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HükUmet Çukurova'ya iki Milyon 
----~~~----~~~~~~~--....;~} 

Aka 1 a Tohumu Veriyor 1 

Gelen 1 milyon kilonun bugünden 
itibaren çiftçige dağıtılmasına başlanacak 

Ziraat V ekli• 
ti Akala p•••ta· 
aa Çakarovaya'da 
tefmile karar ver
•lt ve çiftçiye da 
j1tllmak (bere 2 
milyon kılo Akala 
tobama ayırmııtır, 

Tevziat, Adana Üretme Çiftlijlnce hazırlanan llste mu -
cibince olacak ve tohumların ekim zamanından evvel 
ç i f t ç i 1 e r e 1 i n e g e ç m e s i n e ç· a l ı f ı 1 a c a k 

Vekilet,Aka
la tohamuekilmeıi 
için ayrılan mın· 

takalarda lde,,land, 
açık koza ekimini 
ya1ak etmiıtir.Ba 
mıntakalarda bu· 

Vekilett ekim zamanı gelmeden evvel tohumların Çokurovaya sevki l 
için devlet demiryolları nezdinde teıebbüse geçmiş ve bir milyon kilo· 
Hna röadwmlftir. Tohumların dağıtılmaaına bugünden itibaren başla

nacaktır. Akala çiiitleri, Çukurovanın 220 bin dekarlık en iyi arazisi 
dahilinde modern çiftçilik yapan toprak sahiplerine verilecektir. Tevziat, 
Adana Dretme çiftliiince hazırlanan liste mucibince olacak ve tohum· 
laran ekim zamanından evvel çiftçilerin eline geçmesine çalışılacaktır. 

Ôğreodii'imize göre, Akala tobumlımnıo beher kilosu için 9,5 karaş 
tayin tıdilmiıtir. Hi .. elerine düten çiiidi almak isteyen çiftçiler ba ücret 
üzerinden bedelini Ziraat Bankaaına yatıracaklar ve tohumları fabrika 
depo1andan alacaklardır. 

lanan çiftçiler, elle 
rindeki klevlaod veya açık tohumları üretme çiftlij'İne haber vereceklerdir. 
Sonların Ziraat Banka11nca satın alınma11 yolunda teıebbüılere ririıilmiıtir 

Akala tohumunun aaflıtını muhafazada haklı bir titizlik rösteren hü
ktlmetimizle Adana çiftçisinin elbirliji edeceti muhakkaktır. Her feda· 
karlıiı röze alarak Akala'yı Çukarova'ya teımil eden Ziraat Vekaletine 
karıı çifıçi tükran hi11i duymaktadır. Tabiidir ki, tohumun aafhğını ko
rumakta hüktlmet kadar titiz davranacaktır. 

Düo Viliyette, Üretme Çiftliji MüdürQ B. Zeki'oio de hazır balonda. 
iu bir toplantı yapılmıı, Akala çiiitlerinin tevzii iıi rörüıülmüotllr. 

Valimiz B. Faik Ostiln, Akala çijidlerinio mllmkün olduia kadar ıür· 
atle çiftçinin eline 1"eçebilmesi için ehemmiyetle metral olmaktadır. 

ingiliz. 
kabinesinde 

değişiklik 
Harbige Na. 
zırlığına Grips 

1 getirildi 
Aakerf -h•d• fld· 
detll bir •lr aaet 
mi b•tlıror? 

L Vaıonlardan indir i l 1e n Amerikan tanlcları _ _I 

Ankara 23 {Radyo ruetHİ) -
lngiltere kabiauinde yeniden de
iifildik yapılmıttır. Ba deiifiklik 
harp kabineıiyle ilrili dejildir. 
Harp kabineai dqındaki deiifiklik· 
lerio en mllhimi, harbiye nazır· 
lıtiaa ba naaırlıirn daimi milıte
ıarı Gripı'ln tayinidir. 

Smolensk 
VE 

Kalinin'de 
Çok şiddetli meydan 
muharebeleri oluyor 1 

Berlin 23 {a.a.)-Tebliğ: Şark· 
ta dDımaa cephenin birçok ~eıim· 
lerinde atır kayıplara bakmadan 
bllcamlarıuı yeailemiıtir. Dooetz 
bavzaaında düımaaın 26 trenine 
isabetler kaydedilmiı ve 44 tayyare· 
ıl dü,Grillmilıtür. 1 soolcinandan 
20 ıabata kadar düşmandan 56806 
.. ir, 960 tank, 1789 top,8000 den 
fada otomobil alınmııtır. 

Aynı milddet içinde 1189 Sov· 
J•t tayyareıi tahrip edilmiıtir. Al· 
•anlar 127 tayyare kaybetmiıler · 
dir. 

Na.kova 23 (a. a.) - Sovyet 
teblitiı 

,C•a•pta Almanların malrave. 
metı kıraı.lf •• bir günde 15 köy 
kartarılm11t!'· Dıter iki köyde reri 
lıamıf ve bırvoıı. barp malzemui 
ele ff'Çirllmiı, 600 Alman 200 
Rumen öldilrillm6ttllr. ' 

Cenup batı cephesinde birçok 
Almap hilcama pllıkDrtOlaını ve 
Dinyepere dotra Raı ilerleyiıini 
dardarmak iıteyen diııınan t~ıeb · 
bGıleri oeticeıiz bıraktırılmııtır. 

llerliyen Sovyet kıtaları 8 kö · 
yü daha almıtlar ve düıaıana aiır 
kayıplar verdirmiılerdir. Merkez 
cepbulnde tanklar hiınayeıinde 
Nldıraa Almanlar top •t .. ile da· 
tıblaaıt ,,. 400 aıker öldOrlllmiif· 
tir. 
~ 23 [a. a.J - Motkon 

Halkevliler bayramı şeh
mizde nasll kutlandı? 

H ılkevlerinin 10 unca yıldönü. ı 
mü Pazar günü yordun her tarafın· 
dalı.i Hal!Levlerinde ve Halkodaların· 
da büyük şenliklerle kutlanmııtır. 
Kutlama törenini C. H. P. Genel 
Sekreteri Doktor Fikri Tuzer An· 
kara Halkevinde söyledij'i bir na• 

tulr.la açmııtır. -
Şehrimiz Halkevinde de ba mu• 

naaebetle parlak bir tören yapıl· 
mıştır. 

Baı maharririmiz Nif'de Meb'a~u 
B. Cavid Oral, lçel Meb'aıa B. 
Torban Cemal Beriker, Valimiz B. 
Faik O.tün, C. H. P. Vilayet lda· 
re heyeti Reisi 8. Mustafa Rifat 
Gülek, Aıkeri Komutan baıta ol 

radyosuna ıöre, Smolenık çewre 
ıinrle tiddetli muharebeler oluyor. 
Almanlar bu cephedeki meydan 
muharebeıine yeni kuvvetler ıok. 
muılar ve karıı höcumlarda bulun· 
mqlardır. Sovyet kuvvetleri düı· 
man kuvvetlerini imha va merkez. 
lerini tııhrip ederek blltDn bDcam. 
ları püıkürtmilılerdir. 

Leoinrrat etrafındaki Alman 
çemberini kırmaia çalııan Sovyet 
lutalar1 yeniden birçok köyü ele 
reeirmiflerdir. 

Kalinin cepheıinde de ıiddetli 
bir meydan muharebeıi oluyor. 

Sovyet kıtaları kuvvetli tahkim 
edllmiı bir dlltmaa mevziini kay· 
betmitlercllr. 

mak üzere binlerce halk, Partililer, 
izciler, Okullar törende hazır ba· 
lanayorlardı. 

Saat 15 e iki dakika kala Halk 
evi bandoıu lıtildll marıını çalmq, 
hona takiben doktor Fikri Tazerin 
Radyo ile neıredilen nutka dinle
nilmiıtir. 

Bundan sonra Halkevi reiıi Dr. 
izzet Bilrer tarafından Evin bir 
yıllık faaliyeti anlatılmıı, hazırla. 
nao çelenk Atatürk parkıaa rötü· 
rülerek törenle anıta kooalmaıtor. 

Ceyhan ( Hususi ) - Halkev. 
lerinin onunca yıl dönümü barada 
da büyiik törenle kotlaomııtır. 

Mısırda mebus 
• • 

se çımı 
Kahire, 23 {a.a) - Nabas pa· 

ıanın ve Vefd pırtiıinin iktidar 
mevkiine relmeai Dzerine diier par· 
tiler 2 Martta yapılacak mebaı 
aeçimiai boykot etmete karar 
vermiılerdir. Yapılan müzake-

reler ıonanda bu partinin maba· 
lefet partilerine 70, ve milıtaklllere 
35 mebaalak teklifi kabul edilme• 
miıtir. Her ne olana olaan, Vefd 
partilinin eherlyet kazanacaj1 
aabakkakhr. 

Deiifikliklerden sonra. Çörçil, 
harbin aevk ve ldarui etrafında 
Avam kamaraaında açılacak mil· 
nakqalara tamamen hazırlanmıı 

balanmaktad1r. Münakaıayı bütün 
dünya llji ile bekliyor. 

Londra 23 (A.A.) - Baıvekilet 

dün qaiıdaki tebliii neıretmif tir: 
Kral, aıajıdaki tayinleri tas. 

dik etmiıtir: 
Müıtemlekeler nazırlıtına: Vi

kont Krenboka, harbiye nazırlıtına: 
Ceymı Gr;pı, Ticaret nazırlarına: 
Hanrb Dalton, Nafia ve rayri 
menkuller nazırhiına: Lord Portal 
Tayyare imalita nazırhiına: j. Le 
vellin, lıktisad bubi nazırlıtına : 
Vikqnt Volmer. 

Oç hafta kadar ticaret nazırhiı 
eden Levellin'in tayyare imalitı 
auırbtına reçirilmeıi Qzerine 
Dalton ticaret nazırı olmaıtur. 

