öl· 
çOde dotildir. Sollum ve Tobrnk 

çevrelerinde dllşİun kuvvetlerini 

1yırmara gayret ettitlmiz hakkın· 
daki tahminlerin dorro olm&1ı 
muhtemeldir. 

Bertin, 21 ( a. a. ) - Alman 

Devemı DördUncUde 

Veyvele göre 
Orta ••rkta mUhlm 

hazırlıkler yapılmaktadır 

Londra 21 ( a. a. ) - Hindiı. 
tan baıkumandanı general Veyvel, 
büyük petrol harbinin 1942 de 
cereyan edeceri kanaatindedir. 
Generale göre, harp ıab111 Kaf. 
kasya, lran, Irak ve Suriye bölre
ıioi ihtiva edecektir. Bu milcade· 
le için mObim hazırlıklak yapıl· 

maktadır ve muhuemat başlar 
baılamaz Britanya kuvvetleri Ruı 
mQttefilderile birlikte harp ede· 
cektlr, 

Ankara 21 (a, a.) - lıtaobul limanına bailı 550 tonlu'ır. Y enic• 
vapurunun Boğazdan lıtanbula gelirken Vasilikoz açıklarında torpillene 
rek battığı bıbt:r alıomııtır. Hamnle yokta. Geminin yalnız birioci ve 
ikinci kaptanlarının kurtularak Boğazı iltica ettikleri öğronilmiıtir. Tab 
kikatı başlanmıştır. 

=============================~ 
Ankara rad. 

yo gazetesi -
Moskova önünde 
şidd•tli muhar .. 
~eler devam fl. 
mel<tcdir. Alman· 

Moskova'ya 
35 kilometre 

Sivastopol 
mulcavemette de
.,.111 ediyor.Kerç 
'in dorusuoa do; 
ru !,enQz bir Al· 
man hareketi va· 
ku bulmamııtır. lor Moıkovaya mesafede! 

35 kilometreye 
kadar yıoaşmağa 
muvaffak olmuı 
)ardır. 

Kalioiu ve 

Sovyetler Kalinin ve 
Tula'da çekilme 
zorunda kaldılar 

Londra 21( a. 
a. ) - Mosko 

vadın bildirildiıi'i
ne röre, Alman

lar Kırımın biltiln 
keıimleriode ta -

arraza ıreçmişlor 
dir • Kızılordu 

T ula bölrelerin· 
de Alman bası.111 
çok artmıştır. 

Sovyetler yeni
den bir çekilme 
zorunda kalmıı• 

Kırımda yeni 
bir taarruz ha-
-- -
re keti 

lardır . Tola önünde nıubarobeler 
Sovyetler için tehlikeli rörülmek· 
todir. 

Cenupta yeniden bir takım 

endüıtri merkeılerinin İlfıline da· 
ir haberler gelmiştir. 

Rostoftaki mııbarebelerde Sov· 
yeller hesabına lelıde rörülnıek• 
tedir. 

Leoinrrad'dı Sovyetler bit•· 
viye karşı hücumlarda bulonuyor. 
lar. 

Börekci ve Simitcilere 
un verilmiyecek 

Tlceret Veklleti bir 
kararname projesi 
hazırladı 

Ankara 21 (Hususi muhabiri
mizden) - Fırıncılara ekmek yap
maları için verilen unların bir ltı .. 
mını simicti, börekci ve pastacı 

gibi hamur itiyle meşırnl olan tica• 
retbanlere sattıkları teıbit edilmiı 
ve buna mini olmak için Ticaret 
Vekil eti bir kararname Projesi ha· 

f FIKRAI 

ve donanma, mev 
zilerini in a ti a 

mildafaa etnıektedirler. Almanlar 
•iır zayiat veriyorlar. 

Londra 21 ( a, a. ) - Selihi
yetli Londra kaynaklarına ırelea 

en ıon haberlere göre, Rus cep. 
betinde Volokolanık ve Tula it .. 

ıimlerinde sürekli mııharebeler ol· 
moıtur. Rostol'a doirada [Alman 
hamlesi tiddetle ve fa11la11s ola. 

ralt devam etmektedir. 

zırlıyarık Başvokilete takdim et• 
miştir. 

Kararname eıaalarıoa rOre, 
biirekci, ıimitci ve paataciyle ba. 
mor tatlısı yapanlara, kararnam .. 
nin neşrinden tonra mahdnt mik· 
tarda da olsa ıın verilmiyecektir, 
Ba suretle fırıncıların el altından 
gizli un satışı yapmalarının önDne 
reçilecektlr. 

Börekci ve tatlıcılar ellerinde 
bulunan un miktarını bir beyanna
me ile toprak mabuılleri oliıine 
bildireceklerdir. 

Kararname yakında neşredile· 
cektir. 

Tasarruf, tasarruf I 
YAZAN: BiZ 

Dün çarşıda d.olaııyordumı Vitrinlerin önDnde vakıt geçirmefe 
. . çalışırken bır oyuncakçı marazaaının gibol tanzim edilmiş vit

rı.nı hı~~ okadar hoş ve okadar cizip röründil ki içeri rirmekten ve çocuia 
~ıç de~ıl~e bir bebek almak kararından nefsimi menedemedim. Kapıdan 
ıçerl ırır~ım. Bir çocuiu 1evindirecek kadar çok ve çeıitli oyuncaklarla 
ddolbıı 1magazanın içinde dolaşmara başladım. Neler yok ki- Ne isterainiz 

c u amazıınız ... 
Elb Bİbk~ mi, deve mi, knılır mı, araba mı, bisiklet mi, tayyare mi? 

ası a ıoıza relobilecek ve bir çocutu memnon edecek ne varsa 
berıey, berşey var. ' 

Y ~lnız bunun bir de para tarafı var .. 
Koşede ipinden çektikçe baıı sallanan, ltulıiı oynıyan, kuyrujıa 

harekete relen bir Bolduk ltöpo(inin taklidini gördiim. Hoıuma ırittl • 
Hoşnma gitmiyecek de birıey deril ki.- Bir bebek alıp dı çocatu 
otıırmara, tenbellire alııtırmaktanaa, çocutu kımıldanma;a, harekete, k<>1-
mara ıovltedecek bu köpeti almatı tercih ettim. 

Y anım .. a beni takip eden ve bana oyuncaklarını bej-endir•ete çalı
ıan s~tıcıya döndüm ve fiatını tordıım. Ne de1e betenlrainiz? iki bu. 
çuk lıra demeı nıi? Bo köpeıi'in neden ve ouıl yapıldırını aize tarif 
edecek deiilim. Çünkü bepiniı de auıl baait birıey oldııiıın11 tahmin 
ve tasavvur edebilirsiniz. Fakat ben bo fiıt kırıı11nda ırayri ihtiyari 
Allah Allah demekten kendimi alamadım. Bo ıözüm ıatıcınıo da boşu
na ritmiş olacak iti, ~akikaten bayım A~lah Allah denecek kadar birı11yl 
Amma ne yapalım, bız de mazuruz! Bız de birçok m&1rafların tetirl 
altındayı.•l Bundan aşatı id~re ettiremiyoruz, ki dedi. 

~elu aatışınız nasıl dedııa. Memnun oldulderıoı ıöyledi ve şu ıöıleri 
ekledı: lid ay evvel kardeıim Budapfıfteye oyuncak almata gitmişti. Ma· 
razaları rezerkeo bir maiaıa aahibi kendisin• torm114 ve demiş ki; na· 
111 hl li çocuk oyuncaiı satabiliyor musıınoz? Aiabefimdeo evet ceva• 
bını alınca, oe mesut ve ne ıenrin memleketiniz varmıı. Bahtiyar insan• 
lanıoız. Bizde artık ba ribi ıeylere diinl!p bakan bile yok. Herkes yi
yecek okmeji güçlilkle bulabiliyor. 

Ben bu .Ozleri işitirken ldota bir ürperme iıittim. Matazaya •irdl· 
time ve rirecerime peş iman oldom. Fakat artık bu oyuncatı almak 
mecbnriyetindeydim. Ancak kapıdan çıkarken kendi kendime, evet bi• 
ekmeıi'i rabatlılı.Ja buloyoroz, meıudaz. Evet biz oyuncak ela alabiliyoru•, 
refah içindeyiz. F akıt realite bo deiildir diyordum. ÇllnkD bizim de ar• 
tık lllu ıeylerden "\açınacak, paranın kıymetini bilec•k, taaarrııfa her 
ı•yde ve her lılmizde röziinllode tatacak :ıamaoımıs ... Jmiftlr. Çöakll 
bu dilnyada yqıyıbllmek için kavvetU olmak lbımdrr. KaVYetll olablJ.. 
mek için de top,te17u• alacak, ordu ı...tl1ebilecek paraya llıtlJa$ •aıciıf, 



2 BUGON 22 fkincltetrla 1941 

1 ~ D ır a a t ~ aı lh D s O e ır D -r 

5 Demirli hayvan kül u!Juşturucu maddeler 

tivatörlerininfaydası ~~J:.~nv~'!.~i~.!.~-~b~ 
maddeler! muhtevi reçetelerln 

Kahraman erle· 
rlmlz için 
teberrular 

Erlerimiz içio Kızılaya yapıl· 
makta olan yardımlar devam edi
yor. Düo teberruda bulunan yurd 
daşlarımız şunlardır: ======~=-==================== -Pamuk hangi ayda kaçar ve ektliimiz pamuk biç bir bir netice elde etmek oba olıa -

hususi bir dlkkatle yazllmasını 
tavsiye etti 

LiRA -ekilmeli ? valı:it çıkmaz . fevkalade bir şana eseri olarak 
Eğer topraiı düzleme• Vll havanın fevkalide müliyım ritme- A nkara 21 (Hasosi muhabirimizden ) - Sıhhat Vekaleti, ayoıtu· 

roco maddeler tarfiyatının tetkik ve teftişinde kolaylığı temin 
için teşkilatına fil tedbirlerin alıomaaını tavsiye etmiştir: 

26450 
750 

Dünkü yekOo 
Yaşatürk ve Sabri 

Çiğit oaktinden erken 
ekildiği taktirde entaı et
meden toprak altında ka· 
lır ve ekserisi çüriigerek 
mahvolur. Çi/tcilerimizden 
bir çoğu Şubatın son haf
tasından itibaren pamuk 
ekimine başlarlar. bunun 
sebebi şüphesiz ki vesait· 
sizliktir. 

