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illi Şefimiz. dün· çok veciz· 
ir nutuk irad buyurdular 

Demirlerimiz Vanhşhkla 
Pireye Çıkarılmış 

lstanbul : 4 (TUrksözU muhabirinden) - Ame
rlkadan getlrJlen demirler yanll,llkla Pire llmanma 
çıkarılmı,11. Demlrlerlmlzl getiren acente. Pire il· 
manmdakl masrafı hUkQmetlmlzden dolar Uzerln· 
den istemektedir. Keyfiyet Pire llmamna alt olduju 
için Yunan parası olan drahmi Uzerlnden muamele 
yapılablleceOI acenteye blldlrllmlf ve acente pro· 
testo edllmı,tır. 

~ANIN KENDi 
A ÔRDÜGÜ 
AP 

Nevzad GVVEN 

•vutıukta harp ağır fa. 
t rnütemadi bir surette 
lnlıların lehine inkişaf 

}'anın, Yunanistana te· 
evvel İngiliz tayyare

iiz ziyaret etmediği de· 
&enayi mıntıkaları pa· 
atılıyor. ltalyan deniz 
biri Taranto'da, diğ-eri 
klarında olmak üzere 
tokat yedi. Bu tokatın 

bahriyelilerini daha 
açık deniz havası al

lledrcek kadar şiddetli 
Şimali Afrikada ve so · 
ltalyan orduları yerlerin· 

ışlardır. Eğer f ngiliz 
ltalyan donanmasına 

·~-..... ·-yj de vurmak fırsa· 

İrirsc bu orduların ana 
"ünakalcleri tamamiyle 
te rnukadder oJan feci 

başbaşa kalmış ola-

lldalarda açlık gittikçe 
· Buradaki garnizonla· 
ancak'bir kaç ay da-

llecek ve bir müddet 
ra ltalyan kıtaları ve 

ı olgun armut atacın· 
tibi, fngiliz veya Yunan 

teslim olmakta gc-
. 

harp endüstrisine çok 
kömür, mayi mahru · 
demir gibi ehemmi

ı.ddeler bakımından da 
"llhrana maruzdur. Bil· 
başladıktan sonra as
lllata tahsis edilen hal
Ollarının hariçten teda · 
ctk maddeleri kafi mik

yacak bir hale geldiği 
· Filhakika ftalyanın har

n evvel bir senelikten 
ve yiyecek stok yap· 

ktedir. Fakat logiliz 
rinin bilhassa hedef 

'ti bu depolardan bir 
ip olduğu da muhak-

laraftan ltalyanın dahili 
Pek parlak gorunmü· 
tandaki ilk mağ'liibi

'<>nra, ordu ve Faşist 
llda çıktığ'ı söylenilen 
lrılaşmazlığa inanmak 

ve işaretler mev-

bu haller ltalyanın teh
aza girdiğ'ini göste
na tecavüze başla

kolay ve sür'atli bir 
.. ış olan ltalya bugün 
llsünün ucunda realite
Çehresiyle karşılaşmış 

lininin, dahili ve hari
haysiyetini tepeleye
OttaQı B. Hitler'den -
timdilik - imdat is-

de hükmedilebilir. 
}'a da bugün Balkan· 
Çıkan bir çok zorluk
ortaQına yardım ni · 

gibi görünüyor. Bi· 
.'la, kendi eliyle Ö· 

uçurumu atlamak 
inek ıstırarındadır. 

ltaıya için felakettir. 
~ttiQ"i takdirde bu
Unduğu güçlükler 

k, ltalyan ordusu ı 
anacak ve ltal-

İkioci sahiefde ) 

Ankara : 4 ( a a ) - Siyasal 
bilgiler' ( Mülkiye ) okulunun 84 

1 
üncü ve yüksek tedrisat müessese
si oluşunun 63 üncü yıldönümü 

büyük törenle kutlanmıştırr. 
Bu münasebetle Milli Şef lnönü 

şu nutku söylemişlerdir: ç • f •] • T e· v 
keti!~:~~~:~~~~:~.~~:·h:·:~~ 1 ı tçıaerın ıcaret e-
seçme nzuvlar yetiştiren en kıymet- k A ı t • b • M •• t 
li müessescl<:rimizden biridir. Di- 1 a e ıne ır uracaa ) 
ğer büyük ilim müesseselerimiz 
mezun varirken ve tahsille~ini bi· 

tirenteri hayata çıkarırken onıara Pa mug"' u 0 "olur fiyatla,, satılması isteniyor 
serbest mesleklerde de çalışmak 

imkanlarını veriyor. Fakat bu mü· 
esseseyi bitirib çıkanlar daha ilk 
günlerinde kendılerinı devlete vak 1 
fetmek karar;yıe işe b~ şlıyorlar. 

Serbest hayatı en zaif ihtimal 
olarak gözönünde tutuyorlar. Ô 
mürlerini Millet hizmetine bağlıyor 
lar. Memlt kete faydalı olmayı mak· 
satlarına uyğun buluyorlar. Başlıca 
re: mi idare maka;ıizması içinde 
vazife alıyor! .r. Bu bakımdan bu 

( Gerisi UçUncU sayf adn) 

Bulgar hariciye 
nazırının nutku 

Alman demir 
yollarına bomba 

Londra :. 4 ( A. A. )- Haber 
alındığına göre, küçük bir logilız 
bomba:dıman tayyaresi teşekkülü 
Salı . Çarşamba gecesi Relanya 

demiryollannı bombardıman et· 
miştir . 