Bqvekil mecliste harp darama
na ai~ ıöyleyeceji nutakuna bu 
ve bundan evvel yapılan deji-
tiklikler hakkında demeçte bala· 
nacaktır. 

Londra 23 (a.a.) - Gazeteler 
kabinedeki dejiıiklıji memnuni. 
yetle karıılayorlar. Taymiı razetesi 
Gı·ip~in tayinini çok yerinde, eski 
harbıye nazını modern düşüncele· 
re ıQ~atle intibakta zaif balayor. 

Nıyaz kron;kı .. Grips'in harbiye 
naıırlıtına relınesi aıkeri alanda 
daha tiddetli yeni bir ıiyaaetin 
b~ılantıcı ribi telikki edilebilir. " 
dıyor. 

Tuna Konferansı 
Ankara 23 ( Radyo r•zeteıi ) 

- Almanya, Slovakya, Macariatan, 
Romanya, Balrariıtan ve Sarblata· 
nın ittirakile bir Tana koaferaa• 
11 toplanacaktır. Konfera ... ta, Ta· 
na llurindekl ,olca ve •11a nakli 
• ...ı..ı,ıe trault iti rörlltllle • .... 

• • • r .. • 

1 Bir m a~n g a' da ki Hint kav" et l !.!.!., I 

Mareşal Çan-Kog•Şek 

Hindistanın 
müdafaası ! 
Ç•n·K••·••k'rn de 

lftlr•klle 

Delhide gizli 
bir toplantı 
yapılacak 
Mae,,.ı , Hintlileri 
Çinlilerle lı 6ülifine 
daNt etti 

Ankara 23 {Radyo razeteıi)
Çin lideri mareıal Çan-Kay-Şek 
henüz Hinifİltanda balunmaktadar. 
M•reıal Hint milletine hitaben 
bir beyanname neırederek, Mih · 
vere karıı açılan mücadelede 
Hintlileri Çinlilerle iı birlijine 
davet etmiıtir. :sa beyanname , 
lnrilizleri de Hindlıtana ıiyaıi 
haklar vermeje davet eder mabi· 
yettedir. Bu aracılıiın mavaffaki
yetine delilet eden bir belirti , 

Gandinln kendi razeteainde laril· 
tereye karıı st:vrf ifade eden bir 
yazı neıretmiı olmaııdır. 

Londra radyosuna göre, re· 

lecek cnma günü Delbide fizli 
bir kabine toplantııı yapılacak, 
içtimada Hindiıtanın müdafaası 
rörüıülecektir. Çan-Kay-Şekin 
de bu toplantıda balanaca;ı tah· 
min ediliyor. 

Amerikada Mih
ver tahrikatı 
500 k iti tevkif 

d ı ıd l 
• 2S IRad~ razeteıl)-

Aokara 1ua"cla Uraravay'da 
~enabt ~ılmıt. Camharrelıl 
bır dar )l.cu.I fethetmiı, kabine• •:::d:: Harbiye Nazırını çıkar
:...U,. Buna sebep, Mihver tara. 
futı iltizam edenbir takım politika 
adamlarının, t..kip edilen ıiyasete 

karıı bir ayaklanma tertip etmeleridir. 
Diğer taraftan, Birleşik Ame. 

rika' da Mihver tabrikltı yapao 
soo k_, tevkif '4111111pir, 

Kızılordunun 
yıldönümünde 

Stalin'in 
günlük emri 

lngiliz genel Kur-_......,,,. ____ .. """""" 

mayı, Rus gen 
Kurmayını teb 
etti 

Ankara 23 (Radyo rueteli)-
Stalia, Kızılordaaan karalqu• 
yıldönDmü milnaıebetile bir rtıaltık 
emir netretmiftir. Stalln ba emrla
de, derin ve ıert bir mlcadeJe. 
den sonra Sovyet topra.ldaınnıa:, 
dilı.nan iıtiliaından kartanlacaj1 
dan temamile emin balanda;.. 
Alaanlann bir huİIHüla -Mılllııf 
ı.ini brtara .. yacakJarnu. 11ııi 
barebmia Hitl• zihDnMaia IOD 

retirecejini kaydeylemitt R:ulı ... w.! 
Almanlardan Mir al•ayarak öld 
dnkleri ıekUpdeki iddi.lana ya 
oldaianu aöylemif, dllfman 
ıiadeki çetelerin f aaliptinl 
dirle aam11tır. 

Sovyet Bahriye Koaiseri 
bir l'ilnlük emir n .. rotmlftir. 

Alman bukınının lni olqa ,a. 
z6nden Raı ordalarınaa çekill8 
mecbar kaldıtını, fakat timdi St.. 
linin yllkHk idareıi altında, _ ..... _ ., 
çıkan toprakların reri alandı 
izab eden Komiıer, r&nlDk ._.. 
de tanlan illve eylemlftir ı 

« Mücadele ettiifmlz dlf 
benilz çok kuvvetlidir. Dit 
tam bir ıarette DlatlOp et .. dellf 
zafer yoktur. Gayretlerimizi bir k 
daha arttırarak kat'i darbeleri 
direlim ve düımanı yok edeli-.» 

Kızılordanan yıldö11ümQ mGn 
betiyle lngiliz renel karmayı, So •• 
yet genel kurmayına hararetli t•b-
riklerini ıunm111tar. Moıkva'ya dlf&• 
rıdan da) yüzlerce tebrik telrrah 
relmiıtir. 

Banlar arasında, Amenb'
Filipinlerdeld Baıkamaaclaaı G• 
ral Mak Artar'ua da telrrafa Y 

dır. General, KısıJord.ya 
medeniyetin karacua olarak 
landırm11tır. 

A vaıtral1a 'u ü Kazalord 
yıldönilmil bir bayram olarak 
lanm11br· 

Rangun 
boşaltıldı 

Ankara 23 ( Radyo fllZetell ) 
- Yabancı kaynaklar Ranpn'aa 
bofaltdcbiını bildirmektedir. 

Nazi rejiminin illaı 
yıldönDmU 
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2 BUGON 24 Şubat 1942 

1 Askerllk batınsoern 1 

Uzak doğuda Japon 
harekô.tının gelişimi 

S on haftalarm belli baılı hare bu sahadan yardım relmesine mini 
kih Uzak ıarkta oluyor. Bun olurlar. Binaeoaleyh her tarafı 

dan baıka çok reniı saba üzerin· çevrilen, yard11» ihtimali azalan 
ve üç istikametten hava ve kara de yapılan ba barekit seyri ve ter· 

tibi bakımından da rayet meraklı taarruzlarma maruz kalan Cavanm 

ufhalar röstermektedir. karşı k\lyma tarzı çok fena olacak-
Harekit uhasanın l'enişlijini tır. Çünkü esas kuvvetin nereden 

reçenki bir yazımızda rakamlarla releceğini kati olarak bilemeyece· 

vermiştik. Fakat Almanlar kara hareki· ii içiıı kuvvetle· 
daha kolaylıkla tında naall bir a1ra ta· rini, muhtelif yer· 

kananır ve röz· kip etmlt ve evveli A· lere ~a~ıtacllak~ te 
•- .. .ır.10 • 1 şebbusu e erın • 
.. roru r mısa • vusturrarı alarak Çe- de tutan Japonlar 
lerl• tubit için koalovakrarı ve aonra· . t za en 
hatırlatalım ki ; ıse aarru 
Japon sol yanını o da Polonrarı çevlrmlt· müsait yeri seçip 

bulandaiu Yeni lerse Japonlar da ce- oradan yüklene· 
lrlaada adasile nupta 8fftl tablyefl kul· celderdir. Bir de
Samatra ada11nıa lanırorlar fa çıkartma ma· 

ea rarpteki köıeai arasındaki me· vaffak olar ve tutunurlarsa (ki l'e· 
ufe, Kafkasyadan ispanyanın &'ar· niş ıabil ve az müdafaa kuvveti 
bıoa kadar olan mesafeden bir hay dolayısile ba pek güç olmıyacak· 
li fazladır. Japonlar bo kadar l'e· tır.) arkası Sinrapar muharebesine 
Dİf bir sahada harekatta bolonayor· benzer. Zira bir taraf istediii ka· 
lar ve her rün yeni bir yere yeni dar takviye getirmere muktedirken 
bir çıkartma yaparak gayet tertip· direr taraf yardım alamıyacaktır. 
li yayılıyorlar. J apoo hava kuvvetlerinin üı 

Sınrapurdan sonraki ıafbayı tünlüiü lofilizlerin Sinra· 

l D b S . ı purdan kuvvet çekmeıiae mini rözden geçire im: a a ıorapa· 
raa düımesi tamam olmadan bunan olmuşta. Aıker mikdarı zıten aı 
kartısında bulanan Sumatra adaaı· olan V eyvel için burada teslim 

aın en mllbim petrol sahası ve ay· olan 60000 kişi ne kıymetli bir 
ni zamanda tayyare merdauı olan hazine olarda. Ayni bava üstünlü· 
Palembang'a paraşütlerle asker İn· iü Cava bareklhnda da kendisini 
dirdiler. Hedef malOmdu. Bu para· rösterecek, Japon çıkartma ve ta· 
ıiltçüler vasıtasile tayyare meyda· taama hareketlerini reoiJ mikyasta 
daoın1 ele geçirmek, bir taraftan destekleyecektir. 

petrol sahasının tahribine meydan Avutralyadaki Porte Darvio 
vermiyecek, öte yandan da araka· limanına yapılan bava bilcomları 
dan relecek Japon deniz kavetleri· şimdilik Cavaya yardımı önlemek: 
ne ve asker yüklü nakliye vapur· 

l için olsa rerek. Zira Avustralyaya 
larına tayyarelerin hücumunu öo e·l kartı bqlayacak bir hareket de 
mek. Paraıütçüler muvaffak olar o · 

ancak Cavanııı İfralinden sonra 
maz, deni:ı. kuvvetleri de askerleri 

l olabilir. Orası da ancak Cavanın çıkardıa.r ve buraya çıkan kıta ar 
cenaba doira dönerek ıimeodifer düımesinden sonra tecrid edilmiı 
yoluna takiben Cava adasının kar· vaziyete fİrer. 