- Bu yasının b•f tarah dGnkU 
••yımııda çıkm1ıt1r 

Vaktiyle modern aletlerin ba · 
lunmadıiı zamanlar üç demirli de • 
dii' miz yerli kültivatörler fevkali· 
,ıe iyi ve f•yd•lı aletler imiş. Ba 
güne kadar Adana çiftciliiiode 
büyük bizınetler görmüştür. 

Fakat artık bo aletin kullanıl· 

maıında israr etmek zamanı çok· 
tan reçmiıtir. Çünkü bugün ayni 
işi daha iyi olarak görebilecek, 
ayni zamanda ondan daha geniı 

bir ıohayı götüren aletler vardır. 
Hayvan kültivatörlerinden babı· 

etmelı: iıtiyoram. Avrupa veya A
merikada yapılan kültivatörler ek• 
ıeriya yedi demirlidir. Bu onların 
kuvvetli hayvanları için elverişli 

olmakla beraber bizim küçük bay• 
vanlarımız içlo dek arırdır. 

Ôyle zannediyorum ki acanta 
!ara tke tük gelen bu aletlerin ya
pılmayııı, çiftcinin bunlara iltifat 1 
etmeyişi sebebi budur. Fakat ayni ı 
eıasa dayanarak bunların beş 

demirlisini burada bizim demircileri· 
mize yaptırmak işten bile değildir. 
Ziraat mektebinde yaptırılan böyle 
bir kültivıtör mektep çiftliğinde 

el'an kullanılmaktadır. Çiftcileri 
mize bu kültlvalörü bir kere aör
melerini rica ederim. Her halde 
zahmete de(ec~i'ini aaoırım. 

Üç teker üzerinde yürüyen bu 
ale.tio genişliii 90 ıantimdir. Bir 
çift yeıli hayvan biç zorlamadan 
bu aleti rahat rahat çekmek· 
tedir. Şimdi bir üç demirlinin 45 50 
santim bir tabayı götürdüiünü dü
şünecek oluroolr. bu aletle ayni 
mikdar hayvan kullanmak şutiyle 
üç demirlinin hemen hemen bir 
.,JDiıli fazla iş yapıyoruz demektir. 
Bir üç demirlı ile va»ati olarak 
günde 13 dönüıo ıürüldü •. 
ğiıne ıröre bn aletle rahat rahat 
20-22 dönüm 1er yapmak kabildir. 

Bunun ebomıı;iyetini daha iyi te· 
bariiz ettirmek için şöyle bir misal 
alalım: ve Farzedelim ki bir çiftçinin 
bin beı yüz dönümlük felbanı var 
ve bunu beı ıabanla aktaracak. 
Bin beş yüz dönümuo beş saban. 
la aktarılmau için vaıatl olarak 
23 gün lazımdır. 

Biliyonunuz ki aktarma hep fır· 

ıatlardan istifade edilerek yapılan 
bir iştir ve her vakit bu 23 ırünlük 

• fırsat parça parça d.bi olsa ele 
geçmez. Geçse dahi parça parça 
ıreçeceiinden aktarma uzar. Geç 
kalan tarlalarda otlar kuvvetlenir 
lr.öl<ler aktarma esuasında keuek
lcr halinde tarlayı kaplayarak ekim 
aırasmda bir çoit zorluklar çıkar • 
tır. Şımdi üç demirli yeril!~ ~ay 

ni işi bu kültıvatör!tri> gördürecek 
oloroalı: ioyni hayvan ayni amele 
·ile azanı i ( 15 ) gün zarfında ak 
tarma işi tükenmiş olur. 

Aktarma mevsimi 
Demek ki Öküz ve tntma ade· 

dıne hiç dokunmadan üç demirli 
yerine kültivatör kullanmak ıure

tiyle ak.tarmayı ve •~imi zamanın· 
da ikmal etmek her vaoit için 
mümkündür. 

Aktarma babıine nihayet ver
aıeden önce çok mühim olan bir 
noktaya daha iıaret edecerim. 

Her çiftçinin aktarmasına ıubat 
15 . 20 arasında son verm01i ve 
tarlasıoı mutlak surette tapanlayıp 
bırakmaaı lazımdır. Çünkü biliyor
ıonuz ki Adananın ıldimi çok ıttı• 
radsızdır. Hıç bir eenenio bava 
ıartı diterine aymaz. Şubat on 
beıioden yirmisinden ıonra y•i'· 

murun keıilerek yaimadırı çok defa 
vakidir. Bu zamandan ıonra top
rak karıştırılacak ve havay• au 
edilecek olaraa bizim için eo mi!· 
biaı olan Iİıt tabakanın rııtııbeti _ 

earioli yüksekli bırakacak olarsak ıi takdirinde kabildir ki ba ancak 
yüksek kısımlarda çok mikdarJa % 1 ihtimaldir. 
kura toprak hatıl olur. Sürüldiliü Çiiit vaktideo erken ekildiii 
zaman bu kuru topraklar başlarla takdirde eotaş etmeden toprak 
alta çevrilir ve buraya düşen to· altıodıı kalır ve ekseriıi çürüyerek 
humlar iotaş edemezler. Netice mahvolur. Tek tük çıkanlar zail, 
olarak da düzgün bir çıkış temi· sarı v~ cılız olurlar. 
nine imkin bulamayız. Bu bastalıklı o e b a t 1 a r bir 

Pamuk yetiştirmede en nazik türlü kendilerine gelip gürbüzleşe· 
iş ekim işidir. Fakat yakarıdao mezler. Bu bal bilhassa ağır top. 
beri ıaydığım o.>ktalara dikkat e. raklarda daha tehlikelidir. Kamsal 
dilecek ve her iş zamanında ikmal veya yamaçlarda asil ovadan b~r· 
edilecek oluna ekim işioia zorlotu kaç ırün önce ekmek mümküo~ur. 
yarı yarıya hafifler. Serpme ve mibzerle akım 
işin vaktinde bitirilmesi 

Ekimde en mühim cokta iıin 
vaktinde ıona ermesini teÔJin 

etmektir. Çiftçi vesaitini o suretle 
tanzim ve temin etmelidir ki izami 
20 gün zarfında her iş bit.in, so
na ersin. yukarıda arzettiğim kül· 
tivatör kullanıldığı takdirde öyle 
sanırım ki Çukurova çiftçilerinin 
yüzde 75 · l!O oi işini vaktinde 
bitirecek iktidar ve kabiliyette
dirler. 

Yazan 1 
Semih Uygur 

Burada mibzerle serpme ekimin müoa
kaıaaıoı yapmak iıtemiyorum. Çün· 
kü artık mibzerin faydaaını bilmi· 
yeo, onu takdir etmlyen bir tek 
Çukurova çiftçiıi dahi mevcut oJ. 
doğunu zannetmiyorum. Onun için 

ba bahis üzerinde biç bir fikir yü• 
rütmiyeceğim. Yalnız gerek mibzer 
ve gerekse ıerpme ekimde dikkat 
edl\mea\ llzımıre\en no\.talara iı•

rel edeceğim. 

Ekim vakti 

Şimdi evveli ekimin vaktinden 
bahıedelim: Biliyoraunoz, pa

muk ııcak memleketler nebatıdır. 
Sojura tahammülü yoktur. Çiiidin 

normal bir surette entaı edebilmeıi 
için toprakta 15 • 18 derecei ha· 
ıarete ihtiyaç vardır. 

Memleketimiz tartları dahilin· 
de toprakta bu hararet ancak mar• 
tın 15 • 20 ıinden sonra meydana 
relir. 

Bundan dolayı pamuk ekimine 
bu tarihl~rden önce başlamak doi· 
ru de(ildir. Maatteessüf çiftçileri· 
mizin bir çoiu bilhaua Tarsus 
toprağındakiler deiil Mart batta 
Şubatın ton baltaeıodan itibaren 
pamuk ekimine başlarlar. Bunun 
ıebebi şüpheıiz ki veaaitaizlilr.tir. 
Fokat her şeye rarmen bukadar 
erken ekmeye başlamak ve bundan 

Serpme ekimde vesaiti o ıu. 

retle tanzim etmelidir lr.i sa
banların kırıştırdıtı ve yumıattırı 
toprağı tapanla derhal ııkııtırmalı 
ve düzeltmelidir. Eier toprak kili 
derecede ııkışmıyoraa icap ederse 
sabanın yerini bozup hemen ikinci 
tapanı da vurmalıdır. Tek sabanlı 
kilçük çiftçiler öğleye kadar ek. 
tikleri yeri öğleden ıonra tapan. 
lıyarak 11kıştırmılıdır. 