Adana çiftçilerinin b11 yıl el· 

de ettikleri pamuğu piyasada 

tuccnrlar tarafından duşuk fiyat· 

lnrla ıılındıgını gören şehrimiz 

çiftçiler birliği çiftçinin himaye 

edilmesi bakımından bu pamukl"· 

rın olur fiyatla sabn alınması ha· 

kımmdan Ticaret Vekaltoti nez 

dinde teşebbUste bulunmuştur. 

Meşhut suçlar ve 
suçları 

Türk·-BulgaY iyi kom
şuluğunu muhafaza 

azmindeyiz 

• 
" TUrk Trakyasmdakl 

hazırllklar tedafUI mahl· 
yelle olduiu hakkında 
TUrklyeden teminat al· 
mıf bulunuyoruz.,, 

ihtikar 
SUÇLULARI DERHAL MAHKOM EDEBiLMEK 
iÇiN KANUNUNDA TADiLAT YAPMAK LAZIM 

• 
Sofya : 4 (a.a) - D.N.B. bil 

diriyor: Bulgar hariciye nazırı Po· 
pof Bulgar dış siyaseti hakkında 
çoktanberi beklenen nutkunu Sob· 
ranyada söylemiştir. Nazır evvelA 
Bulgaristanı harp dışında bulundur· 
mak, Bulgar milletine sulhü temin 
etmek ve memleketin emniyet, is
tiklal ve hayati hak ve menfaatle
rini muhafaza eylemek hususunda 
hükumet tarafından yapılan beya
natı hatırlatmış ve hükumetinin bu 
vadini tutabildiğini ve her zaman 
bu siyasete sadık kalacakını ilave 

Romanyada silah 
Iar toplanıyor 

Bükreş : 4 ( A. A. )- Havas 
bildiriyor: Hükumet neşrettiği bir 
beyanname ile halkı üç gün zar
fında silahlarını teslim etmeğ'e 
davet etmiştir . Bu emirname hi· 
lafına harektt edeı.lt r altı ay ha
pisten beş sene ı.ğır cezaya ka· 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

Ankara : 4 ( Türksözü muha· 
birinden ) - Muhtekiı lrrin meş 
hut suçlar kamınunun çerçevesi 
içine girdikleri halde şimdiye ka 
dar Müddei umumili~e verilenle
rin hiç birisini bu kanuna göre 
muhakeme etme imkanı hasıl ol 
mamıştır. Meşhut suçların azami 
24 saat içinde mahkemeye intikal 
etmesi lazımdır. Bu müddet için-
de mahkemeye verilmiş suçlular 
adi hükümlere göre muhakeme 
edilirler . 

(Gerisi ikinci suyfnda) ( Gerisi UçUncU sayfada) 

ihtikarıa mücadele için 
kuruluyor yeni teşkilat 

Londraya 
taarruzlar 

• 
yenı 

oldu 
Lorıdra : 4 ( A. A. )- Hava 

ve dahili emniyet nezaretleri teb 
li~i: Salı · Çarşamba ge_:e:i zar

fında düşman Londraya ve ıner· 
kezi lngiltereye hütum elmiş ve 
bu mıntakalarla sahıl aıasında 

yekdigerinden uzak mesııfelerde 

bulunan muhtelif noktalar üzerine 
de bombalar almıştır . Hücumlar 
bü)ük mıkyaslaıda olrnayıp az 
devam etmiştir. Saat 22 den az 
~onıa akınlara nihayet verilmiştir. 

Ô ü ve yaralı adedi azdır . Mer· 
keıi lngılterede çıkan baıı yan 
gınlar önlenmiştir . Londra mın
tak asında hiç bir bü>ük yangın 

zuhur dmedıği gibi mühi.n hiç 
bir hedef de has ra uQ'ramamış

lır , 

lstanbul : 4 ( Türksözü Mu
habirinden ) -

Fiyat murakabe komisyonu 
ihtikarla mücadele faaliyetini art
tırmak için yeni direktifler almış 
tır. Hükümet, gıda maddeleri ile 
giyim e~yası üzerinde sebepsiz o· 
lnrak yapılmakta olan fiyat yükse
lişini ihtikar telakki etmektedir. Bu 
yolda hareket eden muhtekirlerle 

esaslı surette mücadele edilecek 
ve halkın zarardan korunmasına 
itina olunacaktır. 

Piyasadan verilen malumata 
göre; yeni Ticaret Vekilimiz Müm
taz Ôkmen bugünlerde lstanbula 
gelecek ve yeni teşkilatın kurulma
sı etrafında meşgul olacaktır. 