ııııoa reliyorlar. Almanya kara barekitında na· 

P alembanr' da ki petrol kaya· 
ların1n ve tesisatının Hol· 

landılılar tarafından tahrip edildi· 
ti bildirildi. Evvelden euslı hazır· 
lak yıpılmıı ve kiti derecede fen 
kıtası balandarulmaısa belki. Fakat 
en afak ıabalarda dahi yüzlerce 
kaya, kale, tasfiyehane ve saired«!n 
mürekkep olan bu tesislerin bilbas· 
M baıkın tarzında taarruza atra· 
malarından esaslı surette tahriple· 

rl çok metktlktllr. Çok malzeme, 
çok inıan ( yani iıtibklm askeri ) 
ve çok plialı hareket ister. Aksi 
taktirde bir kaç kaya ateıleoir ve 
tahribe memur olanlar dahi bara ya 
yaklatamaz. Bilyllk kıamı tahrip 
edilmeden kalabilir. 

Ehemmiyetli mesele ba detil· 
dlr. Bizim burada tebarilz ettirmek 
iıtedijimiz asıl mesele barekitıo 

reliıimidir. 

S amatradan sonra ııra Cava 
adasına relmektedlr. Cava; 

•tıh ölçüsü itibarile Samatradan, 

sıl biribirini tamamlayan bir sıra 

takip etmiı ve nasıl evveli Avas· 

turyayı alarak Çekoslovakyayı üç 
tarafından kavramıı, sonra burayı 

düıürerek Polonyayı ihata etmiıse, 

Uzak şarktaki harekitta da Japon

ya ayni metoda takip etm•ktedir. 

Cenup denizinde işini ilerletir· 
ken Birmanyadaki bareklh da ak· 

ıatmamaktadır, Her halde Sinra· 

purda ve Malezyada bot kalan 

kara ve hava kuvvetlerinden bir 

kısmı da buraya relmiftir, fQ bir 

iki rüa zarfında Raoroon ·Çuaklnr 

yolunun kıpanacaiı anlaıılıyor. 
Hatti ba yol işe yaramaz bale rel
miı olmalı ki lnrilizler Ranl'oon 
limanını mayolarla kapayarak bu 
yoldan nakliyata son verdiklerini 

de bildirdiler. Japon harekih bili 
ilk rüolerio hızını kaybetmeden 

iki taraflı l'elifmekte ve yayılmak
tadır. Japon kuvvetleri henüz taz· 
ylki düşecek derecede daialmamıı 
rörünilyor. 

il (Polis 
• 

Romanı 

Japonlar ve 
vücut temizliği 
B•zı Şark milletleri vücutları 

nın temizliiine çok dikkat 
ederler. Fakat Japonlar bu husus
ta rekor kırmıılardır. Japon ka-
dını ' ründe bet defadan fazla 
vücudunu yıkar. 

Bir genç Franıız kadın mo· 
harririn tesbit ettii'ine röre, Tok· 
yoda yalnız kadınların yıkanma· 
ıına mahsus 1200 bavaz vardır. 

/ 

Bu havuzları ber rün yarım mil· 
yondan fazla Japon kadını ziyaret 
eder. Japon erkekleri, o kadar 
vücut temizliiioe riayet etmezler; 
fakat erkekler için de yalnız Tok. 
yoda 600 yıkanma havuzu vardır. 
Ücretler pek az olduiandan, bo 
havuzlar, en fakir halk sınıOarına 
ve amelelere de mlllaittir. Böyle 
yıkanma havuzları bol surette di 
ier Japon kasabalarında da var· 
dır. Umumi yıkanma yerlerinden 
batka, fakir olsan, zenl'in olsan, 
bütfin Japon evlerinde bamaın 
vardır. Vücudun temiz olmaması 
Japonlarca ayıp Hyı'ır. Yıkanma 
esnasında Japonlar kadar sıcak 
suya tahımmOl edecek millet yok 
gibidir. Oalar için 45 derece ha· 
raret hiçtir. Fabrikalarda 12-16 
uat çalııan ameleler, fünde 2-
3 defa yıkanırlar. • lspanga'da 

krallar oe 
kontlar me-

Sekiz kral, do. 
kuz kraliçe, on 
kral çocuto , 
yirmi kont ve 

Z a r l ı ı kontes, on dük 
ve düteı yakında ispanyada Pob· 
let ismindeki manastıra gömüle 
cektir. Boalar eski iıpanyol kral 
hanedanına mensup olup, ikinci 
defa mezarlar1nı deiittireceklerdlr. 

Manutır, Saral'ota ve Tara
a-ona arasındad1r. Bara11 orta a• 
sırlarda büyllk bir ilim merkezi 
ve kral hanedanı mezarlıiı idi. 
lıpdnyolların serbes fikir cereyabı 
zamanlarında manastır bakımsız 
k:almıı ve rabipler de dafılmıı· 
lardır. Ba suretle aıan yıllar ma· 
nastır terk:edilmiıtir. 

ispanya dahili harbinden son· 
ra ıimdi ispanya bükOmeti, tekrar 
manaahrı ihya etmeii kararlattırmıı 
ve ba maksadla sat kalan birkaç 
eski rahiple papazı manaıhra l'etirt 
mittir. Bu suretle krallar, prersler· 
mezarlıiı yeniden ihya edilecektir. • Siıar11 içil~ Cezayirde Bll· 

migen mem· yük Sahranın 
kenarında kü· 

.__l_e_k_et_l_er _ _. çDk bir tehirde 

sirara içmek yuakbr. Beni adan· 
da ba 19hirde oturan Araplar , 
Karadite isminde bir tarikate men. 
supturlar. Ba tarikat sirara içme· 
ii tiddetli 1arette yasak etmlttir. 
Banan için Beni ıebriode kimse 
ıigara içemez. Futa Mülim ıeh· 
rinde de böyle bir yasak vardır. 

Amerikada Utah bilkOmeti 
dahilinde bazı yerlerde sirara içi. 
lemez. Ba yerlerin halkı Murmon
dur. Marmon'lar arasında ıirara 
içmek yaukttt. Utab'ta yasak o 
derece tiddetlidir ki, sirara içilen 
f iliaıler de l'Öıterilmez. 

DAHİLİ HABERLER 

Güreş kursu dün !MMı[}]jJJXBJ!l;rJ, 
Törenle Açıldı 
--

11 Bölgenin gUrefçllerl gUnde 
8 saat •mell ve nazari ders 

görecekler 
--

Denizli, Hatay, lçel, İıparta, Konya, Manisa, Niide, Seyhan, Sivas, 
Tokat ve Trabzon bölreleri rllr91çilerinio iftirakiyle dün Beden Terbi· 
yeıi binasında gllr91 monitörleri karsa merasimle açılmtıtır. Vali B. Faik 
Üstün bu müııa1ebetle k11a bir hitabede balanmaş, korsa baı.rılar dile· 
mittir. 

Bölrelerdeo gelen rür91çilere, bölge güreı ajanı B. Şeref Çetinin 
nezareti altında, rüreş antrenörü B. Necati Tokbadak tarafmdan günde 
8 saat ameli ve nazari ders rösterilecektlr. 

M i 11 i Mensucat Lig 
Şampi y on u Oldu 
Pazar rıınn ı•hir stadında lir 

maçlarına devam adildi ve maçlar 
sona erdirildi. lık karıılaıma Milli 
Meosacat ile Ceyhan rençlik klübü 
arasında idi. Maçtan evvelki ve 
yazımızda da bildirdiiimiz ribi, iki 
takım kuvveti arasında tevazün 
yoktu. Ve hakim bir oyundan ıonra 
Milli Mensucat 0-14 maçı kazandı. 
Birinci maç ba şekilde büyük bir 
farkla bitince, demir sporun şam 
piyonlara alabilmesi için r•nçlik 
klübüne 24 l'OI atması lizım 

reliyorda. 
Halbuki b11 kartılaıma 1-5 

Demirspor'un galibiyetile neticelen
di ve Milli Men~acat takımı 1941-
1942 Bölre Litr Şamplyoalatana 
kuanmq olJa. 

Milli Mensucat takımı, Seyhan 
Bö'geıioi temsilen bu sene Kayse
ri' de yapılacak olan futbol rrap 
birinciliklerine iştirik edecektir. 

Şampiyon takımı ve idareci& .. 
rini mavaffakiyetinden dolayı teb-

Mal sakhyan bakkal 
Milli korunma . kanana maci 

bince ıebirde arattırmalara devam 
olan maktadır. 

Eskihaman maballeılnden lb. 
rahim otlu Kimil Gülmen'in bele
diye civarındaki dükkinında ya· 
pılan aramada beyanname harici 
80 kilo prioç. 20 kilo kahve, 1800 
kilo mercimek, 240 kilo ıaban ve 
60 kilo biberle 8 kilo teker balan• 
mq, ıuçla bakk1Dda kanuni maa· 
mele yapılmıttır. 

K1r kotul•r1 grup 
blrlncllikl•rl 

Kır koıaları Türkiye birinci· 
likleri gurup m6sabakaları Diyar
bakır, Denizli ve Edirne böll'ele · 
riııde yapılacaktır. 

Seyhan bö1resi Diyarbakır rn· 
bana dahil oldaiundan atletlerimiz 
22 martta Diyarbakırda yapılacak 
rruP birinciliklerine lştirik edecek· 
tir. 

rik ederiz. 

