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'1AN ORDUSU 
~ A.CERA YAMI 
ZIRLANIYOR ? 

Nenad GVVEN 

lmanya, Romanyada tah· 
şidatına devam ediyor. 
Gönderilen asker ve mal· 

b~ilctan· hakkında verilen malu
ııe bu hareketin, Romen petrol· 
lrluhaf aza ~e Romen ordusunu 

~e terbiye gibi zahiri sebebler· 
k başka niyetlerle yapıldıtını 

~kça göstermtktedir: 
.lftyı, arlık büyük Britanya 
•alil& edemiyecetini anlamıştır. 

~ hıva kuvvetlerinin mütemadi 
• ırıatik hücumları Manş sahille

Aknan hauihklannı alt, üst et-
. ~lnıan harb Potansiyeli bizzat 

.,.:• hudutları içinde büyük yara· 
~hr. 
~ r üzerine ctnubtan ve garb

tkete geçen ltaJyan ordusu bir 
ite 'ltıktan sonra ne kadar tehlikeli 

ıiriştiğini anlayarak olduğu 
Çivilenmiş kalmıştır. ltalyanın, 
kara ve hava kuvvetlerinin yar
lenıin etmeden Afrikada lngiliz
~y ölçüşme~ istemediğini iddia 
C bcrlere inanmak lazım geliyor. 
trıeral Franko Totaliterlerin agı· 
llıtyeceğe benziyor. ispanyanın 
1 olmadan Cebclüttarık üzerine 
tket yapmak, farzı muhal ola
•da muvaffak olunsa bile, iki 
kuvvetli İngiliz hava ve deniz 
" ateşi altında botazı geçmek 
kıt'aları için Manşı geçmek ka-

ç bir iştir. 
takdir de, fngiltereye kuv\Ctli 

tbe indirmek için başka bir ça-
btşka bir yol vardır: Balkanlar
& !ayarak Anadoluyu geçüb Su
.1trinden Mısırı zorlamak ve 
ıgtila ederek Hind yolu üzerine 

•kat bu teşebbüs namütenahi 
'6tr· ve tehlikelerle dolu olduğu 

tihcreyi mağlub etmek için Al
llırı katlanacağı son fedakarlık 
~ 'Yacaktır. Almanya bu işi ba· 
ftıl~ 1ngiltere matlub olmuş de· 
~ tıldir. lngiltere bugünkü donan
) e 1941 de inşasını ikmal ede
t'tıi ve muazzam har b gemileri 
'kında kat'i üstünlüğü elde e
bava kuvvetleri elinde bulun-

' Arnerıkanın uçsuz bucaksız 
a Ve iınkanları arkasında oldukça 

~t harbe dc:vam edebilir. 
t,'tde kaldı ki, Balkanlardan 

.tak Ar.adoluyu geçip Mısır ü-
1~1lıek. Almanyanın, bü}ük tehlif ?~e almadan teşebbüs edebi· 
ır iş değildir. 
anya , Türkiyenin tehdidle , 
tırıa asker tahşid etmekle ram 
tcek bir munle ket olmadığını 
k bilın, ktedir . Binaenaleyh ev

, .. ltşısına dikilecek iki milyon b11i'lisünü kırması İcab edecek
·~· Alınanyayı çok düşündüre
h ı başına bir meseledir . Yine 
d at . olarak Türk ordusunun 
kkı ınukavemetini kıı dığını da 

tih· ı~l~an kıtaları boğazları geç
' 

1 •kınci \C mühim bir mani
lıl' '~ak n:ecburi} elindedir.Bunda 

afak olduğunu farzetsek mo
( Geri si tıçUı: cU s:- hif tde 

ALMANLAR BALKANLAR OZE
RiNDEN SOVEYŞE TAARRUZ 

EDERSE 

Türkler Harika 
Yaratacaklardır 

Londra: 15 (A.A.) - Almaıılarm 
Balkanlar Uzerindcn Suvcyş k.analma 
karşı bir taarruz yapması ihtimallerin• 
dea babıedeD Ekonomist ıazctesi, 

fUDları yasmak.tadır: 

cBu plinm ö.ylc kolaylıkla tahak· 
kuk eUirilcbilece&indcn fUphe etmek 
için pek çok sebepler mevcuttur. İo· 
gilterc kolayca istilası enle mirde hava 
luı.,.Yetlerimizin inıha edilmesine ba~h 
oldaiu gibi bu plinın da elzem olan 

• "t'c fakat bcnUıı; tahakkuk etmemiş bu
l1U1an bir şarh Yardır ki o da ıarki 
Akdeniz donanmamııı;an imha edilmesi
dir . 