Mibzerle ekimde bilhassa de 
rinliie dikkat etmek lazımdır. 
Mart ayı içerisinde ekilen pamuk. 
lar çok ıathl ekilmelidir. Bu za
manlarda mibzer o ıuretle tanzim 
edilmelidir ki arkatındao gidilirken 
her 15 • 30 adımda bir iki çiğit 
dışrıda görülmelidir. Fak at toprak 
ısındıkça derinliiide yüksellmek 
lizımgelir. 

Zira bu zamanlarda çij'it entaı 
edinceye kadar topraiın çiğide 
kadar olın kısmının koruması tehli. 
keıi mevcuttur. Pamuk entq edip 
toprak sathına çıkıncaya kadar 
çiftcinin en korktuğu cihet şid· 
detli bir yaimurdan aonra topra• 
tın kay•ak batl••••ı v• p•-•-
ğun ba kaymak tabaka11 altında 

kalarak boğulması ve ölmesidir. 
Her çiftcinin bir kaymak kırma 
makinesi temin etmesi hakikaten 
çok lüzumludur. Buoon yerine biz 
başka aletlerde kullanabiliriz. 

Ej'er pamuk toprak yüzüne 
biç çıkmamışıa aiır bir tırmık ve 
tırmıiı müteakip de tabanla tır· 

mırın çıkarttığı kaymakları ufal!· 
malt tamamile maktada kifayet 
eder. Memleketimezde maalesef 
çok faydalı bir alet olan tırmığın 
kullaoılmuı idet olmamııtır. Onun 
içio tırmıtı olmayan çiftcilerin ta· 
banın altına kalın demir çiviler 
çakmak ıuretile bu işi ona rör
dürmeai de mümkündür. 

Eğer pamuklar çıkmai'a baş· 
lamııoa bo usulü tatbik edemeyiz. 
Bunun yerine meıeli yuvarlak bir 
dut ıröidesini loğ ıekline çevir· 
mek ve üzerine kalın çiviler çak· 
mak bn iletle tarlayı loilamak 

Devamı UçUncUde 

1 ·- Uyuşturdca maddeleri muhtevi reçeteler husuıi bir dikkatle 
yazılmalı ve bunların mutlaka matbn reçete kirıtlarına yazılmak ıureti 
ile tabibin ilmi, adresi, diploma numaraıı açık surette görülmelidir. 
Erer ilaç bir hastaya verilecekse oouo yalnız adını yazmakla iktifa , 
etmiyerek bilviyet ve adreıini de ilave eylemelidir. 

Tabibin muayene evinde kullanılmak üzere iıtenilen uyuşturucu mad 
deler reçetelerinde de bu bıııus ayrıca zikredilmelidir. 

2 - Muayenehanelerde müstacel vakalarda veya anestezi için kul
laoılan uyuşturucu maddeler her müdavi tabibin tutmağa mecbur oldu· 
ia protokol defterine dikkat ile ve baotaoın is:ni, adresi ve kullanılan 
miktar ile beraber kaydolunmalıdır. 

Evlerinde muayene ve tedavi edilen baatalardao bu ıuretle uyaıto· 
rucu maddeler tatbikiae lüzum görillenler hakkında da ayni muamele 
yapılmalıdır. 

Okullar arası spor 
Okullar ara11 müsabakalara 

bnırna ıaat 14 do şehir atadyo· 
maada bsşlanacaktır. Geçit resmi 
ni müteakip kız talebeler jimo~s

tik yapacaklardır. Bunu, kızlar 
araoında 100 metre koşu, erkekler 
arasında diık, gülle, cirit atma 

Dahlllye VekAletlnde 
nakli ve tayinler 
Ankara 21 ( Hususi mubabi. 

rimizden ) - Kırı kaymakamı Ab· 
dullab Parlan Pazarcık kaymakam• 
lığına, Pazarcık kay makamı Erip 
Gürtay :Karbova kaymakamlığına 
tayin edilmişlerdir. 

Manisa idare heyeti azioından Sezai 
Harmankaya görülen ideri lüzuma 
binaen vekalet emrine alındı. Kırk· 
ıareli valiıi lbıan Aksoy mülkiye 
baş müfettifliğine, Konya idare be· 
yeti aziıından Zeki yılmaz E.9k.İşe· 
bir va\l -••vinUiioe. mU\kiye mU.-

fettişi Basri Konyar Konya idare. 
heyeti azilığına, aıülkiye baş aıü

fettişi Agah Erhan maniaa idare 
heyeti azilıj'ına, Sivrihisar kayma. 
kamı Rüştü Ôzil Samıun vali mu
avinliiine naklen tayin edildiler. 

Ankara lağım tesisatı 
Ankara 21 ( Huıuıi mubabi· 

rimizden)- Ankara şehri larım te 
ıiNtı itlerine ait baz•rhklar tamam 
lanmak üzeredır. Tesisatta kullanıla
cak beton borularla sırlı lr.ünkle· 
ria iptidai maddeleri memlekette 
buluoduğundaa derhal faaliyete 
geçmek imkinı mevcud rörülmüş. 
tür. 

Maarifte iki tayin 
lir.inci orta okul tabiiye yar

dımcı örretmonliğine 60 lira üc
retle Nezihe Uzel, birinci orta 
okul Ti!rkçe öğretmen ıtajiyerliii· 
ne 75 lira ücretle Nezihe Siren 
tayin edilmişlerdir. 

milsab~kaları takip edecektir. 
Daha sonra erkek koıucular 

100 metrede yarışacaklardır. Pro• 
gramda daha bir çok müsabaka 
ve oynn bulunmaktadır. 
Müsabakalara törenle ton verile· 
celr.tir. 

Noter yardım sandıkları 
Ankara 21 ( Hususi mubabi· 

rimizden ) - Noter kanun layiha 
ıının Adliye encümeninde müzake 
reıine devam ediliyor, Liyibadaki 
yeni esaılar ekseriyetle kabul edil· 
mektedir. 

Encümende yapılan bir tadille 
Noterlerin senelik gayri safi irad. 
larının muayyen bir nisbetten faz· 
!asının noter yardım sandıklarına 
bırakılma11 eıa11 tespit edilmiştir. 
HükOmetin teklifinde bu para ce • 
za evlerine tabıis edilmekteydi. 

Yeni köy eOltmenlerl 
Düziçi köy eğitmen yeti,tir· 

me kurau altıncı devre mezunla· 
rından Ali Tarak Araplı köyüne, 
Ömer Taşkend Deniz kuyusu kö· 
yüne, Ôkkiş Çeliklr.ıran da Kurt
lar köyü eğitmenliiine 10 ar lira 
ücretle tayin edilmişlerdir. 

Öğretmenler toplantısı 
ilk ve orta okul öiretmenleri 

bu lfÜn oaat 20 de Halkevinde bir 
toplantı y•pacaklardır. 

• Dahiliye Vekileti, mülki 
taksimatın icap ettirdii'i ıebepler· 
le yurd un muhtelif yerlerinde ye
niden kazalar teşkiline lüzum gör
müştür. Kurulacak yeni kazalar 
32 tane olarak te•bit edilmiıtir. 
Vekalet bu kazaların teşkilleri bu
susunda hazırlıklara başlamıştır. 
bu mevzudaki kanun projesi pek 
yalunda Büyük Millet Meclisine 
auedilecektir. 

Aloz 
200 Aziz Pamalr.cu 
100 Jaknatoı 

100 Çaroiyak 
75 Duran Süzmen 
75 Ka1ir Kısacık 
50 Hasan Pamukcu 
5U Osman Toparlak 
50 Şükril Saraçoğlo 
50 lbrabim Hoşceylan 
50 Haoan Kısacık 
50 Osman Genç 
35 lbrahim llyas 
30 Bekir Çağlak 
30 Hakkı Derirmenci 
30 Bekir Akatay 
25 Abdürrezzak Gürani 
25 Yahya Genç 
25 Abdullah Akyürek 
25 Mustafa Çelen 
25 Ômer Kaya 

Ya kup Bayrak, Celil Güven, Pin· 
las Elyaı, Davitişay, Ahmet Hil 
mi Arık, Lazar Asya, Abbas Çı 
nar, Daniyal Simet, Mustafa Yıl· 
maz, Şemoel Kohen, Salih Sarı 
doran, Ali Sivas Yirmiıer, Bekir 
Doğan onbeş, Mehmet Yılmaz , 
Şevket Yanılmaz, Mehmet Gü· 
naldı, Sadık Aldatmaz, Mehmet 
Gül, 03man Kaya, Ahmet Erdem, 
Dedepıoarı köyil, lımailiye köyü, 
Yedadiya, Yunus, Polatkılıç, Os· 
man Yurdseven, Rüstem Sığıoç 
10 ar , M e b met Ünal 7, Feh
mi Yazar, Bekir Köz, Mehmet 
Kılıç, Elyas Aron beşer lira. 