. Bölge futbol ajanı B.Mahmat 
Haa, dün akıam yeni otel lokanta
ıında, lir maçlarının soaa ermesi 
dolayıaile ba4ta vali olduğa halde 

beden terbiyesi bö!ge istiıare 
heyeti azalarına, ajanlara, sporca· 
lara ve kulüp idare heyetlerine 
bir ziyafet vermiıtir. 

ÖQretmen okulu 
3-0 gallp 

Cumartesi güoü erkek öğret 
men okula ile ticaret lisesi arasında 
yapılan fatbol karşılaımasında öi· 
retmea okala 3-0 l'alip l'elmiıtir. 

Volerbol kar9ıl•tmalar1 
Pazar rünü yapılan okullar 

arası voleybol kartılqmalannda 
kız liHlli - lımet lnönD kız etts• 
titüsünü , erkek lisesi - ticaret 
liJesini yenmiıtir. 

Okullar arası futbol ve voley
bol müıabakaları aonanda birin· 
ciliii kazanan takımlara bölremiz 
futbol aiaoı B. Mahmut Haı tara• 
fından birer kopa verilecektir. 

l . Beden terbiye1i ve spor mü. 
kellefiyeti hakkındaki kararname 
ile lr.abül edilmiı olan haftada en 
az dört ıaatlik beden faaliyetinin 
bal'ünkü daram icaplarına &'Öre 
drğiftirilmesine dair karar Vekiller 
heyetince kabul edilmiştir. Bu de· 
titiklite röre beden faaliyeti mil· 
keilefJerln ııbbaıt ve kuvvetlerini 
arttıracak ve mileatue verimini 
azaltmıracak ıekilde haftada bir 
ili 4 M&t aruında yapılmak üze. 
re tanzim edilecek ve milli koran· 
ma iı.ananana müsteniden fazla me
sai yapılan müe11eselerde ba faa· 
liyete haftada yalnız bir saat hu. 
redUecektir. 

. Kocaeli havzasında tetkikler• 
de bulanan Ziraat Vekili 8. Mah· 
lis Erkmen Ankaraya döıımüttilr. 
Vekil, lzmit Halkevinde rapılan bir 
çiftçi toplantısmda, çifçilerin pul· 
lak, tohumluk, kimyevi gübre ve 
sair bütün ihtiyaçlarının bükOmet 
tarafından temin edileceiini söyle
mlftir. 

e ıstanbal belediyesi lokanta, 
aşçı, kebapçı ve iıkembed dü\c· 
kğolarının sokak cephelerindeki ca 
mekanlarında piımiş rıda madde
lerinin teşhirini yasak etmiştir. 

eızmirde ıubat içinde 4000 l..~i 
ekmek kartını kaybetmiştir. 

. Ankaradan verilen malcı • 
mata göre, lqe müsteşarlığı mer· 
kez kadrosunun geniıletilmeıi için 
yapılmakta olan hazırlıklar bir hayli 
ilerlemiştir. Alakadarların tahmin 
ettijfoe göre, bu müsteıarlık ayrı 
ayrı me1elelerle iıtigal edecek 4 
amam müdürlükten müteşekkil ola· 
cak vo ayrıca bir teftit heyeti re· 
isliii ihtas olunacaktır. Kuvvetle 
aanıldığına g öre, yeoi teıkllit mart 
ayı içinde faaliyete reçecektir. la
ıe müsteşarlığı reoişletmek istedi· 
ği kadrosunun içiae yeniden kara. 
lacak olan Daiıtma Ofisini de al· 
matı kararlafhrmııtır. 

Uzan ıamaodanberi lktisad Ve. 
klleti ıanayi tedkik heyeti reisli
iiade bulunan Şevket Sareyya Ay· 
demirin 11ihtisasından istifade edil· 
mek üzere kendisinin laıe müste· 
ıar muavinliğine getirilınesi tensip 
edilmiı ve tayini ha"kında hazırla· 
nan kararname ili tasdika iktiran 
etmek üzere Camharreisliji daire
sine Hvkedilmiştir. 

Hali iaşe müsteıarlıiı maavio
liğiode bulunan Edib'io henüz ne• 
reye tayin edileceii belli değlldlr. 

.ı\ltı yaşından on üç yaşına 
kadar olan Yunan çocuklarından 
1000 tanesinin Kızılay tarafından 
Türkiyeyo retirilecetinl bildirmiftik. 

Yakında Y unanistandan Sari• 
yeye 1000, Mısıra ve lıviçreye de 
beter bin çocuk nakledilecektir. 
Suriye ve Mısıra nakledilecek co· 
lan çocuklar bir lıveç vapurile, lı
viçreye a-idecekler de demiryolu 
ile sevkedılecektir. 

Türlı:iyedeki birçok yardımsever 
aileler Kızılayın ve bükOmetimizin 
çok ıefkatli himayesini imtiaalen 
kendileri bakmak iizere Yunan ço 
caklarını almak arzusu.ıa izhar et· 
miılerdir. lsviçre ve birçok Avra· 
pa memleketlerinde de Yunan ço
çuklarına bakmak busasandaki ar· 
ıu ve t91ebbüsler gittikçe kuvvet· 
lenmektedir, 

Çok yakında Yafadan hareket 
edecek olan bir lsveç vapura Ya· 
naniıtana 5000 toa an sötDrecek 
ve bu vapura birçok ftda madde. 
leırlle dola diğer bir lıveç vapura 
takip edecektir. 

.ihracatçıların 20 ıabat tan. 
bine kadar yard dıııaa ihracat ya. 
pabiloaelerine Ticaret Vekiletince 
mllsaade edilmiıti. Aokaradan öi· 
rendiiimize göre, bu ihracatçılar, 
matları hazır olduio halde sırf va• 
pur bulamamak yüzünden tayin e
dilen müddet zarfında ihracıı.t ya· 
pamadıklarını Ticaret Vekaletine 
bildirmiılerdir. Vekilet vaziyeti tel· 
kik ederek tüccarları haklı bulmuı 
ye müsaadenin uzatılması etrafın· 

da tetkikat yapmaia başlamqtır. 

DÔRTLER KULOB Q çevır•••MecdiEnön.= : 64 I il • 

Borneodan ldiçilk isede aıüfas itibarile 
çok keıiftir. Uzak şarktaki Mütte· 
fikler ordusunun kararl'ihı, lnailiz, 
Amerikan ve Hollanda Mllttefik 
donanmasının deniz üssü buradadır. 
Keza bir çok da tayyare ve tayya• 
,. me7daoları vardır. Binaenaleyh 
Cavaya taarnz Samatra kadar ko· 

- Naaal olar, Hutin- ? Siz her met - Sizden bilyilk müdilr, kDçllk mO· lay dej'Udir. h •-
Bona bilen Japonlar yine ga· •r pollı hafiyeainin bir kardeti olduiu· dllr ? 

•• iyi hemıireler " hastahanesinden Hert· 
fort ıayr'de bir hutaya bakmak için l'&D· 
derildim... Bo, T empleton adında ihtiyar • 
bir adamdı. Ev balkı vc>k aempatlk inaan· 
lardı. Bayan Templetoa kocasıadaa çok 
daha l'enç bir kadındır. Adamın, ilk ka· 
rıaıadaa bir otlu olap beraber otarayor ... 

dam ... 
- Bay Templeton'nao ha1talıiına 

-t tertipli ye fakat çok süratli Da Ye bClJllk bir teabellik hutalıiına ma· - Ayna rllnde do;dak l 
bİr tarzda hareket ediyorlar. Su· raz balaamualar kendilerinden çok daha - Demek ikizsiniz ? diyerek tekrar 

meıhar olabUeceklerinl bilmiyor masana:ı? hayretimi gizlemedim. matrayı alıp adanın tarkına ve ce· Buan p 
nabana doira ilerlemekle Cavaoın • w aaro öyle bir tarzda konqar - Evet, Haatinrs ... Her zaman an· 

lu, dorrama ~yledi"-1,yokıa •aLa mı etti· J L b'J' t' · ı h olda.ıı...mu l'arbını Nrmıt oluyorlar. Şimal 5' ., " ayış "a ı ıye ınız n ayranı 5• 
O.i anl"talmaz. B• lefer de onda ba bal " 1 i H l t eve oeldı'k Şa dD· tanhndaki Bonaeo ve Celebes • soy er m... a... ı e o -· 
Yardı: Bu yeni •aıivete kendı'mı' alııtır· " d l • · t b kıverelim bari adalan zaten Japonlar tarafından 1 fes ın l'er ao ırı ıı e a ... 

lgal edilmiftir. Barna relen ha· mai• çalışarak 'IOrdaaa ı Fakat Düıet'io rerdanlıtı daha çok 
- A•ık Puaro. Belçika'da Spa ne? b ki' Lt' b' 1 herler Japonlarm Cavanın hemen ., e •rece" ı ız ... 
- Puaro Aşil.. Belçlkada Spa H' t d k b' bidı'H her •eyi pı\ma düteo Bali adaıiyle daha ıç amu ma ı ır ... 