Bir kısım tüccarlarımız, gıda 
( Gerisi ikinci sayfada) 

TASARRUF HAFTASI MÜNASEBE flYLE 

B. Vekilimiz R. Saydam 
bir nutuk söyliyecek 

Ankara : 4 (Türksözü muhabi· 
rinden) - 12 llkkar unda başlı}'a· 
cak olan on birinci Tasarruf hafta· 
sı Başvekilimizin radyoda vereceği 
bir nutukla açılacaktır. Dahiliye 
Vekile ti vilayetlerin Tasarruf haf· 
tasına Azami ehemmiyeti vermelc· 

rini istemiştir. Maarif vekaleti de 
Maarif teşkilatına gönderdiği bir 

emirde mekteblerde yapı'acak tö· 
ıenlerde Tasarruf haftasının mak· 
sat ve mahiyetinin talebeye etraf-

bca anlablmasını tamim etmifhr. 

Yunan yaralılan ve gönullu kndın hasta bakıcıları 

Yunanlılar 
Ayasarandi 
kapılarında 

ltalyanlardan esir ve 
yeni mevziler ahndı 

Atina : 4 ( A. A )- 38 nu 
maralı Yunan tebliği : Pogradet 
bölgesinde şiddetli muharebeler
den sonra Yunanlılar yeni tepe
ler işgal etmiş ve esir almışlardır. 
Cephenin sair kısımlarında mu
harebeler Yunanlılar Jebıne baza 
terakkilerle devam etmektedir . 
Bombardıman tayyart'lerimiz düş· 
man kollarına ve geride bulunan 
depolara hücumlar yapmışlardır . 

( Gerisi Ucnun sayfada ) 
~~ 

Buharla işleyen bir 
tayyare icad edildi 

Stokholm: 4 (a.a.) -
Stefanl : Dagblldet ga
zetesi Vaflngton muha· 
biri, Vesler kardeflerln 
buharla ı,ıeven keskin 
bir dUrblnhı müteharrik 
bir tayyare lc1ııd ettlkle
rlnl yazmaktadır. Bu 
tayyare az havalı yUk· 
sek lrtllalarda lrızasız 

uçabllmekt,dlr. 

Hariciye vekilimiz 

Eskişehire gitti 

Ankara : 4 (Türksözü muhabi
rinden) - Hariciye vekili B. Şük
rü Saraçoğlu bu akşamki ekspres
le Eskişehire hareket etmiştir. Bir 
hafta sonra Ankaraya dönecektir. 

• 

B. Hitler yeni 

işler Peşinde 
Hitler Lavalı Fransaya 
şef yapmak istiyormuş 

Londra : 4 ( a.a ) -Bay Hitler 

mUmkun olduğu taktirde Mareşal 

Petcmin _yerine Bny Livvlı ikame 

etmeyi duşnmektedir. 

Kont Çaki yakı~da 
Belgrada gidiyor 
Belgrad : 4 (a. a.) - Stdanj 

ajansı bildiriyor: Haber alındığına 

göre Macar Hariciye nazırı Kont 

Çaki yftkında Belgrada gelecek· 

tir. Siyas1 mal!filler bu seyahata 

çok t'bemmiyet vermektedir. 



NE VAR NEYoK 

Birbirinin ayni 

A merikalı kimyageı ler, E vitaminini suni bir surette imal etmeğe 
muvaffak olmuşlar ve buna Tokoferol ismini vermişlerdir. Ame

rikalı kimyagerler E vitaminine çocuk doğurmasını kolaylaştınp arıtır
m_~:ında~ dolayı bu adı vermişlerdir. Bu vitaminin istimali sayesinde 
bulun dunyada doğumların senede bir milyon kadar artacağı tahmin 
edilmektedir. Bu vitamini kullanmak sayesinde şimdive kadar kısır ad-
dedilen kadınlar çocuk doğurabileceklerdir. · 

o e~roit. şehri kız lisesi profesörleri son günlerde görülmemiş bir 
surprız karşısında kalmışlar mektebe k d d'I k · · - t • ay e ı me ıçın muracaa 

eden genç kızlar arasında hayret edilecek d d b" "b" · b · _ erece e ırı ırıne enzıyen 
iki kız gorerek bunları ikiz addetmişlerdir. 

Fakat mektep profesörlerı" b "k" k · · . . . . • u ı ı ız arasında hıç bır akrabalık 
bulunmadığı, ıkısının de Paulina Taylor ad t d ki 22 ı · 1 . . . _ mı aşı ı arını ve ey u 
1920 tarıhınde, aynı gunde dox.muş old ki ··ğ · h ti · 

k 1 x. d" _ _ 6 u arını o renınce ayre erı 
şaş ın ı6a onmuştur. 

Mektep idaresi bu muammayı hallet k · · 'k" k d h • _ me ıçın ı · ı ız arasın a, a • 
lak ve temayul bakımından da bir benze J"k b ı b ı d x.. 