28300 YekOo 

• Son ranlerde lıtaobııl piya. 
sası balı fiyatlarında bariz bir yük· 
seliı görüldüj'ü bildirilmektedir. 
Muhtelif nevi yerli halıların metre
ıi yilzde 30-40, batta 55-60 niı
betinde yük.selmittir. 

Isparta halııınıo metresi 14,5 
lira iken 23 liraya kadar çıkmıştır. 
Metresi 11 liraya kadar satılan U· 
şak halılarının da fıyatları 18-19 
liraya kadar artmıştır. 

Buna ıebcp olarak da harp 
dolayııiyle bir çok kimselerin, pa· 
ralarını nisbeten kıymetlerini her 
zaman içio muhafaza eden balı gi· 
bi maddelere yatırmış olmaları 
gösterilmektedir. 

Bu yüzden tezgihlarda mal 
kalmamıştır. Bir takım alıcılar fır. 
saltan istifade ederek tezgahlarda· 
ki halıları bile daha dokunı.oadao 
kapatmışlardır. Bazı maiazalarda 
mal yokluğu ileri sürülerek ıatış· 
lar durdurulmuıtur. 

Diier taraftan Mençeıter ıec· 
cadeleri de 49-50 liraya kadar 
oatılırken şimdi 65 liraya buluna· 
maz bir bale gelmiştir. Floş ip•kli 
ıeccadelerde de Ayni yük•elme 
vardır. 
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doyurabilmek içön avazı çıktığı kadar bı 
iırarak ~. İıvazör fil•11una kumanda ede. 

,; 'nın kim olduj'ıınu sordu. 
Bir zabit cevap verdi: 
- Amiral Berti ... 

- Kendiıine, Vilyam Varkleyin rö· 
rüşmek istediiini lütfen ıöylermi ıiniz ? 

' Üç dakika ıonra geminin merdiveni 
indirildi ve merdiven baıında bizzat ami· 
ral, " Eotellicenı aeniı,, ajanını çaiırdı. 

Yirmi ıenedir taoıııyorlardı ve Vark· 
ley cenubi Amerikada vazife görmek üze
re amirallık ınakamındın talimat aldıiı 
zaman amiral !:!erli yanında balonmqtu. 

- Gelin V ark ley, fakat yalnız ıiz,.. 
Merdiven batında Varkleyi hararetle 

karııladı ı 

- Burada işiniz ne ? Ôlmnı aanılı· 
yordunuz. 

V arkley cevap verdiı 

- Amiral. ıizi rördüğüme fevkallde 
ıevindim. Harbin sonuna kadar burada 
kalmaktan korkuyordum. Size çok ıala 
tacaklarım var. 

- Gelin kaaıarama •.• 

- Tristanlılarla ıimdlden meual ol. 
Dlak mllmknn deiil mi ? Kendilerine all
ka göıterilmeıinl temine ben biraz borç· 
loyıım da .• Zavıllılar yiyeceksiz.. F11la 
eruk varaa verllmeaini rica ederim. 

Amiral gülerek cevap verdi ı 

- Hayhay. Zateo ben de baoaıı lçla 

adaya uğradım. Poıtalarını iki aydır do 
lqtırıp duruyorum. . 

Triıtanlılara erıak ve ıaıre dağıtıl· 
ması için emirler verdikten ıonra Vark· 
leyin kolona girdi : 

- Haydi kama raına rldelim. Sizi 
adadan alıyorum tabii-

- Evet amiraL Ben de siıden bunu 
rica edecektim. 

Amirallite " Entellicenı Hrviı ., ala· 
nının mülakatı bir aaat ıilrdü. Varkley 
nporonun batışından ınazot depolarının 

tahribine kadar maceraıını tafsilltile an· 
lattı. Amiral onn hayret ve alakayla din· 
!edikten ıoora : 

- Sizi tebrik ederim dostum, dedi. 
Harikollde bir movaffakiyet baıarmışsınız. 
Amirallik, Graf Spee'nin temizlenmesini 
ıize botçlu olacak. 

- Cep zırhlııı hep cenubi Atlantik· 
te faaliyette bulunuyor deiil mi ? 

- Evet. Fakat ılmdl mazolloz kalın· 
ca timale çolr.mata mecbur olacak ve 
çemberimizden sıyrılıp geçemiyecek. 
- Naoıl, adadaki mecburi tebdilihawanıır:· 

dao memnun muıuoaz ? 
-Triıtanlılar çok iyi adamlar amiral. 

Burada on canımı ııkan şey havadhılıı: 

kalmak oldu. Hiç olmazaa bir radyo ba
lanaaydı. 

-Havadis lıtlyorsanız borada bol bol 
bandla alınııııa. 

Ayai'a kalktı, bir dolap açtı, meyda- giliz gemisi Almanı takibe koyulmuşlar, 
na çıkan radyo makinesinin düimelerioi onu sahile ııkıştırmışlar, o mıntakada de. 
çevirirken : nizin fazla derin olmaması dolayııile Graf 

- Londranın timdi havadiı oaati, - Spee ıüratini kesmiş ve lnıriliz remi• 
dedi. Dinliyelim... lerinin keoif ateşi altında kalmıştır. 

Havadiı birkaç dakika evvel baıla· Bu vaziyette Alman ıremili kaçıp 
mııtı, aonuna yetiıtiler ve daha ilk keli· Montevideoya iltica etmekten baıka çare 
melerde alikaları büıbiltün artarak heye• jörememiştir. 

canla dinledilerı Beynelmilel kanunlar mucibince Gral 

" BOyülr. Britanya harp gemilerinin - Spee yirmi dört uat zarfında Monte· 
takibinden şimdiye kadar kaçmağa mu- videoyu terketınek veya harbin ıonana 
vaffak olan Graf - Spoe ilk karıılaıma· kadar orada ıillhlar ndan tecrid edilmif 
da baoara urramıı ve Mootevideo lima· olarak kalmak mecburiyetindedir.• 
nına ilticaya mecbur olmuştur. Amirıl : 

Amiralle Varkley bakıştılar Varkley - Yirmi dört oaat ha 1 diye ıllyleo· 
ıevinçle ıöylendi : di. Yazık, biz oraya yetişemiyecefiz. 

- Bravo, fare kapana rirdi 1 Radyo caz moıikiıine b•şlamıştı, ami-
- Dicliyelim. ral düi'meyi çevirip radyoyu k•pattı. 
Radyo ıpikerl devam ediyordu ı Ayaia hlkarak elioi Varkleyin omu-
•· Montevideo'dan Röyter ~janıına zana koydu: 

bildiriliyorı - Graf - Spee ile muharebenin ilk 
Muharebede Britanya ıremilerioio kol· aafhasıuı siz yaptınız Varkley. ilk ıeref 

landılıı.ları tabiyenln ıon derece movafla· ıizin-. 
kiyetli olduio borada bilbasaa kaydedl- - SıraH gelmişken söyliyeyim Aml-
liyor. ral. Size bahıettiğim Peteri unutmamak 

Alman zırhlııından çok daha az kov· lizım. O olmaaaydı ben ölmilş, baıkaıı 
vetli olan üç logiliı gemisi muharebede tarafından kurtarıloaydım bile yardımcısız 
hakim bir rol oynamıılardır. kalmış bolanacaktım. 

Alman gemiıl tarafından taarruza - Onan için ne teklif ediyorsunuz ? 
utrıyao " Ekıeta~ " duman bulutları ara- Harp madalyası mı ? 
11na aırınmıı ve vaziyetten " Achilea " 
U. " Ajkı " ı haberdaı etmlftlı. Oç in. 
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Yirminci Asır, 
Boya Asrı 

y AZAN Loodrada bir ırilze llil< korumu (eğer müeuesenio karşılı-
ğı «Kurum• iıe bu kelime, hem bscalardaki kaba kö· 
milr toza, hem de azamet, çalıın, rurur minasına ıreldiği 
için pek yerinde deiildir) çor>p derdini önlemek için ye 
ni bir çare bulmuş; kadınların bacalarını rerçekteo ço 
raplı sanılacak bir u•talıkla, istenilen renkte b~yayormuş; 

REFiK 
HALiD 
Karay 

boya, çoraptan ucuza mal ediliyormuş; akması, yırtılma'1 da yokmuş 1 
Bn moda genelleşlrse loıtracılara b'r iş daha çıkacak; kalabalık cad· 
delerde, dükkinlara sırım sıram dizilip bacak boyatan bayanlara rast· 
lıyacağız; önce bunu uyıransıız bulacarız; sonra alışacaiız. Yirmi yıl 
evvel ayakkabılarını lıoyatan bir kadar ne kadın azdı ve ne kadar tuba· 
fımıza riderdi • . 

Harp uzarsa acaba boya, iç çamaşırlarının yerini de tutar mı d.r . 
ıioiz? Meseli, bayan, bem kendisinin, hem ırörünmek iıtedikleriai n zevk· 
!erini okşıyacak renkte ve biçimde vücudüne bir kombinezon, bir de 
mini mini külot resmettiriyor. Dar, yapışık ve sım sıkm aranılJığından 
bu boya ile yapılmış resimden deniz mayo•a herhalde pek çok istekli 
bıılacaktırl 

Bütün bunlar daha ince bir iş olduğu için lostracıların elinden ırel 

mez; demek ki, ressamlara fÜD doiacak. Utangaçlar, kadın rtsnmlara 
başvursunlar! Boya, kadın hayatında gittikçe önemli, temelli b'r yer ah· 
yor: Saç boyao•cak, yüz boyanacak, tırnak boyanacak, şimdi de bacak
lar, daha ıonra götüsler ve kalçalar boyanacalc ... 