prktakl Timor aduına da uker Taaccilbümü gizlememekte civarında altiist edecekti. Ev sahibe9i bir haataba· 
çıkardıklarun rösteriyorlar. Ba otarayor. kıcının bizi ziyarete relmİf oldapnu ve 
ıonaaca igal hem Cavtyı ıarktan - Peki ne iş yapıyor ? yukarıda beklediiioi haber verdi. Kendi. 
çevirir ve lı- de Avattralya ile - Hiç bir tey yapmıyor. Dedliia ılnl pencerenin ka11111ndaki biiyük kol· 
irtibatını k...,. Can Oç taraftan l'ibl çok teobeldir. Fakat meziyetleri be. taia otarmaf boldak : 
.. nilmiftir, cnaba ı .. açıaz bu almkilerden qıiı delildir. Tabii bundan Orta yqlı, 1evimli, mavi bir Onifor. 
cakaız Paıifik Okyanaaadar. Ba ne aDthit bir Mkl11 oldaian11 anlamaktı ma fİY•İf bir kadındı. Paaro derhal ona 
lıtlkametteo Cavanın yardım almtsı rGçllk c;ekmeuiaiz. itimat telkin ederek sebebi zi7aretiol öi· 

ek muhtemel dejildlr. - Peki, tize benziyor •a ? reamete mawaffak olda. 
p Mesafeler çok 111akt1r. Cava - Olclakça. .. Yabuz fbeWkte bea. - Bqıma böyle bir WiH , ..... ••k* ...... J•poa tayy......,. ...... Bir .... ,...,. ,...... ....., , r.o.. ç-. .. ldl ...... 

l
~· na11n• •-- ı ~YfTJı:1r:ıı.tff• • • iül"' ıcaw•- • 'ık devlet· uır yarı l •••••••• 

D - aHd. Bırleı ••• u.,_..,.Juı.n...vDJlJl!J!d1..• !,.» __________________ ....... __ 

Anormal bir tip ... Deli değil ama... Akh 
biraz zayıf ... ihtiyar Templetoa'an hasta. 
lıiı bana daha ilk ıllnden biraz rarip 
rörliodü. Sazan çok iyi rörünOyor. Sonra 
birdenbire midesi ru yaparak raayaoa 

baılayor ve bllyilk sancılar dayayorda. 
Fakat keaditini tedavi eden doktor yap· 
tafındaa •min rörüoüyorda. Tabii ben 
de •izımı açmıyordum. Nıbayet

Kızararak ıaıta. Paaro aorda ı 

- Şllphelerinizi artıran bir hldi1e 
ile ai karıılatbnız ? 

- Evet. 
Fakat hlll söylemekte mlltereddit 

rirlalyord•. 
- H1 .......... .,...kllrW .,. 

dair mi ? 
-Hayır •.• Baıka bir ıey için ... 
-Bayan Templeton hakkında mı? 
-Evet. 
-Bayan Templeton ve doktor hak. 

kında deiil mi? •• 
Puaro bu hususta çok derin rörüşlil 

idi. Haatabakıcı kendisine ıükran dola 
nazarlarla baktı: 

- Evet efendim ... Evveli bunları de· 
dikoda sanmııtım ... Sonra. Bayanla dok· 
tora babç~de baıbışa gördüm ... Ve ı&rtık 
filphem kalmadı ... 

Hastabakıcınuı yaaaklarınm kazarıklı· 
ftDdau, Doktorla Bayanın vaziyetlerioiıı 
çok atırı derecede samimi olduia anlaıı · 
hyordu. 

-Krizler rittikçe sıklaımağa baıladı-
Doktor Treve1 hastalıtın normal bir ... 
ylr takip etmekte olduianu ve Templeto. 
nao ancak ltıH bir müddet daha yqay•· 
bilecejinl ıöyledi. 
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24 Şubat 1942 

Y A Z AT Sekiz on a-üo oluyor, gazetelerde okumuıtıım: 
Kibrit inhisarı, kendiıine lüzumlu olan eşya, ecza 

R E F 1 K ve maddelerin beş seoeliihıi, vaktinde dilşünüp top· 
H A L 1 D lamış, ambarlarına yıj'auş, harp darlıiından korkosa 
K A R A Y yokmuş; «nereden, nasıl ne ile getireceğimı. gibi dü· 
Şiiocelerdeo uzak, itine keyfiyetine bakıyormuı .•. Hatti daha iyisini de 
yapmış: Memleketin bir yıllık kibriti, depolarında kullaoılmıya hazır da· 
rnyormuş· memlekette bir kibrit buhranı olamazmış! Af erin, aklınla, 
• ' ' 'd 1 s- l 1 t db' ·s ve ıav• ıı anınla bin yaşa sen, ey ı are oy e yapamıyao ara, e ıraı 

•ak dairelere seni, işte, yoluna gidilmesi, izinde yürüomeıi, ibr~t alaom~sı 
lizıın bir översek idare diye parmakla a-österiyorum ve bono ışaret e er 
iten kendimder-eo iyi, en çalışkan talebe1ioi öbilr teo~el ve çapaçu 
talebeye örnek. öğünerek 2österen- bir öjntmeo ze~kı duyuyorum •. 

F k b L d ki da kalmak iıtemiyoram. Erer, gerçekten ış 
a at o ıı.a arcı a 1 k · · f • - d'll 

Övle ise yani kibrit durumumuz o lerece park bı.se ~ı~ ar_ey~ re~mJ ı ~· 
açıkça deierlemek, kıymetini mey _anla lvukrmda.' 1 ı~k ursu uzerıu_ en go. 
nüt k k arttırıcı güzel soz er e a rıo yu seltmek de lazımdır. 
ŞöyJ~ ~Tt:~'m!~v de feoa olmaz: Demelc ki, kibritçiler kadar ileriyi gö
rür bal ttao nem kapar ve icabını Önceden hazırlar iş erbabı daha çok 
ol..; dı :e meseli mangal kömürü ve odun da böyle bir inhisara ve bir 
idar~ye verilmiş baloosı:ydı bugün lstaıı bul veya herhana-i bir şehir ya• 
ltacak darlıtı ile karşılaşaııyacalı:, depolar arzına kadar dopdolu, hem 
kolay hem ucuz, iıted iii g ibi ısınacaktı. Kibrit p iyasadan yok ola~e~
ıeydi' vabıiler gıbi iki kuru dalı birbirine sürerek ateş yakmamız ıhtı· 
IDali de vard ıl 

Bir noktaya daha dikkati çe 
kecei'im: Kibrit fiyatlaranda bir 
arttırma olmıyacai'ı da ıöylenmek· 
tedir. lspanak beş, balkabağı on 
beş miıli yQkıelmlıkf!n kibrit gibi 
öteberisi dış memleketlerden ıetiri · 
len ıekli zarafetli, kullanışı pratik 
tesiri ıihirli bir malın eski bedelile 
ahaıp satıJmHı inanılmayacak ka· ' 
dar boı ve rüzel başarılmıı bir 
iş sayılmaz mı ve hatta ioıana bir 
zerzevat inhisarını bile aratmaz mı? 
işte blltün bu sebeplerden dola. 
yadır ki, elimde tuttuğum ve salla· 
yap tallayıp tatlı sesini işitmekten 
haz doydağ'am kibrit kutusuna yal 
nız fennin dejil, tedbirli idarenin 
de bir mucizesi olarak minnet ve 
teşekkürle bakıyor ve diyorum ki: 
«Bedeli artmayan bir ıen kaldın! 
Sen ıulh ıüolerinin tek mostrası 
ve )adiıirııın, Sakın deği.şme, yük 
selme, azalın 1 Alçak ıönültülükten 
ayrılma, ey kutlu kutol » 

( Tan'dan ) • Sultanhisar 
y I z a R 1 Dütı kü g-azete

lerde, Türk de-
AB 1 Dl N nizciliiini ve o· 
DAVER nuola beraber 

Türk milletıoi sevindiren ıöyle bir 
ID\ljde vardı: 

loriltere'ye ıımarlaomıı olan 
«Sultanhisar» muhribi lıkenderooa 
gelmiı vo meraaimle ıancak çekil-

m~tir. 
«Sultanhisar• 1939 ba laranda 

loıiliz tezgahlarında kızıığa konu
lan 4 mabripten biridir. Ötekilerin 
iıimleri de cDemirhitar• «Gayret» 
ve cMuavenetn tir. 

«Sultanhisar» ismi, daha evvel 
98 tonluk küçük bir torpidobotuo 
adı idi. Bu küçük Türk gemisi, 
(bir zaınanlar deniz kurmay ba.şka-
111 olao) deniz yüzba.ş111 Ali Rıza. 
nın kumandasında çetin bir müca· 
deleden ıoora lngiliı • Avustralya 
filosuna moosap A E 2 dtıoizaltıs.ı· 
ııı batarmaia ve mürettebatını esır 
etıneğe muvaffak olmuşta. 

Kendisinden 10 defa büyük 
bir iemiyi batıran Sultanhisar, bu 
IGteJ mavaffakiyeti sayesinde, İs· 
llıİoi Türk denizcilik tarihine altıo 
harflerle yazdırmış ve bu şe~efli 
•dı yeni vo güzel bir muhribe ver· 
dirmiıtir. 

Yeni «Sultanhisar• ve eıleri 
hakkında 1940 lnriliz yıllığında ıu 
malQaıat vardar: 

1300 tonı 34,000 beygir kav. 
Veliyle 34,5 mil •Grat; 4 tane 120 
lik top, 6 tane daha küçük top· 
8 tano 533 lük torpido kovanı' 
ıaroıçlara 450 ton yakacak alır; 
tnürettebata 150 kişidir. 

«Saltanhiıar> ilo «Demirhisan, 
Vikers • Armstroof tezfihlarıoda 
yapılmıştır. Ôtotı.i iki muhrip, cGay· 
ret» ile «Muavenet» de Doooy tez• 

gihlarana ıımarlanmıştır. 
Fraoıız yıllıima göre, yeni 

tnubriblerimiz, lnrilizlerin Hero ısı· 
nıfı mahriblerile eıittirler. Bu tak· 
dirde ıüratlerüıin 36 mil olmaıı 
icabeder. 