1 Z r ı u unup u unma 16 .nı a-
raştırmış ar. evk, temayül ve istidadlar · ld x. ı ı 
ı . . ının aynı o u6 unu an amış ar. 
kı kız arasındakı bu hayret edilecek b J"ğ" b" l" ı - ı enzer ı ın sırrı ır ur u an aşı· lamam ıştır. 

t-··--··----- .. --- .. -----------· * . 1 TARiHTEN YAPRAKLAR : 

·-----...... ------------··--··-! 
Askere Baklava ihsanı, 

Hind padişahına hediyeler 

Kanuni Süleyman ve dördüncü Mehmede dair 

K anuniffS~le~~t n za
1
md aknından başlayarak, stferlcrde galebe ve 

m~za erıye er 0 ~ ça, kaleler ve ,ehirler zaptedild kçe 
askere pılav, zerde ve yahnıden rnu""ıekk ·· t·· ı- k ·ı L • . . . ep uç ur u yeme ı e oırer 
ziyafet verılırdı. Fakat Osrnanlr pad"şahl b" t f ·t 

ı armın ızza se ere gı me 
meye başladıkları zamanlarda bu 2• f ti k b·ı ı . ı·r • ıya e ere mu a ı ,asKere, u u e 
divanlırında çorba, pilav ve zerd•· R b · · H k . _ _ .. , amazanın on tşıncı ır ar sa 
adet ziyaretı gunu de yalnız fstanbuld L ı k h • a ı:u unan as ere, er on ne· 
ferine birer tepıı hesabiyle· baklava ı"k "d t ı t 

ramı a c o muş u 

Ramazanın on beşinci günü, ray mutfağına iade edilird: .. 
başta Yeniçeri ortaları olduğu 

halde, asker saraya gelirdi; Orta 
kapı önündeki birinci avluda top· 1 

lanırlardı . Baklava tepsilerini a· 1 
)acık neferler orta kapıdan içe 

• * * 
1645 de henüz on iki yaşın 

da bulunan dö 1 düncü Mehmed, 
lstanbula gelrn Hind elçisi Said 

Hacı Mehmed vasıtasiyle Hind riye, mutfaklar önüne alınarak 1 
bir sıra dizilirlerdi. padişahı Şahı cihana hediye ola 

Baklava tepsileri de futalara 
bağlan1r, sıralanırdı. Bu merasi 

me,Ht koltuğuna anahtar ağası, 

sol koltu~una da baılala girmiş 

bulunan silihtarata nezaret etfer 
di. 

iki tepsi Baklava, adı, Yeni 

çeri ocağının birinci orta neferle 

ri arasında yazılı oJan padişah 

için alınır, diğer tepsileri de,ne 

ferler, futalarınrn düğüm yerle 

rinıien yeşil boyalı sırıklara ta

kıp orta kapıdan çıkarlar ye ken· 
dilerini bekliyen yoldaşlariyle be 
raber bir baklava alayı gösterıp 

kışlalarına giderlerdi. ı 

Baklavalar yenJıkten soma, 1 

ertesi gün, futalar ve tepsiler sa· 
• 

Ahizeyi bıraktıktan sonra Em
niyet dairesine son emre kadar 
kendisinin Paris haricinde olduğu
nu söylenmesini bildirdi. Büroya 
bitişik tuvalet odasına geçti. Ora
d~n . çıktığı zaman lemamen de~iş
~ışti. Kırmızı bir çene sakalı, göz-
lkuklefr, _b~mbaşka bir elbise. Tabii 
ıya etını deA"iştirdikten sonra h . 

~ . d u 
susı evıne e gidemiyecekti. 

- Mösyö Carintis diye mırıl
dan, ikimiz karşı karşıya... Sizin 
ve şeriki cürmünüz beni ele geçi
riyordunuz ... Fakat, bu sabah buna 
muvaffak olamadınız.,. Mertele'yi 
öldürdünüz. Belki Maihieu'nün ölü
mü de sizin eseriniz. Fakat, beni .. 
Buna asla muyaffak olamıfacaksı
nız. Zira sizin yapacatJnızı daha 
evvel ben yapacağım. 

- Vll -

Muhtelif intibalar 

Perşembe günü, müzikhol ma

tinesi. 
Messidor otelinin dehlizlerinde 

rak: 

1 adet zümrüt kabzstlı han· 

çu, 20 adet biribirindrn güzel 

cariye, 1 adet murassa bir eğer 

takılnı göndermişti. Elçiye de 

6000 altın, bir kıymetli kürk, bir 

mükemmel at ihsan etmişti. 

* 1648 de de Hindistana 

gönderdıği Türk elçisi Muinz-tde 

ile Hint padişahına: 

1 adet yt kpare büyük 2üm· 

rütlü bir sorguç, 4 adet kühey

lan ki, binek takımları ve koşum 

lan f'n kıymetli kumaşlardan, 

mücevherli v~ inci iş!emeliydi. 

Zincirleri ve üzengileri altından· 

dı . 

------ Gece 
sükunet vardı. Yavaşça bir kapı 
açıldı Sakallı ve gözlüklü bir yüz 
yarı açık kapıdan göründü. 

Ducolin yeni kıyafetiyle Four
mont, namı diğeri Carintis'in ka· 
tında bir oda kiralamıştı. Öğleden 
sonra odasında çiftin çıkmasını 

sabırsızlıkla bekledi. Şimdi o ya· 
pacağını düşünüyordü. Fourmont'· 
un oda numarasını biliyordu. 

Bir kaç metre uzakta, bir sür
prize maruz kalmıyacağına emin 
olduktan sonra bu tarz işlerde 
kullanmak için daima üzerinde ta· 
şıdıgı bir küçük aletin yardımiyle 
kapıyı kolayca açtı. 