Zaten XX. asra, boya asrı denilıe yeri var. Harpte ıiliblar ve 
arabalar kırlı: yedi buçuk renge boyanıldığı gibi tedavi ve iliçlar bile 
bugün urı, tnrancn, kırmızı mor bir takım boyalar ve ışıklarla yapılıyor. 
Kioakrin prontozil , panflavin, blö dö metil, permanganat , ültra 
viyole nedir? Hep boya maddeleri ve boyalı ışıklar( Onun içindir ki, 
biç bir asırda boyacılık - batti ıröz boyacılık - hu derece ge. 
lişmemiş, genelleşmemiş; boya insan iliğine bu kadar işlememiştir. 

Evet, XX· asır boya amdır; ikidir bet kıtayı kana boyamak ba· 
kımından dal 

• 
Yarının müsta-

[Tan'dan] 
ıalcın denize atlamasın. Bu günün 
müstakil Türkiyeıi naaıl Meçhnl 
Mohmedcia'İn kanile yoğuruldu ise 
yarının müstakil türkçesi de öyle 
meçhul muharrirlerimizin emeiile 
yoj>urulacak 

kil türkçesi 
Meşhur bir roman· 

Yazan cımız bir fÜU ba-
(Cumhurlyet'ten) 

na: 

BUGÔN 

Libyada 
harekat 

lnglllz taarruzuna - ~ 

yeni tip Amerl· ............... __..... ....... __...... _ _._. --...... 

kan tank ve tay

yareleri de itti-
--~ 

rAk ediyor 

Loodra 21 ( a. a. ) - Ame· 
meriksn haberlerine göre, Lib
yadııki lngiliz taarruzu malzeme 
taşıyan kafilelerin ırelişioden 
sonra gecikmeden başlamış ve 
ilk defa olarak müttefikler Al
manların karşısına müsavi teçhi
zatla çıkmıştır. 

Nevyork Herald Tribynn ga· 
zetesi, yeni tip tayyare ve tank. 
larıo vereceii neticeler hakkın. 
da büyük ümitler beıliyor ve hu· 
rnda kazanılan zaferin cennbi 
ltalyayı lnıriliz bomba tayyarele
rine daha fazla yaklaştıracağı ve 
Sicilyanın iıtilisının kolay ola· 
caj'ı nıeticeıino varıyor. 

G>Zete, şayet zafer kazanı
lırsa Ru•yaya malzeme götüren 
Amerikan remilerinin Ümit bur. 
nunu dolaşmak zorundan kurtn. 
!arak Akdenizdeo kolaylıkla ge 
çebileceklerini ya11yor. 

K•hire 21 ( a. a.) ) - Orta 
şark logiliz tebliii: 

19 . 20 Sooteşrin gecesi in. 
giliz kuvvetleri Tobrukta 16 ki. 
lometre uzaklıkta bir mevki işıral 
etmişlerdir. knvvetlerimiz Tobru 
ğuu 50 kilometre cenubunda hare· 
kitta bulunan bir ltalyao tank 
koluoa hücum etmişlerdir. Vuku 
bulan muharebede 150 ltalyan 
esir ve bir miktar tank iitinam 
edilmiştir. 

Halfaya ve Sidi · Ômer ara. 
ıındaki çevrede düşman üzerine 
tazyikimiz berdevamdır. Harekat 
memnuniyet verici bir şekilde 

devam etmektedir. 

Japonya1a 
Amerikan 
cevabı 

Asyadaki Japon ........................ __ 
kazançları 

tanınmıyacak 

Bir anlatmaya va
rabilmek için Ja · 
ponyanın Mihver
den çekllmesl za
rurr görUIUyor 

Loodra 21 (a.a) - Taymiı fa· 
zeteeinin Vaşinftoo muhabirine fÖ 
re, Amerikan hariciye nazırı, Ame· 
rilı:anıo A•yadaki Japon kaıançla· 
rını tanımayacafını, rarp memle 
ketlerile Pasifık bölıresiodeki Asya 

devletlerinin iştirak edeceği nihai 
hal sureti esaslarını tesbit edecek 

bir programı tetkike hazır olduğa· 
nu, Japon murahbaaına bildirmiştir. 

Muh•bire göre, bir anlaşmaya 
varabilmek için Japooyanın Mıh. 
verden ayrılması, Çinden ve bindi· 
çiniden ,çekilmesi zaruridir. 

Amerika • Japon görüşme-
meleri ue lngiltere 

Londra 21 (a.a) - Londrada
ki Amerikan cemiyetinde bir 

nutuk söyleyen Eden, Amerikao
Japon görüşmelerinin ehemmiyetin• 
deo bah•etmiş ve bn görüşmelerin 
doğrudan doiruya loıriliz menfaat· 
lerioi de allkalandırdııi'tnı söylemiş• 
tir. Nazır: c Bu görüşmeleri iyi 
karşılayoruz. Amerikaya tam bir 
itimadımız vardır. »dedikten sonra 
ıözlerini şöyle bitirmiştir: 

Vişi 
hükumeti 
~eneral Veygan

dı tekaüt ettikten 

sonra Afrlkadakl 

umumr deleğellği 

kaldırdı 

Vişi 21 ( a. a. ) - Resmi bir 
ttblii Afrikadaki umumi deleğe
liğio kaldırıldıiını bildirmektedir. 
l'llparatorluk aksamı arasında 
ayrılık hareketleri başlama11 üze
rine kurulan bu dele(elilı: ıonra· 

dan reneral Veyırad'ıu iyi idare· 
sile imparatorluk birleşme mor. 
kezi olmuştur. Deleğeliiin kaldı· 
rılması fizerine muhtelif Afrika 
çevreleri Vişi ile doi'ru bailar 
tesis edecektir. 

860000 franga satılan 
bir albUm 

Paris 21 (a a.) - 1724 de doıi'op 
17o0 tarihinde evlenen ressam San 
Ooen,e aid bir albüm müzayede 
ile 860 bin franga satılarak bir 
rekor kırmıştır. Bu parava müza. 
yede harçları da ilave edılioce al 
bümüo bir milyondan fazlaya ıa · 
tıld,j>ı anlaşılır. Bu albüm, muha· 
laza edilmiş 108 sahifeden ibaret 
bir resim koleksiyondur. Roıimle. 

rin mevzuu aşk ilahının başka ilah
lara karşı zaferidir. 

"Stokbolm hatıraları,. adında 
bir albüm de ayni müzayedede sa· 
ıtlmıştır. 

lnglltere hUkQmetlnln 
bir kararı 

Loodra 21 ( a.a. ) - Alman 
iş·rali altı oda lıulnnan ve hnlunmı 
yan Fransız sanayii Almanya için 
çalıştıiıodan lngiltere ana vatan 
Fransasını iktisadi her bakımdan 
düşman toprakları ilin etmiştir. 

s 

22 ikinci Teı,.in Cumartesi 
Tilrklye RadyodifiJs10• po•talan, 
Türkiye radyoıu.. ADkara rad1oa• 

7 ,30 Prorram, va memleket 
saat ayan. 

7,33 Milıik ı Hafif. prorram 
(pı.) ~. 

7,45 Ajanı haberleri. : '·,:! 
8 ,00/ • . 
8,45 Müzik: Senfonik parçalu 

(Pı.) 
13,31> Prorram, ve memleket 

saat ayan. 
13,33 Milzik: Tilrkçe pllklar. 
13,45 Ajans haberleri 
14,00 Milzik: Tilrkçe pllklu 

prorramının devamı. 

14,30 Ankara Sonbabu At ya• 
rışlarının Tahminleri. 

14,40 
lS,30 Müz•k: Riyaıeticnmbv 

Bandosu. (Şef: Ihsan Ktınçer). 
1 • Cemal Reşid: Denizciler 

marşı 

2 • Rimıky - Koreakovı Güo 
ueş şark111 

3 • Mendelssobn: Bir yu ıe
ceıi Rilylsı (üvertilr) 

4 . Alekaandre reorgeı: Ak· 
ael prelildıü 

5 · Sıint - Saenıı Samıon 
ve dalila opora11ndan F anteıi. 

18 00 Program, ve memleket 
saat ayarı. 

18,03 Milzik: Meydan Fatlı. 
18,40 Müzik: Radyo Danı or

kestrası. 
19,00 Konuşma ( Kıbramanlu 

saati). 
19,15 Müzik: Radyo Danı or

kestrası programının devamı. 

19,30 Memleket ıaat ayan, ve 
ajanı haberini. 

19,45 Serbelt 10 dakika. 
19,55 Müzik: Muhtelif makam· 

lardan ıarkılar. 
20,lS Radyo gazetaıi. 
20,45 Müzik: Suzidil Makamın 

dan şarkılar. 
21,00 Ziraat h kvlmi. 
21,10 Müıik: Dinleyici istek

leri. 
21,45 Konuşma (Günilo meı' 

eleleri ). 

NADIR 1 -Eğer iki bin 
NADi aene ıoora artık 

• 
Yıkmak da ·--~--~-~-~--------

c - Hürriyet ruhu ne ölmüş· 
tilr, ne de eğilmiştir. Her bastığı· 
mız yerde bu rubun yeni bir ümit-

F ranıa ile yapılacak ticaret 
ltalya ve Alman yadaki gibi tab 
dit ve kontrollara tibi olacaktır. 