1.oodra'cla bir Halke•i apdıjı 

2üo, logiltere'de yapılmış olan bir 
mohribimizin de lskeoderuo lima• 
oma gelmesi Türk • İngiliz dost 
lok ve ittifakının iki fili tezahürü · 
dür ki, her ikisi de Türk milletini 
çok mütebauis ve memnun etmiştir. 

lnriltere'de yapılan denizaltı· 
larıauzın mürettebatım rölürürken 
kahbece torpilleoeo Refah vapura 
battıktan aonra, logıliz düşmanı 
propagandalar, bu vapurun denizaltı 
gemif .,rioi vermemek için İoğilizler 
tarafından batırıldığı iddiasını yay
mışlardı. Biz, o zaman, rene bıı 
sütunda, böyle kötü bir propa· 
randaya aala inanmamakla beraber, 
bunu filen yalanlamak için Türk 
gemilerinin Türk limanlarına logiliz 
mürettebatile getirip teslim edilme. 
leri çok dosi'ru olacaiıoı yazmış 
ve bunu teklif etmiıtik. 

logiliz dostlarımız, Sultanhiıarı 
lskenderona retirmekle işte bnnu 
yaptılar ve o propagandayı ııfıra 
indirdiler. 

lnriliz donanmaaı, borüokil 
harp vaziyetinde eo küçüle harp 
gemiıine bile muhtaçtır. Ôyle oJ. 
duiu halde, « Sultanhisar » g-ibi 
yepyeni bir muhribi ti logilteredon 
Türk sularına kadar retirip te!llim 
etmeleri, büyük bir dostluk eseri
dir, Deoizciliii ve donanmayı dai 
ma 1eveo biz: Türkler, logiliz doıt• 
luionun bu kuvvetli tezahürüne 
çok teıekkür ederiz. 

Yalnız 
zenaat 
varlık 

( Cumhurl7et'ta ) 

• ziraat değil, 
sahasında da 
göstermelidir 

Y11zan 
vA-NO 

Vilayet mer. 
kezlerimizden bi· 

rinde, istasyon 
civarında iıim 

vardı. Vakit öJdürmeii aevmem 
amma, öyle lizımgeldi. Hemen ora
cıktaki kocaman ve muntazam, 
bahçemıi ve çifliiimıi müe11ese 
ile ilgilendim. 

Y emiı ağacı, orman aia~ı, 

çiçek, taflan ıibi nebatlar, fantazi 
yeşillikler, ilh yetiıtiriliyor. Türki· 
ye Demiryolları, muhtelif merkez· 

lerdo ve tıpkı bu tarzda tam on 
dört büyük zirai kurula sahipmiş. 

Hani çorak boz~ırlarıo orta· 
ıında, yemyeşil, şipşirin oobatlarla, 
çiçeklerle, meyvalarla ıüılü, vaha 
ribi iatasyoncuklar vardır. insanı 
düıünceye daldarırlar, Hatti dai· 
dağalı bayatı pek kötüm1ediiimiz 
günler : 

- Ah, çolaiamuzn, çocni'u· 
muzu alarak, böyle bir yerde mü· 
dür olıak da ıuoun bunun yüzünil 
görmektea kurtnlaak .• - dedlii· 
•iz bile olur. 

lıto bu fidanlıklar, o kOçQcük 
Cennetçlleklerio deposu kabilinden 
miı •~er ... Taflanlar, ıüı araçla· 
rı'. yemıı oralara buradan ridor
mıı. 

Şimdi, baktım 1 Bir faaliyettir 
alm11, yOrilmüı. izahat verdiler ı 
Son ıktiNd ıiyaıetimls dolaylSile 
artık çiçık ılbi, ıüı JttiWji rtbl 

BUGON 

f antazi şeyler yotiştirilmiyecek : 
onlar yerine domates, patates, no. 
but, fasulye nevinden, yenmeie ve 
ıaklaomata elveriıll rıda nebat· 
larına himmet tarfoluoacak. işte 
banan için çalııılıyor. 

*** 
Fakat, yalnız ziraat deiil, ze· 

naat 1&hasında da aileler varlık 
l'öıtermelidir. Çeyrek dönüm bah
çeıi olan boraya faydalı şeyler ek· 
mekle kalmamalı. Üç dört kişiden 
mürekkep bir aile yalnız minimini 
bir çifçi srropu halindft çalışmaz, 
zenaatkirlık da edebilir. 

Zenaatkirhiın nelerden ibaret 
olduianu sayacak değiliz. Çarşıla
rı dolduran türlü türlü dükkanlar 
var. Saralarda neler satılmıyor. Hal· 
buki biliriz : lnaaolık v~ktile, cKa· 
palı ev iktiııadiyatı » denen bir 
devir yaşamıştır; aileler, ihtiyaçla
rıru kendi evleri hududunda tatmin 
edebilmiştir; çarşı ve pazardan an 
cak pek zaruri öteberiyi almıştır; 

ve asırlarc" bn n1ulle peklli ya· 
şanm•ıtır. Hatti geniı beynelmilel 
mübadele rejiminin zuhurundan 
sonra : « Ab, neydi o mesad gün

ler 1 » diye maziyi arayanlar çok 
olmuştu. 

~Kapalı ev ilctiladiyatı» na dö· 
nerek, modern evlerde fÜA ejir· 
meyi, tezgah kurmayı, hayvan de. 

risi kurutup kundura dikmeyi tav
siye edecek deiilim. Bu, gülünç 

olar. Ôyle çok ıeylore alışmış bu

lunuyoruz ki bunların hepsini bir· 
den kendi ailemiz içinde tatmin 
edemeyiz elbette. Fakat el el üı· 
tünde tenbel teobel oturacak yer• 
de, yahut Yefil çabalı masanın kar· 
~mnda zaman öldürmoie çalışaca
rımıza, pekili, her birimiz, - va
tani bir vazifedir diye: dı,rdi, aile· 
vi ve milli iktisad kurtuluıumuz 
bundadır!» imanile - birer küçük 
sanat öironebiliriz. Gittikçe boşa
lan piyasa ıtoldarıoı doldurmak • 
yahod liakal desteklemek üzere, 
bir it yapabiliriz. Haoa-i 11nıftao 
olursak olalım, 1ervet derecemiz 
neyi balaru balaunl 

Hatti buna, devlet, belecliye, 
mealekl öjretim teıkilitile, kanun 
yolile mecbur tatalabilirlz. 

Böylece, tarihteki o •Kapalı ev 
iktisadiyatı> yerine, ona hem benze· 
yen, hem benzemiyen fakat 111 asrın 
ihtiyaçlarına uyan bir «Kapalı mil
let iktisadiyatı» doimaf balonnr, 

fAk,am'daa) 

AN.fi ULOPE Di 

Madagaskar 

Gençlik grupu te9ekkUI 1 

eden körler 
Ôğrendij'imizo göre, Kozan ka· 

zıısının Akçalı uşağı, Ağzı kara
ca, A~lanalı, Boztabta, Bağtepe, 

Bucak, Faydalı, Gazi köyü, Kara-

Haberler arasında Madagaskar 
adasında Japonlara ve Alman· 

lara üsler verileceği bildirilmiş, 
daha sonra bu haber, Vişi tarafın. 
dan yalanlanmıştır. 

) 
caören, Kuyuluk, Koyunevi, İdem, 
Tepeciköreo, Maıulumaotaş ve Ha
mam köylerinde Gençlik rrapları 

Ba münasebetle bugün de Ma 
daraskar ada11ndan bahsetmeyi 
faydalı buluyoruz. 

Hind okyanusunda bir ada o• 
lan Madaraıkar, Afrikamn cenup 
• doğa kıyıklarıoıo 400 kilometre 
uzağındadır ve bu kıtadan Mozam
bik boğazı ile ayrılır. 

Madaıaıkar, Groenlaod, Yeni· 
Gine ve Borrıeo adalarından sonra 
dün1aoın en büyük adası sayılır. 

Bu ada 1896 ıeoeslndenberi bir 
F~ansız sömürgesidir. , 

1931 de yapılan bir sayıma 
göre adanın nüfııso, 23,076 11 Fran
sız, 13,460 ı yabancı olmak üzere 
3,701,760 kişidir. 

Harpten önceki yıJlarda tutul· 
muş iıtatistilı:lere 2öre yıllık ibra· 
catı 535,856,989 frank. ithalatı ise 
592 milyon 611 bin 944 franktır. 

Başlıca ihracat eşyası şunlar· 
dır: 

Granit, aiaç kabuğa, pirinç, 
deri, lifler, mika. 

Başlıca ithalat ena11 da ŞOD• 
lardar: 

Pamuk, şarap, makine, maden, 
çimento, petrol, on. 

Baılıca şehirleri şunlardır: 

Merkezi 68,459 nüfu .. Jo Antana· 
narivo, 13,210 nüfuslu Tamatave, 
11,000 nüfuslu Majunra, banlar ta· 

hildedir ve ticaret limanlarıdır. Son 
zamanlarda tahkim de edilmişler· 

teşekkül etmiıtir. 

Ticaret llsesl bUro ve 
Matematik öğretmenllğl 

Adana Ticaret lisesi müdürü 
ve ikinci devre büro ve Metematik 

öğretmeni B. Nadir Arat lzmir 

Ticaret lisesi öğretmenliğine, Sam• 
sun Ticaret lisesi bilro ve Mate· 

matik öğretmeni B. Adil Erdener 

Adana Ticaret lisesi öirotmenli · 
iine tayin edilmişlerdir. 

Halka fidan satllacak 
Belediye encümeni, mezbaha 

fidanlıiıoda yetiştir ilen fidanların 
ucuz fiatlarla hallı:a satılmasını ka
rarlaştırmıştır. 

" 
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dir. 
Öteki liman ve tehirler do 

şunlardır: 
Mahanoro, 5000 nüfuslu Ma· 

nanjari, TuUear, 7000 nüfuslu Fi
narantso&. Bu şehirlerden başka 

~turalan kasabalar arasaoda 2000 
den fazla nüfusu olan yer yoktur. 

iLAN ____ -
Mart 942 ayına ait ekmek kartlarının 

sureti tevzii hakkında 

Adana Belediye Reisliğinden : 
1 - Mart 942 ayma ait B ve Ç markalı ekmek kartlarının tevziine 

22 / 2 / 942 Pazar gününden itibaren başlanacak ve 28 / Şubat / 942 
Cumarteıi aünü akşamına kadar devam edilecektir. 