~milerimizin Mısıra giden sahil 
yollarını l:ombard11nan etmeleri, Ege 

( Gerisi Befinci sayfada ) 

Romanya Petrol 
Kuyularında yangın 

Zarar dört milyon ley 
Bukref, 15 (A.A.) - D. N. B.: 

Eşga fiyatlarındaki 
yükselme mes' elesi 

Baicoi civarında husu~i bir şalısa 
ait bir sondaj pazarteııi sabahı ateş 

almıştır. Bu sondajda çalı1an amelenin 
ifndesinc göre kazaya sondaj aletle
rinden birinin çıkıırdığı kıvımcılar 

sebep olmuştur. Bu huı:usta tnbkika· 
ta devam olunmaktadır. 

Valimiz Faik Ostü'nün" Türksöı.ü ,, ne beyanatı 

Ate~ civarda diğer hir sondajın 
deposuna sirayet e~·lcmi~ ve bu 
depo da infilak etmiştir. Ate~. 
bundan ba~ka, l llrıck petrol ~irketine 
ait UçUnclJ bir ~ondaja da sirayet et-

( Gerisi UçUncU sahifede) 

Beynelmilel vaziyet dolayısiyle dış 
piyasalarda oldutu gibi iç pazarda 
da mamul ve g-ıda maddeleri fiyat• 
larında bir gayri tAbiilik hasıl olduA-u 
malQmdur. Gazetemiz , bu mevzuun 
şehir hududw içindeki safahatını adım 
adım takıbctmiş ve bu nıesele ile 
meşgul ohın ihtikar komisyonunun 
faaliyetinden zaman zaman malumat 
vermiştır . 

Şehrimizin akşam gazetesi olan 

Cümhuriyet bayramımız 
içJn büyük hazırlıklar var 
Ankarada 2796 izci merasime iştirak edecek . 

Ankara: lij ( J'urkslizll muhabirin· 
den) - Maarif Vekaleti, hrr sene 
olduğu gibi bu~ene de 29 Birinciteş· 
rin cUmhuriyl·t lıtısrt\mında ,Yapılacak 
bu~ uk geçit resmi hnzırlıklarma bn.-· 
Jamış bulunnıal..tndır. Bu st ne yapıla· 
cak geçit resmine Adnnn, AfyC'\n 1 An
talya, Balıkesir , Bursa, Üenizli, Di· 

yarbakır. Edirne, Erzurum, ~skişehif', 
Galatasaray, Gaziantep, Haydarpaşa, 
İstanbul, lzmir, Kabataş, Kastamonu, 
Kars, Kon_vn, Kayseri, Kutahya, Per· 
tevnil(al, Sam un, S!vaoı, Trabzon, 
Yefo, Y ozgnt, Zonguldak ve Ankara 
izcilerinden 27!J(i izci iştirak edecek· 

tir. 

Resmimi::: Çinin )eni Ankrıra elçisini göstermektedir 
Ankara : 15 ( A. A. ) - Yeni Çin sefiıi Çangay • Çung Ebedi Şef 

Atatürk'ün muvakkat kabrini ziyaret ederek bir çelenk koymuştur. 
Ankala : lü ( A. A. )- Başvekil Doktor Rdik Saydam bugün Baş-

vtkaltlte yeni Çin elçisini kabul etmiştir . 

Yeni Adına " Adanadaki ihtikar ha
rekeUeri bili devamda 1 Hemen her 
madde üzerindeki mevsimsiz ve ma
nasız ihtikar harekelleri Adanada 
bütün hız ve şiddetiyle devam "t
mek tedir ,. diyor . 

Filvaki birçok hemşerilerimiz ta
rafından gazetemize de bu mesele 
hakkında şikayetler vaki olmuştur . 
Fakat biz, bu mevzu üstünde bir defa 

( Gerisi Beşinci cıahif ede ) 

TOrklye, Yugoelavya, Sov
yetler, Yunanistan ve lngil-
tere mOzakeratı faylası

nın tekzibi 

• 
' 

Moskovo: 15 ( A. A.) - Tas 
ajansı a~ağıdaki tebliği nı:şretmiştir : 
Royter ajansı Almanyanın şarka doğ· 
ru yayılması meselesine mUtedair ola· 
rak balen İngiltere, Turkiye, Sovyet
ler birliği, Yugoslavya ve Yunanistan 
arasında cereyan etmekte olduğu hak· 
kmda Oeyli Telgraf gazetesinin bir 
haberini neşretmiştir. Tas ajansı De.r 
li Telgraf gazetesinin nydurması olan 
bu haberin hakikate uygun olmadığı· 

ni beyana mezundur. 

HER GÜN 
SAYFA 

ÇIKAR 
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BİR ZiHNİYE T ... 

M emleketimizin bazı sayın bü· 
yüklerinin de hazır bulunduğu 

bir içtimada Salihiye mahallesi halkı, 
belediyeden, hiç olmazsa mahallenin 
yoluna çakıl dökülmesini temenni et· 
mişler. 