22,00 Müzik : Radyo Salon 
orkestrası. ( Violooist Necip At· 
kın ) • 

1 • Tavan: Veber'den Mozaik 
2 • Ma11eoet: Efsane 

•------ yazılarımı kimıe• 
nin okumayacağına ve iımimio 
ebediyyen unutulacağına inanabil· 
ıeydim, şimdi kalemimi kırar ve 
kendimi de denize atardım. 

Demişti. 
Belki biraz mübalağalı konn· 

ıuyordu, fakat romancımız, muhar 
rir psikolojisinin çok hassas bir 
noktasını aydınlatıyordu. Sö1leri· 
nin özünde haklı idi. 

Yazı yazmayı meslek edinen 
her adamıo içinde, küçük veya bü· 
yllk, bir aolan yatar. Kalasından 
reçen binbir duyru ve düşünce 
ile boş kiiıtlım karalarken az çok 
ber muharrir, o satırların ( ebedi· 
yete intikal edeceiine ) inanır. Bn 
rün zevkle okunuy.,ua, hep böyle 
zevkle okunup rideceırini zanneder. 
Fikir piyaıa11nda 11ilam tutuna· 
mamışsa, muhitin henüz kendisini 
anlıyacak bir soviyeye yüi<seleme· 
diiine, kili derecede olırunlaşama· 
dıiına hükmeder. 

Hele mesleiino canla başla 
bailı iıe,bütün ruhunu harcayarak 
doldurduiu o 11hileoın bir fÜn 
relip canlılıiını kaıneJebileceiioi, 
her canlı şey ıribi ölebileceiini ha· 
vıalaıına ııidıramaz. 

Fakat buırüokü Türk mııbar
ririoın bıı zibuıyetteıı uzak durma-
11 ica b ediyor. 

Dilımiz, Türk taıihinio en kay• 
nayıcı, en kendi kendini arayıcı 

bir devrine varmııtır. Bir mukaye 
H lizımaa, diyebiliriz ki, buırüukü 
türkçe, Onbirinci Lvuiı devrinin 
Fransızcası, yahııd Lutber'den he· 
men önceki devrin Almaaca11 fibi 
bir piıme buhran,nın verimli, müs
bet 11caklıiı ile aarılıdır. Belki yir
mi beı, belki de elli ıene ıonra, 
dnyfU ve düşünce kadromuz, yani 
dilimiz, kendi kendini bulacak, öz
lediiimiz istikrara kavuşacaktır. 

Fakat, buaüııkü Türk muhar
rirleri, bu büyük milli davanın isim 
ıiz birer l.akramanından ba,ka bir. 
ı•y deiildirler. Yirmi sene evvel· 
ki yazılar buıilnkil dil zevkimizi 
okıamıyor. Buıı:ünküler de yirmi 
aene içinde ibtiyarlıyacak, artık 

kimse onları okumu olacak. Eski· 
yen kelimeler, satırlar ara11ndan 
çenesi düşük bir kocakarı gıbi 11 • 

rıtacak 1 
- Ne kadar moduı feçmiı 

bir türkçe 1 
Diyecekler. 
iki bin ıene ıonra okunamıya· 

eafına inanmak istemiyen roman• 
cımız insan ı I• bin ıene deiil, 
elli ıon• sonra arlık okunmıyacak 

tır 1 
Fakat kalemiıü kırmuın ve 

hazan yapmak 
kadar hayırlıdır 

Yazan 
Burhan 

Cahid 

Bill'iH elde kazma, 
kafalı eldeki kalem 
kadar faydalı olur. 
Cahillik kazması 

san'at ve güzellik ·-----· için felakettir. Fakat bu hantal 
aleti tutan el ayırun bir kafaya 
baıi'lı olursa tehlike olmaktan çıkar. 

hte on beş yıldanberi Türki 
ye topranlarıoda işleyen kazma hu 

fazileti bak etmiştir. Cümburiyetin 
baltası ve kazması nereye çevril
diyse orası selamete çıkmıştır. Ba 
hayırlı k&zma ıeçen gün de Ha· 
tayda Amuk ovasını aıtma yataiı 

haline getiren bir eski çai dalya· 

nını merasimle silip süpürdü. Bu· 
noktadan lstanbul da kazmaya bir 
bayii teşekküre burçludur. 

Y enicami gibi temiz bir ahi· 
deyi sefaletten kurtaran, Boğaziçi 
ıribi eşsiz bir tabiat cennetini yÜ· 
zük taşı ribi meydana çıkaran 

odur. lnkılôp tarihimizde kazma ve 
baltanın bızmeti lıstiklil Harbinde 
işleyen ıünırüler kadar kuvvetli 
olacaktır. 

Silahın eçtığı yola kazma ile 
temizlemek,inkılibın bamleıile ser· 
semleyen lr.öbne fikirleri balta ile 
düzeltmek vazifemizdir. 

yapıcı kumanın vaıifesi he · 
nüz bitmemiştir. O kadar ki ıbti
şam devrinin hatıraları olan abide 
ler bile bn enkaz araaında kaybol 
muştu. 

lnkılib kazmaaı bnnları karta· 
rıyor ve ru toprak üıtünde göçe 
he bir kabile hayatı ifade eden 
tahta yıiınlarını yıkıp yerine 11h· 
bat ve emniyet misali olan betonu 

kuruyor Yalnız şn noktayı daima batır 
da tutalım. Bu kazma cahil eline 
düşmesini 

[ Sonposta'dan J 
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8" Nöbetci eczane 
ıece 

Tahsin Eczanesi 
(Yeniotel yanında) 

3 . Glinka: Madrit'te Bir yu 
gecesinin hatıratı 

Japon 
alacakları 
Tokyo, 21 (a. a.) - Hava hü

cumlarına karıı kor&111ma daire•İ 
reİ•İ. mehu•an mecli•lnde, hava 

bücumlarıoıo eıaıh tehlike.sinin ma. 
neviyatı bozması olduioou söyle· 

le ilerlediğini ırörüyoruz. Her ta• 
rafta bn gaye için ölen ioıaulara 

rast ıreliyornz.bizi çok çetin muha- ,1 
rebeler ve çok çetin çalışmalar 

bekliyor. Biz yalnız kime karı• dö
vDıtOj'ümil&O dej'if, haoei &'•ye 
için dövü~tüiilmüzü de biliyoruz.• 

5 Demirli hayvan 
kültüvatörlerinin 

faydası 

4 • Czibulka: Stepbanie (Ga. 
vot). 

22,30 Memleket saat ayan ve 
Ajans Haberleri: Ziraat, Esham -
Tahvilat: 

. ea,tarafı ikincide • 

miş ve ahşap olan Japon evlerin· 
de bn tehlikenin lazlasiyle görüle

bileceğini ilave etmiştir. 

Japonya, tarihinin en büyük 
buhranını geçiriyor 

•uretile bu kaymaldarı kırmak 
pekili mümkündür. 

Düz loia zencir sarılarakta 
kaymak kırılabilir. Y aloız bn kır· 
mı işini benilı kaymaklar tama· 
men sertleşmeden yapmak lizımdır. 

Kambiyo - Nııknt borıa11 
(Fiyat). 

22,4S Müzik : Radyo Salon 
orkeotraıı Programının ikinci kı1-
mı 

Çapanın vazifesi 

S • Mydıileton: Diken. 
22,55/ 
23.00 Yarınki Prorram, ve ita• 

panış 

Maliye nazırı, Amerika, lnril· 
tere ve müstemlekleriyle Hollan· 

danın doldurdu(u Japon alacak· 

larıoın Japon bonolariyle birlikte 
bir milyar 800 milyon yene yük· 
seldiiini, Japooyada tutulan bn 

memleketler alacaklarının ise 400 
milyon olduiunu söylem'Ştir. 

Tokyo 21 ( a.a ) - Başvekil 
Tojo, dün yaptı(ı beyanatta, Ja· 

ponyauıo kendi tarihinin en büyük 
buhranını ıreçirmekte olduıi'uou, 
yükıeliş veya ıukut yollarınıo tam 
minasiyle birleştiği ;hir noktada 
bulunduiuo11 bir kere daha tekrar 
etmiştir. 

Bir kere pamuk düzgün bir 
balda çıktıktan ve tarlayı 

doldurduktan sonra artık korkula· 
calı: biç bir ıey kalmamıştır. Ça· 
pasıoa dikkat edecek olursak ister 
Sft bu m~vsimden sonra biç yai· 
mor yaırmasın tatmin edici bir 
hasılat elde etmek daima mümkün
dür. 

altı rütabetioin kaçmasına mani 
olmaktır. Buonn için de çapanın 
daimı kara kazma ıuretinde yapıl• 
ması llzımdır. Topraıi'ın eatbında 
daima ynmuşak bir ta beka bulno
malıdır. Böyle yapıldıiı tadirde 
toprak çatlayıp yarılmaz. Dolı• 
yısile havalanarak alt tabakalar
dan yukarıya doğ'l'u rutubet git• 
mez. Fılvaki mibzer ve çapa ma• 
kinaları taammüm ettikçe e111en 
bu mahzar da yavaş yavaı orta. 
dan kalkacalctır. 