2 - Kartlar yukarıda yazılı l'Ünler zarfında Hat 9 dan 19 a ka· 
dar daiıtılacaktır. 

3 - Kart tevziatı şehrimizde mevcut 19 foranda memurlarımız tara· 
fndıan yapılacaktır. 

4 - Mart 942 ayına ait ekmek kartının alınabilmesi içio Şubat 942 
ayı kartlarının dip koçanlarının teslimi ve nüfus hüviyet cüzdanlarının 
gösterilerek damgalattırılması mecburidir. 

5 - Mart 942 ayına ait kartların en geç 28 / Şubat /942 Cumar· 
tesi günü akşamı Hat 19 a kadar alınması icabeylediiinden bu zamana 
kadar ve bundan sonra her hangi bir t1ebeble kartlarını almamış olan· 
larıo Belediyemizde müteşekkil Dııimi büroya müracaat etmeleri lazımdır. 

6 - Aiır iıçi kartlarının tevziatiyle münhasıran Daimi Bl1ro itti· 

1 
ral edecektir. 

.. -------------- 7 - Adana merkez kazası haricinden g-elecelc (ekmek kartı olma-

1 Bu Nöbetçı· Eczane 1 yan) ml1afirlere ait üç günlük muvakkat kartlar; Borsa karşısıoda Seyril 
Gece . Hfer ve Kale kapusondaki Belediye Zabıta karakollarmda bulunan mu· 

1 vakkat Bürolarda verilecf'ktir. 
Stikamet eczanesi 8 - Bundan ıonra kartlar10 iyi bir şekilde muhafaza edilmesini 

( HükOmet yanında ) sayın Halkımıza eheınmiyetle tavsiye ve ilin ederiz. 21-22-24 1730 
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24 Şubat Salı 
TOrklye Radyodmhyon postaları 
TOrklye radyoıu, Ankara Radyoıu 

7,30 Program, ve Memleket 
saat ayarı. 

?,33 Müzik : Hafif Program 
(pi.) 

7,45 Ajans Haberleri. 
8•00 Müzik. Senfonik Parçalar 

(pi.) 
8,15/ 
8,30 Evin 1aati. 

12,30 Program, ve memleket 
saat •)'arı. 

12,33 Müzik: Türkçe plild 
12,45 Ajanı Haberleri ar. 
13,00/ • 

13,30 Müzik: Türkçe plaklar 
proıramıoın devamı. 

18,00 Prorram, ve memleket 
saat ayarı. 

18,03 Müzik : Radyo Salon 
Orkoetraıı. ( Violonist Necip Af· 
kın). 

sonu 

1 . Gillet: ispanya Hatıraıı 
2 . Elman: Aşk Şarkısı 
3 . Börschel: Mönüe 
4 • Rikıner: N91'eli Hafta 

5 . Bacig-alupo : Lucrezioa 
(Entermezıo) 

6 • Albeniz: Malaguena 
18.45 Ziraat Takvimi. 
18,55 Milzik: Fasıl Heyeti. 

19,30 Memleket saat ayarı ve 
Ajans Haberleri. 

19,45 Konuşma (Kitap ıaatl). 

19,55 Müzik: Oyun türküleri. 
20,15 Radyo Gazetesi. 

20,45 Müzik: Piaoo Solo'lan • 
Scarlatti ve Chopio'in Eserleri: 

Çalan Bedia Dölener. 

21,15 Konuşma (Türk Hukuk 
Korumu adana). 

21,30 Müzik: Klarnet ve pi· 
ano konçertosu - K. M. von we• 
ber. 

Çalanlar: Mazaffer Uz (Kla· 
rnot), Sabahaddin Kalender (Pi· 
aoo). 

21,50 Müzik: Kla1ik Türk Mü· 
ziii Prorramı. Şef: Mesud Cemil. 

22,30 Memleket Saat Ayarı, 
Ajanı Haberleri ve Borsalar. 

22,45/ 
22,50 Yarın ki Proa-ram ve ka· 

paoış. 

Satılık bağ yeri 
Aıkert hastahanesinin şimali 

ıarblıiode fabrikator B. A11m bai 

yeri bitiıiiindo Sıllanbış Mahmut 

Ô21ırkınh vereselerioo aid olan 

on üç dönüm bağ yeri 1atıhktır. 

Taliplerin Ziraat Bankuı mo• 

murlarından B. Zühtü Gökoelo 

müracaatları. 1739 2-10 
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Avrupadao dönen bir dostum anlattı: Muhatabım, tevazuyla, sözüne denm etti: Ve kimse, bıı paranın nereye rittiğini an· 
«Buluoduj'om ıehrin panayır mevsimiydi. - Hayretinizi pek tabii bulurum .. Panayı· layamadı. 

Gece, yeaioe eölenco mahalli olan Amerikan ra ıelen adamlar bilhassa oyun oynatanlar, Tabı'·ı bu b- -k b' 1 • • , uyu ır reza etti ... Lise mlldü· 
iıketioii donanmış, her taraf elektrik ziyaıiyle öteberi satanlar, tabii edebiyattan pekte anla. rü, maarif müfettişi bana ayrı ayrı birer tev- . 
aydıolatılmııtı. Giıeye duhuliye ücretini vere· mazlar. Fakat ben alelade bir gazinocu değ'i· bibname gönderdiler. 
rek mavi bir bilet aldım, içeri girdim. lim. Yüzünüzde büyük bir ciddiyet ve samimi· Arkadaşlarım, beni görünce baılarını çe. 

Böyle makaralarla patinajı hiç aevmem. Fa· yet gördüiüm için size hikaye mi anlatarak virmeğe, talebem yüzüme karşı bağırmaia baş-
kat bqkalarıoıa bu tehlikeli oyuna atılma11nı merakınızı tatmin edeceöim.. 1 d ı A k h h 

• a ı ar. rtı erkesin nefret ve istikra ettiği 
seyretmek pek hoşuma gider . Ben yüluek muallim mektebinin felsefe b' d 1 K 

ır a amd1m. stifaya mecbur oldum. ayın. 
Tahta parmaklığın arkaııodao bir geoç lcız şubesi mezunuyum .• Aşağı yukarı on ıene ev. d -

pe erim beni cambazhaoeye direktor muavini 
ile bir delikaolınıo döndüğünü dolaştıiıoı, ııç· vel bu şehrin lisesine felsefe hocası tayin olun· L 'f 

tayin etti. Ayni zamanda mabase•e vazı eai de 
radıiıoı, Hve aeve aeyrediyordam. dam. Bıı ilk memuriyetimdi. Burada hayat müt• benim üzerimdeydi. Bo iti ,.ayet muvaffakıyet· 

Derken, bir çarpııma oldıı. Genç kız bir hiş ıurette hazindi. lo idare ettim. . 
ihtiyar orkeie çarptı... Gidecek, rezecek bir yer yoktu. Sıkıntı· O zaman, yük1ek mualhm mektebi mezun· 

Bu adam müvazooesloi kaybederek. yere dan ölüyordum. Derken bir at cambazı kum- )arının isimlerini maııtaıı:aman neşreden salna-
otururk.en kendiıl de yüzü koyun yere kapan• panya11 gelerek çadırını şehrin büyük. moyda. mede hoskes , 0 yazıları okudu: 
dı. Bütün ıür,atiyle koşan delikanlı da genç n1oa kurdu. Tabii oraya devama baıladım. Ve cMöıyö (•) "' felsefeden meEUn. Viktorya 

k ıd F k dil k • b il ld J Jb' b b h 011• direkör muavini.» kızın üstüne yı ı ı. a at şet en şışmao ir po u, ya ız 1 e 11eıi eni teshir eden umbaz cam az an kb'h 
d • d B k J d b' · · '- d Tabii tekrar ta ı nameler aldım. Eski 

kadına çarpmak foliketine e urra ı. a ka- ~z ~r a? ırıoao _ar.. asın an ,koşmaia, onunla ._ 
1 k • b ko k b k b mezunlardan bir ıı.ısmı protesto ya.ğdırdılar. 

dıo da koca1ını beraber sürük iyere aıır ir çu 11 
. aı munase eti t01isine başladım. O B• hücumlara mukavemet ettım. Sebatımı 

rürültüyle yuvarlandı. Bit ıaniyo içinde her ta· zaman hayatım, fırtınalı, teneffüs ettiğim hava bozmadUD· 
kokuluyd~. Tabii aklı°' başımdan gitti. Cambazhaae terakki etti. işi doirudan do· 

raf karııtı... Ser&"uzeşt, istediğimden pek fazla ileri ,.1a kendi üzerime aldım. r· 
Meydanda ıallanan bacaklar, kollar görül· ritti. Bir.i bastılar. Beni emrivaki kar•ısıoda S b . k f . t . 

dü. Acı ıeıler işitildi. Bu ıürültüoiln içinde b l ... oora u 
11 

e mı esıs ettim. Her gün 
_.J k ıraktalar. zdivaca mecbur ettiler. Evveli mu· l'eçtikçe muvaffakıyetimden dolayı kendi k • 

olmadıcrımdan dolayı kendimi tebrik GUer on ._ d' · b 'k d" d en • d .. avemet gösterdim, sonra itaat ettim. da ınıı to rı e ıyor um. Pariıte de bô 1 l 
yanımda bir ıea litince bir tiir oku 0

• Cambaz kız, karım oldıı ve ayni :ııa 111~1. ' b'l F '- t b d Y e m 
d , ._ • 1 mom. a .. a ura a patinajı herkes ,.0 k ıe· 