Orada hazır bulunan belediye 
reisi ayağa kalkarak bu temenniye 
karşı şu şayanı hayret cevabı ver· 
miştir: 

"Bu mahallenin yoluna dökülecek 
çakıl masrafı, oradaki huğların bede
lini bile ödemez. Bu mahalleyi oradan 
kaldırmak lazımdır. Belki mahalleyi 
de kaldırmak mümkün olamaz. Fakat 
şurası var ki, orada oturan vatandaş
lar zaten çamura alışkınlardır . ., 

Bize bu sözleri nakleden mahal
lelilere inanmak istemedik. Fakat şa
hitler bunun vaki olduğunu belediye 
reisinin böyle konuştuğunu tastik 
ettiler. 

Hayretten kendimizi alamadık, 

insan çiftliğinin başında bile, adamla· 
rına karşı bu derece laubali ve yu· 
karıdan aşağı bakarak konuşamaz. 

Eğer bir kısım vatandaşlar bir zaru
ret neticesi olarak huğlarda oturmak 
mecburiyetinde kalmışlarsa, onların 

medeni vasıtalardan mahrum kalma
ları mı icabeder?. Bilakis bir beledi· 
yenin ve bir belediye reisinin mantıki 
düşünceleri halkın her tabakasına kar· 
şı aynı olmalıdır. 

Şimdi daha iyi anlıyoruz ki, Ada
nanın günden güne biçareleşen hali, 
bakımsızlığı böyle bir mantıkdan ileri 
geliyoı muş . Şu hale nazaran beledi· 
yemizin ge"ç reisi çok geçmeden 
hepimizi, ç:ımura alışık olan Salihiye 
mahallesinin halkı gibi, her türlü ba
ikımsızhğa alıştıracak şehrin her nok
.sanını hoş görmemizi, eğer bu nok
sanları ho~ görmezsek nakli diyar 
etmemizi tavsiye edecektir. 

Bir şehrin imarını, kalkınmasının 

mes'uliyetini deruhte cesaretinde bu· 
iunan kimselerin her şeyden önce en 
imkansız şeyleri bile başarabilecek 
bilhassa, şehrin kadrosuna dahil olan 
her vatandaşın medeni ve insani ih
tiyaçlarını küçük görmiyecek bir zih· 
niyette olması gerektir. 

Bahusus kalabalık içinde vatan
daşa karşı mes'ul bir insan sıfatiyle 
konuşulurken, ölçülü olmak ta başka 
bakımdan bir vazifedir. 

K. O. 

Trende bir hırsız 

Ayni kompartımanda seyah~t 
eden Pakize Ayseven'in içinde 477 
kuruş puası bulunan rortmenini 
aşırarak Adana garında trenin dur-
masiyle kaçarken yakalanan U ukış· 
lalı Ali Akyurd adliyeye verilmiş· 
tir • 

Uzak şarktan tahliye 

edilecek Amerikalılar 
" 

Vaşinğton :15 (a.a) - Montery 
vapuıu yarın Uzakşarka gidecek 
Amerikan tebaasının tahliyesine işti
rak edecektir. Mari kroze ve Vaşinğ 
ton isimli diğer iki gemi de uzak 
şcrka gidecektir. Bu üç gemi 300 
yolcu alabilecektir. 

TORKSOZO 

Bölge Çeltik ~mahsulü1 

'. ..J 

ve • • 
pırınç fiyatları 

Çeltik mütehassısı " istihsal ve nakliyat masrafları 
arttığından fiyatlarda küçük bir yükselme vardır, 

bu da gayri tabii değildir " diyor 
Şehrimizde bazı gıda maddeleri· 

nin perakende satış fiyatları meya
nında pirinç fiyatları da yükselmek· 
tc, bir kilo pirinç 35 · 36 kuruşa 
çıkmaktadır. Bölgemizde çeltik ha· 
saclı başlamış bulunduğundan yeni 

1 
mahsul piyasaya gdirildikten sonra 
bu gayri tabii fiyat yükselmeı.inin 
devam edip cdemiycceği hakkında 
cenub vilayetleri çeltik mütehassısı 
Bay Harun Onuk'un mütaleasına 
müracaat ettik . Bay Harun Onuk 
gazetemize şu izahatı vermiştir : 

" - Üç yıl evvel Kadirli ve 

~ .... ~ ................................. ,.., .... ~ 
! Parti kongreleri ! 
• • . . 
t Bu akşam : uat 20,30 da t 
i Döşeme oc:ığı kongresi ocak b i- ! 
! na-;ında yapılacaktır. Yarın da ! 
! Tepeb:ığ Ye Koca vezir ocakları ! 
! kongreleri saat 20,30 da her iki ! 
! ocağın kendi salonlarında yapıla· ! 
• • • caktır. • 