Bulgarlstanda komUnlll 
hareketleri fazla dejll 

Başvekil, bükilmetçe istenilen 
ihtiyat kredilerin her türlO ihtima 
le karşı koyabilmek için, lüzumlü 
oldu(unn söylemiştir. 

Sofya 21 ( a.a ) - Bnlırar 
başvekili Filo! mebusan meclisin· 
deki beyanatında, Bnlraristaoın 
milli ırayesine mihverin zaferi sa· 

yesinde erişebileceıi'ini söylemiş, 
Bulıreriatandaki komünist hareket· 
!erinin dij>er m~mle lı:etlerden faz. 
la olmadıiını bildirmiştir. 

Bizim çapa işinde bir kuınrn
mnz vardır. Çapayı yalnız ot kaz· 
mak için kollanıyoruz. Halbuki 
ç3panın birinci vazjfeıi toprak -SON-

• 
1 Meraklı Bahisler ] 

Koreot, dünyanın en dar kan~lıdır." içine 
orta boyda bir vapur ancak uğabiıır. Bır p~r
ça büyük vapurlar boradan reçemeı. Netekım 
harpten e"vel lstanbul İle Marsilya ara11nda 
işliyen Mesojeri vapurları kanala ııiamadıkla
rındao Mataban horon yoliyle Mora aabillerini 
dolaşıyorlardı. 

Kanalın açılması tasavvuru çok eıkldir. 
Hatti vaktile Neron'un bile bunu düıündüiil 
söylenir. Bıı fikrin bu kadar eski olmasının sa· 
bebi vardın 

l - Yuoaniıtanın cenubunda, Mataban 
bnron açıklarında ekseriyetle fırtınaların bil· 
kilm sürmesi. 

2 - Vakit kazanmak. 
Mataban burnu öteden beri fırtınalariyle 

meşhurdur. Yazın birkaç ayı müstesna burada 
deniz daima dalıralıdır. Eski zamanın yelkenli 
gemileri bu fırtın~lara mukavemet edemeder
di. Buırünkü büyük vapurlar bile fırtınalı ha· 
vada Mataban burun açıklarından gü~lükle 
geçerler. 

Vakit kazanmağa ıelince, Koreot kanalını 
reçmiyen bir vapnr Mora yarımadasını baştan. 
başa dolaşmak mecburiyetindedir. Bu yüzden 
en az 15 - 20 eaat vakit kaybeder. Bir &&• 

manlar bu kayıp tabii çok daha büyOktıı. 

• 
işe ne zaman 
başlandı ? , _______ ... 

Koreot kanalının açıl· 
masına, birçok müıa • 
kerelorden, bazırlıklu· 
dan aonra 1882 aene· 

Dünyanın En Garip Kanalı 
sinde başlanmıştı. Kanalın planlarını, Söven 
kanalının pliularını yıpmıı olan Fransız mü. 
hendiıi, de Lesseps bazırlamııtı. Kanalın açıl· 
ma11 ameliyatı on sene aürmü1, ancak 1892 de 
itler bıtmiıtir. 

Fakat bandın ıonra ulak tefek bazı uok. 
sanların ikmali de bir eene devam etmiıtir. Bn 
•uretle kanal 1793 de vapurlara açılmıştır. 

Korent kaualıoıo uzunluau 6,300, feoitliii 
22 metredir. Kanalda ıuyun derinlıtı 8 metre· 
yi ıreçmez. Kanalıo iki taralı yüksek topraktır. 
Topraiın İrtılaı 87 metreyi bulur. Bu suretle 
kaual, iki toprak duvarın ortasında ince uzan 
bır boru ıribıdir. Kanalın açılmaaı 60 milyon 
altı o fraora, yani üç milyoo F ranı•z altınına 
mal olmu4tar. 

Kanal volkanik erazidedir. Korent bavali
sinde 11k aık zelzeleler olur. Bu zelzeleler yü. 
&ünden kanalın iki tarafında, 87 metre yük-
9'klilr.teki topraktan büyük parçaların koparak 
aşağı düştü(ü ve kanılı kapattığı sık 11k ırö· 
rülmekteair. On beş ıene evvel rene böyle 
birkaç yüz tonluk toprak düşerek kanalı ka
patmıı, azan müddet buradan geçiı durmnıtn. 
Kanal yeniden açıldıktan sonra iki taraftaki 
topraiıa çökmemeıi için bası yerlere duvarlar 
yapılmııtır . 

• ... , -E-n_g_a_r-ip_g_e-çi_d_I ı Korent ka~alı dıın.y~-
, ________ _,_ nın en rarık ıreçıdı· 

dir. Düz bir çizri t•kliode açılmııtır. Kanala 

girince iki taraftaki yülı:ıek toprak duvardan 
ne kanalın ilzorindelr.i köprilden başka birteJ 
fÖrüomez. Köpril kanalın Patraı körfeıindeki 
medbaline yakındır. 

Uzaktan pek alçak ıörtınıır, batta V&• 

purno direklerinin köprüye çarpacaiı binini 
verir, Fakat npur yaklatınca köprilo6n çok 
yüksek oıdniu görülür, Yunan ve Mora timen• 
diferleri bn köprü üzerinden reçerek birle • 
tirler • 

Kanalın iki batında 40 - SO metrelik bi
rer rıhtım vardır. Pıre cihetindeki metbalJe 
bu rıhtımın ÜHrinde daima küçük çocuklar ba· 
!onurlar vo reçen vapurların yolcıslarındao pa· 
ra iıtarler. Atılan para denize düşeue halılı 
ribi yüzen çocuklar derhal denize atılar•k pa· 
rayı yakalarlar( 

Korent kanalına alrea vapur yolıın• k
önüne ıreçen römokör tarafından çekilerek yav&f 
yavıf kanalı geçer. Bu ıııretle bir baıtan öbllr 
baıa kadar aitmek 40 - :ıo dakika ııırer. Ka· 
nalda iken varupun idaresini kaptan yerine çılr.uı 
bir klavıız eline alır, dilmeni o kollanır. 

Vapnrla eahil arasında ancak bir ••tr• 
kadar bir meeafe kalır. Bazen, akıatıaııı fula 
olduğa zamanlarda, vapurların toprak davara 
hafifçe çarptıkları da vakidir. 

Umumi harpten ıoora Korent kanalından 
,. ld .. dan •eceleri de bO"' f'eçen vapurlar çoa• 1a 1° • • 

raaan reçilme•i için iki tarafa knvY•tlı eJ.lı-
trik llmbaları konmQflDI'. 

• 
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: Sinema Aleminin En Büyük Şaheserlerini Sıralayan i 
İ Alsaray ve Tan i 
! == Sinemaları Bu Akşam == : 
: MEVSiMiN BiRiCiK : • • i 1 TUrkçe SözlU \-\ve \-\ TUrkçe Şarkılı 1 i 
• • 
: Ş•heserini Takdim Ediyor . . . Memlelcetimizin ilk Defa tanıyacağı : 
: Büyük San'atldir Mısır'd3 Beynelmilel Şöhrete Malik : 
: EMiNE RIZZIK ve Büyük bir tem•il heyetiaia : 
: Muhte,em dekorlar içinde oynadığı : 
• • 

BUGON 

Adana askerlik dai- 1
1 resi satın alma ko

misyonu başkanlı -
Qından: 

1- Adana'daki askerihas-

tahaoenin 3 aylık ihtiyacı o· 

lan 4000 kilo koyun eti açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2· Tutarı 2000 lira olup . rl . : Muazzam Film ı 1 1 ilk teminatı 150 liradır. 
• • 
=:· Doktorun Aşkı 1•

1 
3- lbaıesı 29-11-941 cu-

martesi günü saat 11 de A-

l : dana Askerlik Dairesi Satın 
• • ı : alma komisyonunda yapıla-
: Çok Ciddi Bir Mevzua Malik olan ve bayatı hakikatı ıröstereo : caktır. 
: Herkeıi alakadar edece'< derecede kuvvetli olan bu film : 
1 şimdiye kadar görülen ŞARK F imlerinin en ırüzelidir. : 4- isteklilerin muayyen 

22 lkinciteırln 1941 

Zengin karyola ve möbilye dairemizi ziyaret ediniz. 
l AUSIN SAllH IOSlM A 

! Filme İlaveten : i zamanda depozitolarile bir-
! 1 1 1 tikte komisyona müracaatla- p a ' a c a d d e s i n d e 
• • rı ilin olunur. Tel.: 274 Telg: TABO ADANA P. K. 74 

: TANDA Alsarayda : 1409 12-iS-22-27 '==========~===================~ 
Abidin 

: Çioio Göklerinde şimşek· a a 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••: 
: ler yaratan sabralarıoda IMJDKO •: te!.!!:il~dbr Vtl&"=~ll • ! ö'ümler yaratan son harp 1 i <=iilJGU~U.."iPO \SU Ul!dlU ÇOMIEO..IEll< 1 
1 l:~~:!~~~i:~~ı MAVS 11 Saat Kulesi Karşısında 1 
: - :• z . 1 o • i su..ııGıı:JJINI : i enıt, Ar on, mega, Neker, Hislon i 