Demek lıti1ordo kiı « Selimot aıma .. e. 1ahneye biri sakallı kadıo, diO.eri yıl•08.'e 
1
10

1
• · A d l T 

• 0 vıyor. vuç o usu para kazanıyorum. 
nardadır!.» do çıkan iki herifin enişteai okllllll·d ~~l .?· ş· d' · · 

Acaba böyle lltioce tiirler okuyan llim zat il 1 k asiyet eıı mı ım 1 z:onrınım. Yakında domuzculuk ta 
sefe mua imi i,.in no par a " _ _ •• d w • F k f ı 

Li d'? 8 ' ' b kt l 1- t' ' b" T ld B l e ocegım. a at e Hfevi terketmedı'm, Bu baf· ıı. m ı aıımı ,.evırıp a ım. ııı.e ıorın ıa ıp l d' k etafatb o a. u un yem ~ 
T z ıvacımız pe 1 t f l f d Efl Ye mildil il il - d-m H t tmı'• ve h h rdı Dııa o'-unur a e 90 0 mocmuasm a ituna daı'r ozon bit r n ror u . ayre o ... ay. 'l LA eraı'ımde azı • .. • 
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4 BUGON 

SEYHAN ViLAYETiNDEN. 
ÇUKUROV A PAMUK EKiCiLERİNE: -

1- 2903 sayılı Pamuk lslahı kanununun birinci maddesine mUste· 
niden: 
Şimalen: Adana-Ceyhan demiryolu 
Şarkan : - Ceyhan nehri 
Garben : - Seyhan nehri 

.. 

Cenuben: - Kumrulu, Yeniköy, Kadıköy, Hacıhasan, Yüzbaşı, Oymaklı, Sünnetli köylerinin teşkil 
ettiği inhinalı hat dahilinde ve bu hudutlardan beşer yüz metre genişliğinde bir kuşak içinde Akala 
n·ev'inden başka açık kozalı pamuk tohumunun ekimi yasaktır. 

2- Akaladan başka Klevland vesair açık kozalı pamuk eken çiftçilerin ekimleri 2903 sayılı kanunun 
7 inci madddesine tevfikan sökülür, yok edilir, ve sökme mesarifi sahibi tarafından verilmezse Ziraat 
Vekilliği bütçesinden ödenir, ve karşılığı tahsili emval kanununa' göre suçludan alınır. Bu .kanunun 
hükmüne aykırı hareket edenler ayrıca mahkeme kararile 100 liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezasına çarpılır. 

3- Zikri geçen bölge dahilindeki bütün pamuk ekicilerinin bu yıl ekecekleri Akala tohumluğu 
temin edilmiştir. 

1741 

Alsaray Sineması 
Müdüriyeti 

Dört ründenberl iÖrillmemi~ bir muvaffaklyetle ıöaterilmelcte olan 
ıki emsalın: fi lmden mürekkep muazzam proğramı 

-1 -
Btr 1&nat ve alnema tabeaeri, bir hayat ve atk romanı olan ba9tan 

bata renkli bllyllk film 
RAY MILLAND- PATRlCIA MORISSON-AKIM TAMIROF'un 

dAhtyane bir kablllyetle yarattıkları 

IVAHŞil- Aş K 
1 1 

-2-
Llıtllı: atızlı meıhur koıt>lk JOE BROWN'ın en gl'zel ve uyredenlerl 

kahkahalara boJan tOrkçe ıöz:lll fevkallde lı:omediıl 

-1Herkül1-
Bu iki b'lyük filmin kazandığı fevkallde rağbet ve izdihamdan re5re· 

mlyen •ayın müdavlmlerlmlz:ln seyretmelerini ve aonauz: arzu üzerine bir 
kaç rün dııha devam edeceğini tebelr eder. 

iLAVETEN ı Dilnya h ııberlerlode , Surlye'nin lnrlllz:ler tarafından lnıll 
ve daha m\lhlm ıi,taat hıbnler 

w w - ----·-----------~ 
PEK YAKINDA 

Atkın Göz Ya,ıaranın bUyUk yaratıcısı 
ABDULVAHAB'ın en aon bllyük eaerl: 

~ Me_sutGUnler, 
Seyhan orman,· çevirge 

müdürlüğünden : 
Orman Emvali Satış lıanı 

Cinsi Mikdarı 
Çam Enkaz odunu Kental 

16938 

1 - Seyhan viliyetinin Karaissh ka~ası dabt1inde Cin· 
dere Devlet ormanından 16938 kental mıkdaı·ında odun sa· 
tlşa çıkarılmıştır. 

2 - Satıf 2.3.1942 günü ıaat 1 l de Seyhan Orman 
Müdilrlüğü dairesinde artırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher kentalının muhammen fiatı 12 kuruştur. 
4 - Sartname ve mukavelenarne projeleri Orman Umunı 

Müdürlü, Seyhan Orman Çe. Müd. ve KaraisaJı Or. B. Ş. 
yerlerden alınır. 

S - Muvakkat teminat 30S lira 8 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 
7 - Orman 13.2.94l gününden itibaren 15 gUo ınüd· 

detle satışa çıkarılmıştır. 
8 - Orman bir sene müddetle verilecektir. 
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1 

Sut1arl! 
8.30 BU AKŞAM Suvare 

8,30 
Büyük, zengin ve mohte~em prorram İki büyük şabuer birden 

1 
Dünyanın iki büyük facia artisti 

Varner Baxter Bruce K•bot 
Sinema alemindo bir harika yarattılar Türkçe ıözlü 

1 Ormanlar hakimi 1 
Büyük ve yükıek bir aşkın romanı .. Heyecan vo maceralarla 

dolu nefis bir mev7.a 

2 
Büyük artist BENJAMINE GlGLlnin ibdarerdesi = Saadet düşmanı = 

hahi bir müzik ... Hiui ve müf'lssir bir mevzu ... Kalpleri 
heyecan saran nefiı bir qk macerası 

NAZARI DiKKATE: Kız lisesi, kız enstitüsü, hususi ttn.İ bayanlar 
ve bilhassa moda takip eden bayanlara: 

1941 - 1942 Senesinin 
Elbise, ~apka, rop, tayyör, kombinezon ve sairenin 

en son moddlerioi gösteren 

Kadınlar arasında 
filmi ıon defa olarak 

25 • şubat • 942 çarşamba ründüz matinasında gösterilecektir. 

askeri Satın Alma Komisyonu Reisliğinden: 
1 - Kapalı zarfla 20 000 kilo sığır eti alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 6000 lira ilk temiolllı 450 liradır. 

23.2.942 

Seyhan Valisi 
FAiK ÜSTÜN 

Tan Sinemasında 
Bu Ak,am 

iki btlyllk ve heyecanlı filmden seçilmiş ftvkallde bir protram 
-1-

~' 
Macera filmlerinin iki kahramanı JONNY MAC BRA WN 
BAKER'in mOıterek tem•lllert : 

Meşum izler 
Heyecan ve hleecan dolu ltlr film 

-2-

ve 808 

Kalk•• dağ'•nnın ri!ıel manıarah yerlerinde reçen atk• macera 
ve heyecan febuerl 

YayUl_ l?ilberi _,J 
Pek Yakında: MASKELi ŞEF _ 

iLAN 
iskenderun Liman isletme müdürlüğünden~ 

idaremizin Anbar memurluiu. deniz puvantörlüğü ve diier " 
zaifinde i.tibdam edilmek üzere Orta mektep mezunlarından memur alf 
nacaiından taliplerin : 

A - Nüfas Hüviyet varakası 
B - Mektep şabadetnamesi 
C - Aıkerlik ve1ik111 
D - Saihk raporu 
E - Hüsnü bal varakalarile şubat 942 nihayetine kadar idaremijl 

tahrirf'n müracaatları ilin olunur. 21- 24 - 26 -28 1731 .J 

~-. Bayanlar! ~·___.J;1 ' 
Ucoz kuaıaı, terzi elinde kıymetini çok yükseltir. 

TERZi MAIC BULE NiL 
3 - Ş•utnamesi her rün komiıyooda fÖrül~bilir. :: 
4 - ihalesi 2 / 3 / 942 Pazart~si günü ıaat 15 dedir. asri Sinema cadee$i, Cumhariyel oku· e 1

' 

5 _ ltteklilerin belli rün ve saattan bir ıaat evveline kadar tele lu karşısında Dispanser sokak j 
lif zarflarını komisyonda hazır bulundurmaları ilan olonor. 

14 -
19 

-
24 

-
1 1703 z · ··ı üzdanı Za i Nüfus cüzdartl 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••• ayı nu us c y 
ı IRMAK HAMAMI j ' . Nüf~s. c.üzdanımı zayi et- Nüfus cüzdanımı zayi et· 
ı • tım. Yen ısını alacağımdan es· tim. Yenisini alacağımdan et 

: Şehrimizin en büyük ve temiz hamamı olan IRMAK ! kisin'n hükmil olmadığını ilin kisinin hükmü olmadığını ilan 
! HAMAMI müşterilerioe icap eden kolaylığı göstermektedir. 

1
: ederim. Mütekait hakim ederim. 340 doğumlu Ncc· 

: Müşterilerimizin bir defa gelmeleri, gerek takımları· • M e b met Nuri mettin oğ. Mehmet 
: mızın yeniliğini ve gerekse temizliğini görmeleri bu sözll· : Gilçlü 1743 Can 1742 . . , 

ı mllzü isbata klfidir. MUateclrl 1 \ 
: 1633 1-15 Salih Sertkaga •ı 
1 ................................................... .. 

imtiyaz Sahibi ı Ca-rit ORAL 
u. Ne9ri1at MGdllrD ı AY11kat 
Rlfat YAVIROCLU 

Baaıldıtı Yer ı ( BUGON) 
llatbaaaı - AdıH 