• • : ............... -.......................... ~ 

Güreş birinciliklerine böl
gemizden İştirak edecekler 

Kozan da dahil olduğu halde böl Ben~n Terbiye Gürrş Fe4eras. 
gemizde 21 bin dekar çeltik ziraati yonurıun senelık çalışma proğramın· 

yapılırdı . Halbuki bu sene cenub da yapılacağı bildirilen Türkiye gra· 
vilayetleri arasında en az çeltik eken 

1 

koromen güreş birincilikleri 30 ve 
bölge lçel'den sonra Adanadır. Böy 3 L Teşrirıiev.,elde lstanbulds yapr 
le o!duğu halde bu sene mahsul pek lacaktır. Bu müsıbakalara gürrş •· 
bereketlidir ve yalnız Adana böl· j ınımız Bay Ş ~ref Çetin'ın idaresi 
gesinden 3,828,000 kilo çeltik is ve hakemliği altında elcman\arımız· 
tihsal edebileceğiz . Bu istihsalata dan Sami Yılmaz, Kadir Ber~ket, 
göre Pirinç randımanımız 2.296,000 lsmail Aldatmaz, Mustafa Çeliköz 
kilo olacaktır . l.stanbul piyasasına ve Abti Ôzpağda iştirak edecekler· 
her sene ekseriyetle Payas ve Mer- dir: Ant·enm"nlarına mu lhzaman 
sin deniz yoluyla nakliyat yapılırdı • devom eden gürtş ekıbimiz 28 Teş· 
Bu yıl vaziyeti hazıra dolayısiyle rini:vvelde Adanadan lstan~ula h1-
nakliyat demir yollariyle yapılacak· rekd edecektir . 
tır. Sonra, çeltik tarlalarında istih· 
dam edilen harman İşçilerinin günlük 
ücreti bu sene 125 -150 , orakçı 
larm 60 · 80 , demet çe~icilerin 
55 · 65 kuruştur , ki bu ücretler 

geçen seneye nazaran fazladır . Bu 
sebcblerle bittabii nrasraf }ükıe· 

lecektir. Şu halda piyasada mahsus 
bir tercffü beklenebilir. Anc'k m3h 
sulün fazlalığı ve bereketli olması 
dolayısiyle bu tereffüün husulüne 
mani o 1unabileceği tahmin cdilebi· 
lir. Yeni pirinç mahsulü yakında 

piyasaya arz edilecek ve toptan 
pirinç satışlarında bir kilo pirinç 
azami 27 kuruş olacaktır .,. 

Ccnub vilay. tlerinin u rıumi çel 
tik vaziyetleri hakkında da malumat 
veren Bay Haıun Onuk şunları söy· 
lemiştir: 

"-Kombinalardan Hataya da 
makin! ve traktörler gönderılmiştir. 
Bu yıl en fazla çeltik zer'ıyatı ya· 
pan bölge Hataydır. Reyhan·ye, Kı· 
rıkhcın ve Hassa bzaları dahilinde 
cki'en saha 40,000 dekardır. Mu· 
hammrn hasılat dekara 600 kilo 
dur. Önümüzde ki sene ise Hatay 
vilayeti mütcakib üç yıl için 617 50 
dekar çeltik ekimi yapacdktır. Beş 
senelik bir münavc~e tesis edilm Ş· 
tir. Her sene eki ecek olan sahanın 
beş misli kadar çe'tik ziraatına H · 

hib ziaar me~·cud olduğu gibi, mev· 

lki kadını tehdit eden 
mahkum oldu 

Yar\:aşı m:ıhallesi11den Mehmed 
kızı Elif Uzunlar ile 5ıddikayı döğ
mek ve ölümle tehdit etmtkten suç
lu ve m ·vkuf l">rahim oilu Said 
Yarpuz hakkmda birinci asliye ceza 
mahkemesinde yapılan duruşma sona 
ermiş ve suçlu 7 ay 1 O gün hapse 
m:.ıhkiim edi l miştir. 

Bir esrarcı tutuldu 
200 Gram esrarla derdest edi· 

len Mt-hmed oğ'u Kem ll Pişk n ad· 
liyeye tts im eadi t miş•ir. 

cud sular da bu sahaları muntaza
man s•Jlayaöilecek kudrettedir. 

Maraş, Anteb bölgeleri çeltik 
ziraatı h•r senekinden ne fazla ve 
ne de eksiktir. Diyarbakır n Urfa 
da çaltik ubası geçen senelere na· 
zar an daha ziya ie ge ıişlemiştir. Ma · 
latya ve Elazığ' da ekim mık tarı nor · 
maldir. lçel bö1ge1tnde 939 yılana na 
z.aran 2,500 dekarlık bir tezayüt 
vardır . 