Hakikaten Ôucolin, bu rolü 
çok oynampyı sevmezdi. Odada 

i tiAB ..... RLER 
Köylerimizde 

gaz yok 
Haber aldı~ımıza göre bir· 

çok köylerde ~iddetle gaz buh 
ranı hissedildiği ve bu yüzden 
eğitmenli okulu olup da ha!k 
dershıneleri ı»çılan köylerin sı
kıntı çekmekte olduğu anlaşıl 

maktadır. 

Adana Pasif Korunma 
\ 

komisyonu toplantısı 

Dün saat on beşte hava pa. 
sif korunma komis>onu vali mu 
avini riyasetinde toplanmış ve 
gündeliğindeki işleri müzakııre 
ederek karara bağlamıştır 

Adana kulübünün Meh-

metçiklere hediyesi 

T eı tibettiği bir süvaredcn te· 

min edilen para ile Adana ku 

lübü Mth"Tlı tçiklere 628 bırka 
hediye etmiştir. Adana kulübü· 

nün bu güu 1 hareketi şehrimiz 

de memnuniyetle karşılanmıştır. 

Mahallelerin ._ .. en çlik 

kulüplerine taksimi 
Gençlik kulüpleri haline in

kılap edtn ş' hrimiz.dek i Spor 

kulüpltri Beden Terbiyesi Ge· 

nel Direktörlüğünden bölgeye 
fi 

gelen son talimat üzerine yeni 

isimlerini almışlar ve Be::lcn 

Terbiyesi Adana ş• hir mükel 
leflerinın bu üç kulübünüze tev 

zii de yapılmıştır. Bundan böyle 

bu üç ku1übümüz ' ' Toros Gıo nç 

lik ku'übü " , " Seyhan Genç· 

lik kulühü ., ve " idman Yurdu 

Gençlik kulü'ıü ,, adını taşıya· 

c .. klardır • Şehir mükellt fler inin 

Gençlik ku'üplerine tevziinde 

Kurtuluş , Çınarlı , Ctmalpaşa , 

Reşatbcy , Karşıyaka , Köpıü

köyü, Tepebağ, Kayalıbağ, Ka· 

rawku, Döşeme mahalleleri mü 

kelltfleri idman Yurdu Gençlik 

kulübünr; U ucami , Smyakup, 

Hürıiyd , Mı stanzade . Mıdık , 

Seyh~n mahall~l:ri mükellefleri 

Seyhan G'!nç1i'< ku1ü1üne ve 

lstik 'al , Hanedan , Akkapı , 
Kuruköprü, Mirzaçelebi , Koca-

vezir mahalleleıi mükelltfleri de 
Toros Gençlık kulü büne veril· 

mişlerdir • 

Nakii vasıtalarının tahdidi 

Adanada seferden 68 
otomobil menedildi 

Namık Kemal'in 
doğum yılı 

Bütün memle ette 

törenler yapılacak 

Büyük vatanperver şair Na 
mık K"mai'in doğumunun yÜ· 

züncü yıldonümü 21 birincika 
nun 1940 tarıhinde bütün )Urt 
ta kutlanacaktır. Maarif Veka 
!etimiz, ttşkilatına bir tamim 
yaparak kutlama hazırlıklarına 

şimdi len · başlanmasını bildir
miştir. Ve kale tin bu tamimini 
yazıyoruz : 

"21 birincikanun 1940 cu
martesi günü büyük vatansever 
Türk şairi Namık Kemalin do 
RUmunun yüzüncü yıldönümü 

dür. Bu münasebetle o gün her 
derecedeki tahsil müesseselrti 
mizde ve o okul idaresince trs 
bit o1unacak bir saattr, alakadar 

• öğretmt nler tarafından talebe. 
ye Namık Kemal hakkında ma
h1mat verilecrk ve onun nasıl 

bütün hayatı müd-!etince vatan 
idealine ba~lr kaldığı, bütün e 
se• )erinde hürriyet, vatansever

lik, millet için fedalcarlı\c, fera· 
gat duygularını ttlkin ettiği an· 
!atılacak, bütün duygujarı derin 
ve kuvvetli bir surette yıış=tmış 
olmasının, onun sözlerine nasıl 
bir e'lir verdiği izah olunacak 
tır Öğretmenler, bir ideıtle ve 
her şeyin üstünde vatan ideali
ne bağlanmanın irısana ne bü)ük 
kudretler verdiği üzerinde du · 
racaklar, Türk çocuğu için en 
büyük saadf'tİn kendini milli 
hayatın )Ükselmesi yolunda fe. 
dakar \e ftragatli hale getir· 
mek olduğunu, büyiık tarihimi · 
zın bu vasıflara malik vatan 
rvlatlarıoın es,.ıi bulunduğunu 

tebarüz · ettireceı lerdir. Ayrıca 
gerek ögretmen, gı>rt kse talebe 
tarafından Namık Kemal'in e· 
seı lerinJen parçalar okunmıtsı, 

h :ı fta içinde Namık Kemal'e ve 
eserlerine dair tahrir, İnşat va · 
2ifeleri verilmesi, bu memleket 

Benzin, petrol ve müştalcla
riyle müh harrik motörlü, busu· 
~i vasıt"laıın seferdtn meo'.ne 
dair taliı ıatnamenin tatbikine 
geçildikten sonra şehrimizde 
64 hususi otomobil, 53 hususi 
mo'osiklet ve 4 kamyonetin se· 
ferlerden kıldırıldığı öğrenilmiş· 
miştir. 