Alsarayda 2-30 - DA Tanda • • 5 • i 1·Doktorun atkı 1·Doktorun atkı : : Kadın ve Erkek on Model saatleri· i 
! 2-Mtkl Mavs 2-Şanghay yanıyor! 5 miz yedekleriyle beraber mevcuttur. : • - - • • :ı 
: Pek Yakında Pek Yakında : : H T"" 1 .. tam·ırat K b I Ed·ıı·r :ı ! cUnutulmaz Bir Balo Gecesi'nin• Unutulmaz Yıldızı i ! er ur u a u 1 ı ! 
; MARIKA RÔKK ' un En Güzel Filmi : : : : .... KOIE5\A jjfE"IE5\a .... : : 122s • • ........ DR ~ u=.~D _...... • • • : .... .... : ...................................................... . 
• • .... ;::··c:····o;;i·eı-d;;ı~·. ŞIK BA y ANLAR; 

Yollan Xol. D~iresi ı DİKİMEVi • 
!~r.~,~3.~.~.~~~.~~~1!!~~!~~a~: t rFernB"!eı ~rcau~ç ! 

olan istasyon binası inşaatı kapalı zarf usulile ve vahidi • Atelyesini YENl OTEL KARŞISINDAKl BlRlNCl • 
fiat üzerinden eksiltmeye konmuştur. ORTA OKUL SOKAGI ÇIKMAZINDA 59/61 No.LU • 

Bu inşaat için muktazi demiri, istekli \edaTi'k edeme~iği EVE NA.KLETM\ŞT\R . 9ayın mUtt\ernarlne l 
takdirde idarece verilecek raylar kullanılacak veyahut dığer blldlrlr. 1416 1-6 

bir inşaat şekli tatbik edilecektir. .. ••• ~···~ ... ~ ... •••• 
ı -Bu işin muhammen bedeli70000 liradır. T •ş BAN KASI 
2 - lıtek\iler bu işe ait şartname vesair evrakı ~evlet • 1 

Demiryolları Ankara, Haydarpaşa ve Adana vezoelerınden •• •• 
350 kuraş mukabilinde alabilirler. Kuçuk tasarruf hesapları 

3 - Eksiltme 4-12-941 perşeınbe günü saat 16 du An· 1 9 4 2 1 K R A M 1 Y E P l A N 1 
karada Devlet Demiryolları Yol dairesinde merkez linci ko- K E ş 1 D E L E R ı 
nıisyonunca yapılacak~ır. _ . . . . 2 Şubat, 4Magı•,,3Alustos,2lkinciteırin tarihlerinde yapılır. 

4 _ Eksiltmeye gırebılecek olan ısteklılerın tekhf mek- 1 1 
tupları ile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni 1942 iKRAM YELER ------. 
gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 

a) 2490 numaralı kanun ahkamına uygun 4750 liralık 3 .. 1000 .. - 3000. " 
muvakkat teminat, 2 ,. 750 .. - 1500. " 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 3 " 500 ,. - 1500 .. M k 
1 

ıo 250 .. - 2500. .. 
c) Bu işe mahsus olmak üzere üna ait Vekiletinden 40 :: 100 .. - 4000. ., 

alınmış ehliyet vesikası, 50 ., 50 ,. = 2500. ,. 
Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün 200 ,, 25 ,. -

5
000. " 

evvel bir istida ile Münakalat Vekaletine mliracaat edilmesi. 200 " 10 " 2000. .. 
1439 20-22-25-27 TUrklye it Bankasın• para yatarmakla yal-

------~~~:"=~~~~-----•I nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, aynı - D O K T Q R zamanda talllnlzl de denernl• olursunuz. 377 

Emin Ulvi Söler 
As. Has. Dahlllye tefi 

Birinci sınıf iç hastahkları mütehassısı 
Hastalarını Abidinpaşa caddesi Namık Kemal okulu 

karşısında 81Nolu muayeneh'.\nesinde k•bul ve tedavi eder. 
Muayene saatleri: Sabah: 7 - 8 öğleden sonra 3,5 - 8 

1363 1 - 15 

iLAN· 
Mersin Deniz Harp Okülu ve Lisesi satın 
alma komisyonü Başkanlığından : 

l - Seyhan vilayeti Karataş mevkiinde deniz kenarında 
yapılacak «3063• lira 36 kuruş keşif bedelli deniz işaret istas• 
yon binası inşaatı 2490 sayılı kanunun c46 ncı maddesinin 

cL• fıkrasına tevfikan 26 ikinci teşrin 941 tarihine tesadüf 
eden çarşamba günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat b;ıdeli 229 lira 75 kuruştur. 
3 - Pazarlık Mersinde Deniz Harp Okulu ve Lisesi Ko

mutanlığı binasında toplanan satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. • 

4 - Talipler 941 senesine ait Ticaret Odası vesikalarını 
ve Seyhan veyahut lçel Nafıa mlldürliiklerinden ihaleden üç 
gün evvel bu İş için alacakları ehliyet vesikalarını Komisyona 

ibraz edeceklerdir. 
5 - Talipler keşif, proje ve ıartnameleri her gün Deniz 

Harp Okulu ve lisesi Levazım Müdürlllğünde görebilirler. 
18. 2:l 1422 

DOKTOR 
Hüseyin Rifat Evirgen 

Birinci Sınıf RUH Hastalıkları Mütehassısı 

M ti 
• Sabah - 6-9 öğle • 12 - 14 uayene saa en: .~aın - 17 den sonra yeni ta-

şındığı Abidin Paşa Caddesi Şekerci Turan apatmanı 
114 numrolu dairede ( Her gün hastalarını kabul eder ) 

ve ( fakirlerden para alınmaz ) 
1399 1 - 10 

HOROZOGLU 
KARDEŞLER 

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

bulacaksınız 

Adres : adana Horozoğlu 
Kardeşler kitabevi 

Matina 
2,30 

ASRİ S)NEtJJAOtA 

BU AKŞAM Suf!are 
8,30 

Yine iki müstesna film birden sunar 
1 

Edvıge Feuıllere ...... Plerre Rlchard Wıllm'in 
yarattıkları 

.ııı1: Malağalı kadın I• 
2 

( CEBELITTARIK ) filminin unutulmaz büyiik Hnatkirı 
ERIG . V. STROHEIN fle ANDRE BUGUET'in 

yarattıkları ----- •.•..•. ·-----;9ff 1 FIRTINA 1 ;j~ 
Bugün gündüz matinada iki /ilm 

1 

birden 

-
2 

--- Vahşi _!oşu ---
- ------- --------- --

Libyada harekat 
(Bat tarafı birincide) 

tebliği: 

Şimal Afrlkada Alman. ltalyao 
karıı hücuma devam etmektedir. 
Pike yapan tahrip ve bomba tay
yarelerimiz Libya ve Mım budu. 
dunda tank toplantılarını ve oto 
mobilleri dağıtmıılardır. 

Mana · Matrub da askeri te
sint tesirli snrette bombalanmııtır. 
Ceryan eden bava muharebelerin· 
de düıman 4 tayyare kaybetmi,tir 

Roma 21 (a.a) - Sirenaikte 
dün meydan muhart besi devam 
etmiştir. Alman ve lıalyan zırhlı 

gurupları düşmanın yeni hücumla· 
rına mukavemet ettiiinden sonra 
karşı hücuma geçerek düımao 
zırhlı teşlcillerini püsküıtmüıtür. 
Büyük mikdarda düşman tankı 
tahrip edilmiştir. Mihver hava kov· 
vetleri müessir surette muharebe
lere i~tirak eylemişlerdir. 

Tobruk cephesinde şiddetli 

topçu düellosu olmuştur. Britanya 
tayyareleri Trablusırarp ve Binıra· 
ziyi bomlamışlardır. Huar olma. 
mıştır. 3 lnriliz tayyareıi düıürül· 
müştür. 

Evvelki ırece Britanya tayya
releri yeniden Napoli, Breadizi ve 
Me•ioaya hücum etmişlerdir. 

D. D. yolları 6 ncı iş
letme satın alma ko-, 

misyonu reisliğinden: 
Muhammen bedeli 3400 lira olan 200,000 adet tuğla 

8 - 12 - 94ltarihinde pazartesi günü saat 15 de açık eksilt 
ıne •uretile Adaoada itletme müdürlüğü binasında satın alı· 
nacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin 22Sliralık muvakkat teminat 
akçalarile iyi huy k&gıdı . kanuni ikametg&h vesikası ve bu 
ışi başaracaklarına dair. Ticaret Odasından alınmış veıika
larını hamilen eksiltme gününde komisyona müracaatları 

lazımdır. 
Şartnameler Adaoada işletme komisyonundan parasız o• 

larak verilir. 

Satılık demir 
parmaklık 

Yıız elli metre uzunluğun

da, b i r b u ç u k metre ir

tifaıoda sallık demir parmak
lık vardır. Demirlerinin kut

ru onaltı milimdir. Parmak· 
calığın ara direkleri iki inç 
borudandır. Taliplerin Tar• 

1446 22-27-2-6 

imtiyaz Sahibi ı Cavit ORAL 

U. Ne9riyat Mlldllrll : Avukat 
Rlfat YA VEROclLU 

Baoıldıtı Yer ı (BUGÜN)Matboa11-
Adana 

.._., .............. iiiiii ..... iiiiiiiOili ..... iiiiiliiiilii 

susta emek fabrikasına 
racaatları ilin olunur. 

mü· 

1411 13-lS-18-20.22 

• 