Yurdumuzun çeltik sahalarının 
nısfından fazlası cenub bölgelerimiz· 
dedir. Eg~. Trakya ve o~tıt Arıa .:fo'u 

ile şim:1li Anadorudaki mahsul vazi· 

1 
yeti geçen senelere nazaran bu se
ne daha bereket i '. ir ,. 

• 
Oca!< kongreleri 

Dün akşam Parti Ocak k. 
lerine devam edilmiştir . Pırtı 
f ettişimiz 8. Hı san Reşid Tı 
da buzuriyle yapılan yoklaOI 
ekseriyet olmadıtı anlaşıl 
Cemılpaşa ve Mestanzade 
Jarırun kongreleri ·bu akşılD 
caktır . 

Örge Evren Adan• 
Konferanslar vermek üıeff 

taya gitmiş olan Bitlis Mebll~ 
Evren dünkü trenle şcbri!11İS' 
mi~tir • Bu akşamki ckspr 
Ankarayı gidecektir • Mil . 
çok sevdiği kıymetli Me 
hoş geldin ve uğurlar olsun 

Doktor Ragıb şehri 
Hatay Halkevlcrini teftif 

üzere şehrimizden ayrılnııf 

Halkcvlcri u:nu:ni müf ettit 
8. Ragıb dün akşamki trePll 
naya dönmüştür. Bugünkü e 
Ankaraya avdet edecekleri 
ğerli Doktorumuza bayırlı 
lar dil~riz . 

Demir spor - Me 
İdman yurdu 111 

Oeplesman maçları için 
hire gitmiş olan Mersin l:iıll 
futbol takımı Mersine dört 
Öğrendiğimize göre Mıo:rsioS 
ler E'kişehırde Türkiye şı 

Oe.uinpor takımı ile yaptı 

rinci maçta hakim bir o}llll 

rerek 2 · 2 berabere kal 
ikinci m-lçta ise Türkiye f 
nunun teknik üstünlüğü k• 
Mersin takımı 3 · 1 mağlüb 
tur . 

iki küçük liırsıı 
dükkanı soyac• 

13 yaşında Mehmed 
yaşta Arif adında iki ~o~ 
elbiseci Hasan Tunç'un 
açmağa u~raşırlark~n suç 
yakalanmışlardır. 

Emniyeti suistim&l 
arabacı hapis yat 

Şahinağa Kilise köyiill~ 
tafa ojlu Mehmed'in küt111 

danaya getirerek satub 
1İ;nmetine geçiren arab•" 
Şimş•k bıkkındı emniyeti 
den birinci as'iye ceza 

+ sinde mevkuf•n yap·lan ~ 
neticesinde Mustafa Şiınşe 
hapse mahkum edilm·ştir· 

ŞEHiRDE HA4~ 
Şehrimizde dün gölf., 

hava hafıf rüzgarlı idi. ,ı 

En çok sıcak gölgede 
ceyi bulmuıtu. 



• 

Abone Şa~ttarı 
12 Aylık ıwo Kuruş 
Aylık da abone yapılır Berline hücumlar 1 Sovyet İngiltere ye 

dünkü akınlar-
1-Dış mPmle.ketler için 
Aborı~ bedeli degişmez 
Yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye 
trıi.iracaat edilmelidir . 

macera-
. ~ Ya mı hazırlanıyor 

• , Makaleden artao ) 
'~e k ıtaların tamamiyle felce uğra-

Londra : 15 (a.a) - Dün gece 

Berlinde iki alarm verilmiştir. Ame· 
rika gazetelerinin mubabirlerine gö
rt', Berlin hava bataryalarının mu· 

kabelesi şiddetli olmuştur. fngiliz 
tayyareleri askeri hedefleri bombar· 
drman etmiştir. 

İıı ~ı susuz, çorak ve kışın bataklık 
1~ alan Anadolu ovalarını geçmesi r 
a dır. Bu suretle, hakiki üslerinden 
··re k 

Londra ; 15 (a a) - Dün gece 
lngiliz bombardıman tayyareletinin 
Almanya üzerinde :petrol depolan 
ve sair hedeflerle işğal altında bu· 
lunan Manş Jimanlarıoa hücum yap
mış oldukları r~sman bildirilmekte. 
dir. 