Çıftçi elinde bulunan ve 
bazı mÜt sstselerce hizmet iş 

!erinde kullanılan kamyon ve 
kamyoıttlerle taksi otomobil· 
I· ri, otomobilleri, otol-üsler, vi 

layetıo, konsofos'ukh. ra, po!i!e. 
tümene, doktorlara ait otomo· 
biller ise normal faaliyetlerine 
devam etmektedirlrr. 

Orman kadrosunda 
yapılan değişiklikler 

Ankaradan aldığımız maili· 
mata göre , Seyhan Devlet Or
man işletmesi Po~ reviri bölge 
Şefi Hüseyin Agun Tavşınlıya , 
Kocaeli Orman Mühendiıs mua. 
vini Ekrem Dündar Seyhana , 

Seyhan Orman Mühendis mua· 
vini Sadi Sunal Geredeye tayin 
edilmişlerdir . · 

Meşhut suçlar ve ihti-
kar suçl arı 

( Birinci sahifeden artan ) 

ihtikar yaptıkları iddiasiyle ya
kalananların dosyaları alakadar tar 
tarafından fı}at murakabe komis 
yonuna verildiği ve bu komis· 
yonda da 24 saatten fazla kaldığı 
için meşhut suçlar çerçevesinden 
çıkmaktadır . Davalar mah\ceme· 
leıe intikal ettikten sonra azami 
üç , döı t celsede nedcelendiril· 
rnekledir. lıtıhaz edilen karar yine 
adi hükümlere göre temyiz edil
diği ve temyiz mahkemelerinin 
işleri de fazla olduğu için tabia
tile geç kaJmaktadır. Milli korunma 
kıım.nu veyahut askeri ceza kanunu 
tadil edilmedikçe ihtikar suçla•ını 
derhal mahkum etmeye imkan 
yoktur . 

ve sanat adamının ruimle•inin 
yapt rılınası münasip olur. 

Nam k Kemal'in 100 üncü 
yıldöııümü için lu yolda ve 
ihtimamla hazırlanılmasını rica 
ederim ,. 

Bekçisinin Esrarı 
YAZAN 

Claud Ascaln 

taharriyat yapacaktı. 

Tefrika 
19 

Kuvvetli bir parfüm kokusq 
odaya yayılmıştı. Helene Four
mont'un kokusu ... Müfettiş her kö
şeyi dikkatle aradı. Mobilyaları 

açıp kapadı. Çekmecelerin muhte· 
viyatını tetkik etti. Hiç bir .şeyin 
yerini bozmamağa dikkat ediyor
du. Mühim bir delil olmak üzere 
boş bir cüzdan buldu. Bu bir do· 
laba asılı bir caketin iç cebinde 
idi. Cüzdanda emanete verilmiş 

bir valiz için P.L.M. istasyonundan 
alınmış bir mnkbuz vardı. Tarihini 
tetkik elti; mücevherat hırsızlığının 
ertesi günü idi. 

ÇEVlHEN 

Sami Göksu 

Bir kaç saniye sonra Ducolin 
odasına geldi. Getirmiş olduğu 

çantayı alarak indi. Bir mühim se· 
bep bahane ederek arhk bir daha 
gclmiyeceğini söyliyerek memurun 
f<!zla bir şey sormasına meydan 
vermeden oteli terketli. Tezgahla· 
ki adam ehemmiyet bile vermedi. 

Ducolin bir taksiye atladı. Va 
tizin muhteviyatını almakta istical 
ediyordu. Araba ilerlerken o gü· 
lüyordu. 

- Emanet bagaj hilesi dünya 
kadar eski... Bütün mücevheratı 
bulacağına şüphesi yoktu. Hakika· 
ten bu, yankesiciler arasında yağ· 

ma edilen malları şömendüfer ida
resinin himayesine vazetmek şüp
hesiz kuvvetli bir hile idi. 

Valizi almak için hiç bir müş· 
külata uğramadı . Galip bir tavurla 
otomobile kadar götürdü. Şoföre 
Sanssaies caddesine emrini verdi. 

Büroya gelince tabii kıyafetine 
girdi. Artık kendisini gizlemeğe 
lüzum kalmamıştı. 

Valiz Mösyö Pellemaıt'dan 
çalınandı. Müfettiş kendisine veri· 
len tarifleri hatırladı. ihtimamla 
tetkik etti. Evet, şüphesiz onun 
kendisi idi. 

Tabii anahtarla kilidlenmişti. 
Fakat, polis fazla vakıt geçirme-

ltalyanın kendi b 
ördüğü ço'. 
( Baş Makaleden 

yanın mihverdeki mevkii 
[ cektir. Yunan mukave~ 
!aklığı, şiddeti ltalya ~ 
larda bir zaferin ne ~ 
ne kadar ağır f edakl. tir· 
diğini açıkca isbat etınıŞ 
taarruzu karşısında . 
terk ettiği . takdirde • iSC 
kendisini ve Faşizını 

sarsacak bir vaziyete 
lacaktır. 

B. Musolini için Ö 

uçurum karşısında te . 
zararsız bir surette gerı 
imkanı da kalmamıştır. 

Yunanistanla yapaca; 
kendisini hem harb ,,.,, 
hem de mihver harici y•r-
bir sulh bütün dü?Y'~ 
kuvvetinin, satvetinın 

dan ibaret olacağını 

için ne Musolini'nin ltalY" 
de, ne de ltalyanın Av•~ • ..-u, .. 
sünde bir değeri kalıtı•" 
dirde ltalya'nın, imparat 
!arına veda etmesi ıaııııt 
gibi Afrikadaki mevcud. 
rını mu haf aza edebilrrıe5' 
heli ve güç bir mes'e~ 

Elhasıl, ltalya bir ,>. 
yüzünden kendi eliyle kC 
çorap örmüştür. Bu te·llll'!':~1r.ı 
yetten nasıl sıyrılacaf11 
lerde kendi de bilmese 

Nevzad CJ 

lh tikarla müc• 
için y~ni teşkilat 

luyor 
(Biri!'ci sAhifı:den artl" 

maddeleri üzerinde yaP 
nn bu işlerle alakası. o~, 
selerin fırsattan istif• et' 
stoku yLpmalarından ~ 
ni iddia ediyorlar. 
çaycı, hırdavatçı otan •.•• ~ ....... 
zahire satın 11larak 
söyleniyor. Bıı iddianı' 
makamlarca tes'bitine 

Ticaret odasında 
rüşmeler neticesinde 
mesi için yeni karar!~ 
Bu kararlara göre: "' 
sahalarına girmiyen ~~ 
ve yiyecek maddeleri 
stok yapan kimseler, 

1 lunan stokların cins " 
bulundurdukları anbar 
tarını birer beyannaıO' 
miye mecburdurlar. 

Hükumet, bu ıneC 
mıyanları ağır cezalat• 
ur. . 

Gıda mnddeleriP111 

vakit kolayca butunB 
tevzi işine ehemmiyet il' 
dir. Bu maksatla şe~ 
semtlerinde gıda ın• _ 
!erinin kurulması düt11 

Ada nada evlf 
Şrhrimiz BrJt-dİ 

dairuinde g çen 9 
483, 939 senesinde ~ 
s nesi aylar nda d• :\ 
üzue 1790 çiftın 111 

yılmıştır. 

Çamaşırlar ... 

Muhteviyatını Ol 
boşalıtı. Yüzünün rell 
tiyari değişmişti. Ma 
Jup olmuştu. Masan•" 
terden maada bir şe'/ 

O halde ? AJdaP ,ş_ 
Bütün bunların son" 
masum mu idi ? ~ 

Oturdu, başı"'' 
alarak mülahazaya t1ı 

Valizi dold~f\l:ıJtl 
altı. iki katlı muşk eS' 

lıyordu. Fakat, ın1 bunlara katlanmak 
kendisine sualler . 

• iJll 
hii bir suretle fıkr 
yordu. Vakıa ~rtad~ 
gayri meşru bır ~u 
Bundan da hiç bır. 
mıştı. Burada kend• 
sediyordu. Homu 

- Bakalrın, 5 

mu haf aza edelidl··· 
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Seyhan Defterdarlığından : 
retmen Okulundan : 

Mahallesı Mevkii Cinsi 
Mesahası Vergi kaydına göre 

Adana Öğretmen Oku'u a· 

rabasına en iyisinden bir çift 

at alınacaktır. 

Ada Parsel Met 2 Iradı Kıymeti Hissesi 

Sarıyakup Alemdar Arsa 100 34 84.S 8690 Tamamı 
Tepe bağ Çifte mı arsa 

it 259 6 32 16000 ,, 
Döşeme Rıza ef. Ev 369 5 70 30.00 300.00 

" Ali dede Eski hamam Arsa 77 2 132 5 67 00 ,, 

Renkleri ve boyları bir ola. 

caktır. Yaşları altıdan yukarı 

olmıyacaktır. Begenilen atlar 

Vilayet Baytar Münürlüğünce 

muayt ne ettirilt ctktir. 

Çınarlı lcadiye Ev 386 9 760 00 375 00 3750.00 il 

" Şabaniye Arsa 397 
., 

" " 396 
" " " 398 
" " " 391 
" ,, ,, 391 

" " " 391 

" " .. 391 

" ,, ,, 39Z 

" " .. 392 
,, 

" " 397 

17 63 

2 230 

1 535 
75 215 
97 240 

103 250 

136 18 
15 92 
16 194 

5 70 

31.50 
69.00 

267.50 
107150 

120.00 

125 00 

9.00 
46.00 

97,00 

3500 

" ,, 
ti 

il 

,, 

" 

" 
" 
,, 

" 

Talipleıin on beş gün için 

de Okula başvurmaları ilin o· 

lunur. 12543 

Mürettip alacağız . 
Matbaamızın gazete kısmın

da ç:ılışmak üzerebir mürettibe 

Yukarıda evsafı yazıla 15 parça gayrı menkul 2490 sayılı artırma ve eksiltme ve ihalat kanunu 
hükümleri dairesinde 27-11-940 gününden itibaren 15 gün müddetle açık artırmğa çıkarılmıştır. 
lıteklilerin %7.5 pey akçalarile birlikte 12-12-940 perş,mbe gününe müsadıf saat 14te Defter· 
darlık makamında toplanacak Komisyonu mahsusuna % 7 5 teminat akçası yatırdıklarına dair olan 
makbuzlarla birlikte müracaatları ve malumat atmak istiyrnlerin de hn gün Mılli emlak dairesine 
müracaatları ilin olunur. 

ihtiyaç vardır . ldarehanemize 

müracaatları. 