Şerbur.ğ limanı çok 
harap .bir hale geldi 
Londra : l5 (a.a) - Fransız ga· 

bııS~ b·e ilometre uzaklaşmış muaz-
0 d ~ti ır orduyu beslemek , mühimmat 
• • ıqı rınek, hava kuvvetlerine,ınolörlü 
JfJl ~Qf~tına benzin ula~tırmak ve bir 
·ş ı . il an da çetin bir düşmanla harbe 

tı : e.tmek Alman erkanı harbıye-
ıŞ il' tk aylı düşündürecek bir iş olsa 

iş ır lır 

eııle ~~ıç şüphe yok ki , böyle bir mü· 
· ekl Cde Türk ordusu büyük mütte · 

rdit ~ 11 azaıni yardımına da dayana· 
e 0~ ~r. !::vvela lngıliz deniz ve hava 

Y dil~~leri Alman kıtalannın Halkan-
1 hareket ve besleme merkez

~ ll1iibim darbeler indirmekte güç
knııyeceklerdir • Yukarıda söy

•lı'ıiz gıbi, farzımuhal olarak , Al· 
0td.usu teşebbüsün bLrinci safha
ınuvaff ak da olsaAnadolu step· 

~-düştüğü ve tamamiyle yıpran· 
~ •r hale geldiği zaman Türk , ln
/c belkı de Fraru.ız hava kuv

~~rıın amansız darbeleri altında 
11 olacak ve Hitlerin dünya ha· 
er <ıııı 1 hülyası Anadolunun kanla 

t ll\ı.ış topraklarına gömülüp ka
ıt 

~- . 
~liin. bu bahsettiklerimiz bir ih-

Y• ıı ibarettir • Almanyanın Ro
•y· 
b·ct tahşidat yapmaktakı mak· 
it laraf tan Rusya ve Türkiyeyi 

b: lng-ilterenin gözünü ve dikka
lcırafa çekerek başka bir la-

zcteJeri İngiliz tayyarelerinin son üç 
gün zarfında Fransanın Manş sahil
lerinde çok büyük hasarlar tevlid et. 
tiğini teslim ediyorlar. 

Bir gazete Şerburg'a yapılan de. 
niz taarruzu esnasında lngiliz gemi -
Itrinin dafi bataryalarının şiddetli 
ateşine rağmen sahile yaklaştıkları· 
nı biltiirmekte ve Şerbruğ lımanı ar-
tık bir harcbeden başka bir şey de· 
ğildir, demektedir. 

raftan harekete geçmek olabilir • Me· 
.sela ; bu suretle lspanya kendisiyle 
beraber harekete razı olmasa bile, bu 
memleketi istila ederek ltalyan ordu 
ve donanmasının: iştirakiyle Cebelüt· 
tanka bir tecavüz hareketi hazırla

makta olması da muhtemeldir . 
Her iki şıkta da, Almanyanın bu 

büyük çaptaki hareketlere henüz ha
zırlanmamış olduğunu zannetmek doğru 

, olur. Bu hareketler , kapımıza gelip 
dayanan kış ortasında yapılabilecek 
hareketler değildir . Olsa olsa bütün 
bunlar önümüzdeki bahar için zama· 
nında:başlanılmış hazırlıklardır. 

NeYZ9d OUven 

Romany:anın 

haberi 
işgalinden 

yok 

Moskova: 15 ( A. A.) - Al
ınan kttaatının Romanyaya gönde-

t ileceğinden ve bu kıtaatın mukad
derattan ve maksadlarından Sovyet 

Rusyarun zamanında haberdar edil 

diğine dair ecnebi matbuatla intişar 

eden haberleri Tas ajansı telczib 

etmektedir . 

Cebelüttarıka dün gelen 
İngiliz gemileri 

Elcezires : 15 ( A. A. )- Alman 
aiansı: Bir lngiliz kruvazöriyle dört 

torpido mubribi dün Cebelüttarıka 
gelmiştir. 

Amerika hava kumandanı 

Londraya hareket ediyoı 

Londra : 15 (a a) - Hava ve da. 
hiJi emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Dün İngiltere üzerindeki düşman f ı· 
aliyeti nisbı>ten az olmuş cenubi ve 
merkezi lng !terede bazı noktalarda 
bir kaç bomba alan münferid tay· 

~yarelerin yaptığı bir seri hücumlara 
inhisar etmiştir. Yaralı ve ölü az • 
dır. Bir kaç ev ve dükkan hasara 
uğramıştır. 

Ruzveltin 
Japon 

son nutku ve 
mahfilleri 

Tokyo : 15 ( A. A. )- Dumey: 
Tokyodaki siyasi müşahidlerin filCri 
Ruzveltin nutku Reisicümhur seçimi 
arifesinde Amerikalı l ara bitab et
mektedir. Bununla beraber bu nutuk 
üç taraflı pakta karşı Amerikan 
ııoldai nazannın ilk resmi ifadesini 

tesbit ettiği için v~ ayni zamanda 
Amerikan hükumetinin lngiltereye 

Vaşinğton ; 15 (a.a) - Amerika ve Çine yardımını fazlalaştırmak 
Birleşik devletleri bava filosu kuman niyetini bildirdiği içirı büyük bir 

danı Nevyorktarı tayyare İle ln· ı ehemmiyeti haizdir. 