Vurddaş!.. 

Kızılaya üye ol 27-1- 5-10 12527 

·------ -·---
~-·-·-·-·-·-· . ! -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 ! Ergirler Ortaklığı Pamuk i 
j Fabrikasından : j 
ı Say1n Müşterilerimize : ! 
• t 

i Muştuilerimize ait olup kaldırılmıynn çiğitler yUzUnden i 
fabrikalarımız itliyemive"'elt bır' • t · · ı· • 

J w vazıye e gırmış ır. t 
Fabrikamızda çi~di olan Sayın mUşh:rilerimize çiğitlerini i 

Lir hafta zarfında kaldırmalarını ebmmiyctle rica ed• riz. i 
Çi[titlerini 8-12-9~0 tarihine kadar kaldırmıyanlar çiğit· i 

lerini hariçte ve dahilde he!laplarına" tutulacak depolara nakle- i 
dileceğini ve bu yU:ı.den vaki olacak butun masarifot ve ardiye i 
ucretleri çiğit sahibinin zimmetine kaydedileceği gibi çigitlt rin i 

• bozulma, çurUme ve yanmasından dolayı vaki olacak znrarlar i 
! çiğit sahiplerine ait olacağını 'Ve bu yuzden hiçbir mesuliyet i 
! kabul etmiyecC"ğimizi şimdiden ilin ederiz. i 
! 12536 1-8- 4 i 
t . 
• 

~ .............. .., ............ 9' .... .,.~·-•49••• .. ! ············-· 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

1 - idaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyrtlere Lise 
mezunları musabaka ile alınacaktıt. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların ldar~nin teklif edeceği 
yerde memuriyet kabul etmeleri şarttır. 

3 - Musabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hük 
müne göre ('20) lira asli maaş veya (75) lira ücret verilecektir. 

4 isteklilerin 788 ıayıh Memurin Kenununun dördüncü mad 
dtsinıirki şutları haiz olmc:ları \'C Devlet Memuriyetine ilk defa 
gireceklerin (30) yaşını geçmemiş olmalan lazımdır. 

5 - Musabakaya girmek istiyenler 14-12-·940 günü akşa 

mma kadar dilekçe ve evrakı müsbitelerile birlikte imtihan•arın 

icra olunacatı P. T. T. n:ukn müdürlüklerine mürac;\at etmelidir. 

6 - Muaabaka Lise mevcut olan P. T. T. merkn müdürlük 
!erinde 19-12-940 perşembe tünü saat (9) dı yapılacaktır. 

12537 2- s - 7 -11 

T. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkincit<'şrin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
s il 1000 il 3.000 il 

2 
" 

750 " 
l.500 ,, 

4 " 
500 il 

2.000 " 
8 il 250 il 

2.000 .. 
35 il 100 il 

3.500 
" 

80 " 
50 ,, 4.000 " 

300 
" 

20 
" 

6.000 " 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirftlİI 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

- TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 

1 

Kuruluf tarihi : t888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamclt'lt'ri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

ı aat Piı&..Hırciı ~ınlııc1Jı H hlııtı7. 1;urıuf hesııp 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 dt:ra çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacakUf• 

4 Adet 1000 Liralık 4COO Lira 

4 " 500 il :tOOO il 

4 " 250 .. 1000 
" 

40 " 100 " 
4000 il 

100 " so " 
scoo il 

120 .. 40 il 
4800 .. 

160 il 20 .. 3200 " 

DiKKAT : Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde ~ 
radan aşalı düşmiytnltre ikramiye çıktılı takdirde 'I 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 dtfa, 1 Eyylul, 1 Biıir dar.un, 
v<> t Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

----------------------------------------
----------------------------------~·-----

! Müşteri:~:~: m~=·~:t:be ~ı:!~:.~ ~ 
1 

tatilini temamen kaldırmıştır. 
3 - 12 - 940 tarihinden itibaren sabahlara saat 8 

şamları saat 18,30 a kadar fasılasız olarak açık bu!undtl' 
ilin olunur. 

12540 

Yerli Mallar Pazarı 

3-4-5 

Acele sattık dükkan 
Ölü Vanlı Ahmed kııı Aliyrye aid Kapılı çarşıda ı1' 

rah dükkan sathktır . 
isteklilerin mezat salonuna müracaatları ve icabedeO 

ı almalın ilin olunur . 12534 3 - 6 

-
Abone ve ilan 

Şartları 
Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 ,, 
Üç aylığı 300 ,, 

Aylık ta abone edilir. -lıanıar için idareye 
mUracaat etmelldlr. 

.. GOaat GAZE1I - ADAIU' 

1 Sahip ve BaflPUho•': ... 
- FERıD Cl!LlL 8 

Umumi Neşriyat Mii( 
MACiD &l)ÇL 

Basıldığı yer : TORKSôZO 