giltercye ·hareket edecektir. Bükr.eşte serbest bırakılan 

Romanya petrol kuyaJa
rında yangın 

bir)ngiliı tebası 
Bükreş : 15 (a.a) - İngiliz pet· 

rol şirketi memurlarından Miler ser· 
( Birinci sahifeden artan ) beıt bırakılmıştır. Mıler bugün Ro· 

rniştir. Mllesse.ııenin itfaiyesinin yan· 
gını bastırmaktan aciz olduğu görU· 
luace Plöstide bulunan Alman ltfai-
iyC'sine:muracaat edilmi ş ve Alman 
itf aiyes.i öAleye kadar yangrnı tama
miyle: söndUl'miye muvaffak olmuştur. 

Bukreş: 15 (A.A.) - Resıut bir 
tebliğe göl'e, dun Boicoi p«ttl'ol böl· 
gcsindeki hasar 3 - 4 Milyon Ley 

tnhmiıı cdili.ror· 

manyayı tcrkctmiştir. 

f Bursada dün pasif korun
ma· tecrübesi yapıldı 

Bursa : ı5 (a.a) - Bursada ilk 

dafa olarak bugün hava bücumlart
na karşt bir pasif korunma tecrübe

.si yapıJmıştır. Tecrübe muvaffakiyet
le neticelenmiştir. 

't ltf ~-==~~~=.....,....__,..~,..,...---=- -=~""""-=-=-=""''~~-.--.x.,...;!L.,...t..-ı ·"""* """"""'~'" 
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la Daima ağlıyorJu ve bu suretle onun yanından ayn-
dı:ak Uzaklaştı. İşte o zaman B. Tebrick yavaş yavaş uyan-

~ Gözlerini açtıktan ve etrafa bakındıktan sonra da hi
le:~ lllektepleri düşünüyördu. Nihayet, onları hususi bir mek· 
t<:b~· &öndermeğe ve icab ederse bir de onlara bakacak mü
~~ ı lutmağa karar verdi. Bir ayağını yataktan dışarıya çı-
tırken kendi kendine : 

bıt .. "Evet, diyordu, bu mutlaka l"-ıım. Herhalde hususi 
«ı n-ıurebbi bulmak icab edecek. Halla bu suretle bile ilk 
•nanıarda bazı güçlüklerle karşılaşacağımız muhakkak.,, 

<ıb· Bu cümleleri söylerken, karşılaşacakları güçlükler neler 
\ıkl ıleccğini düşündü. Ve hatırladı ki küçükler, normal ço

\<t b~r değildi. Hayır ! Onlar sadece tilki idiler. Tilkiden baş
tı ırşey değildiler. Zavallı B. Tebrick bu hakikati hatırladı-

ıaın k h ~~k an şaş ın ve perişan bir aldc durakladı. Ve nihayet 

bil~ı:rıklarla onların ve bizzat kendisinin aki~etine a~famağa 
~~ş~'clı .. Bu korkunç vaziyet, karısının, çocuklarının tilkiden 

a bırşey olmaması kalbini derin bir ıztırapla dolduru· 

• 

• 

yordu. Ve bu felaketin sebebini karısının da bir tilkiden baş· 

ka birşey olmadığını hatırladığı zaman gözyaşları yeniden 

başladı. Bu ıztıraba daha uzun müddet tahammül edemedi

ginden feryada başladı. Başını bir iki defa duvara vurdu. 

Yatağının üzerine atıldı, ağladı, a~ladı. O kadar ki dişlerile 

yatak çarşafını parçalıyacak kadar ileri gitti. Tilkilerin bu

lunduğu mağaraya ancak akşama doğru gidebildi. 

Kalbinde zavallı kansı ve çocukları için samimi bir merha

met olduğu halde akşama kadar şurada, burada serseri serseri 

dolaşmıştı. Yaktı gelip de mağaraya çıktığı zaman orayı bomboş 

buldu . Fakat, sesini işittiği zaman mağaradan küçük Eslher 

çıktı. Bunun üzerine diğer küçükleri de adlarile çağndı. Fakat 

cevap alamadı . Esther'in hareketlerinden yalnız olduğunu anla· 

makta gecikmedi. Yavru kendisini görmekten hakikaten memnun 

görünüyordu. B. Tebrick'in kollan arasına, oradan da omuzlarına 

tırmandı. Hatta onu öptü. Esther [kız kardeşi Angelica daima 

yaptığı halde] bunu nadiren yapardı. B. Tebrick mağaranın bir 

kaç adım uzağında~yere oturdu. Esther'i okşamai'a başladı. Ve 
ona annesi için getirdiğiaBalıklardan verdi. Yavru Balıkları o 

kadar iştiha ve açgözlükle yemişti ki, zavallınm .. bülün gün bir 

~ey yememiş olduğunu ve her halde:oıdukça uzun bir zaman

danberi yalnız kalmış olduğunu anladı. 

Biraz sonra, birdenbire Esther kulaklarını dikti. Yere atladı. 
B. Tebrick tilkisinin kendilerine doğru ilerlemekle oldu~unu 

iÖ!dü. 

- Sonu Var -
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ASRi Si NEMA 
DA 

8.45 BU AKŞAM 2.30 

1 MAURICE CHEVALIER 1 
1 ERIC Von ST:...R_O_H_E_IM-1_ 

1 MARl~I 

tarafından temsil edilen 

Yeni ve şen ıarkılarla süslenmiş, orijinal bir 
mevzu içinde neşe ve zevk haftası 

TUZAK 
İlaveten : Macera filmlerinin kahramanı 

1 1 
1 

ilan· 
Askeri Satınalma Komisyonluğundan; 

Cinsi Miktarı Muhamm'n Bedeli Muvakkat Te.ninıtı 
Lira Lira Kr. ____.., 

Çalı kireci 50 (Ton) 900 67 60 
2 

taş 260 M 1430 107 25 

1 Yukarda cins ve miktarile muhammen bedel ve 
natları yazılı iki kalem malzeme pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 17-1. Ttşrin-940 perşenbe 1rünü saat 10 da Ad'°' 
Askeri satın alma komisymunda y~pılacaktır. isteklilerin belli gün ve s•· 
atta T eıninatlariyle komisyona müracaatları. 12418 

Sovyet siyaseti ve 
Moskova matbuatı 
Moskova : 15 (a.ı) - Royter: 

Moskova matbuatı Molotofun bir 
çok defalar tekrar etmiş olduğu gi· 
bi bitaraf lığı Sovyet birlij'i ıiyase. 
tinin temel taşını teşkil ettiğini te· 
min eylemektedir. Üç taraflı pakt 

ilan 
Seyhan Hususi 

sebe müdürlüğünden: 
Hususi Muhasebe merkez ~ 

uncu daire tahsildarı Mehmet G 
gör resmi mührünü kaybetmiştir: 

JOHN VA YNE tarafından 

3 Sil8hşör tayyareci 
& hakkında mÜtalea yürüten komin"st 

gazetenin kendi hesabına bitaraflık 
siyasetine devam edeceğini yazmakta 

Y eniıi hakkettirilecttinden ' 
yaa uğrayanın hükmü yoktur. 

12419 

HEYECAN, MERAK, AŞK ve SERGÜZEŞT FiLMi 

Bugün gündüz matinada 

Çarın casusu - Gece kılavuzları 

İlan 
Adana askeri satınalma komsiyonundan: 

1- Adana garnizonunun ıenelik ihtiyacı için 48,000 kilo pırmç 

kapalı zaı fla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli ( 15360) lira ve 
muvakkat teminatı (1152) liradır. 

2- EP.siltnıeıi 5-11- 940 Salı günü saat 10 da Adana askeri satın 
aalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi Ankara, İstanbul levazım 
amirlikleri satınalma komisyonlariyle komisyonumuzda her gün görülebilir. 

3- lstr klilerin kanuni evsafı haiz olduklarına dair vuaikle birlikte 
teklif mektublarını tayin edilen saatten en geç bir saat evveline kadar 
komiıyona vermclui lazımdır. 17-22-27-2 124172 

ilin 
Karacabey Harası Müdürlüğünden : 

Y etiştiricilae bir yardım olmak üzere müessesemiz suni tohumlama 
la bor a tuvarlarında gebelik teşhisleri yapılacaktır. 

Y etiştiricilt-rin gebeliklerini teşhis ettirmek istedikleri kısraklarının 
idrarlarını aşağıdaki şartlar dairesinde haraya göndermeler : 

ı - Gebelik teşhisi için gönderilecek idrarın kısraj'ın son sıf ad ta· 
rihinden yüz gün sonra alınmış olması. 

2 - idrar şişesi iyice kapanmalı ve güzelce ambalaj yapılm11lıdır. 
3 _ Kısrak sahibinin açık adre•i ve kısrağın son sıf ad tarihi yazılmalı 

ve tahlil ücreti olan bir Jiranın şişe ile birlikte iÖndcrilmesi lazımdır. 
12387 s -6-8-9-10 - 11-12- 13-15-16 

ilin 
Belediye reisliğinden: 

Halkın dikkat:nazarına ; 
20-10- 940 Pazar günü yapılacak umumi nüfus sayımı iÜnÜ Beledi· 

ye merkez zabıta karakolunda iki ebe ve iki doktor bulun.acak, aynı gün-
1 de Mustafa Rifat Gülclc, Toros ve Ali Nasibi eczahanelerı açık olacak ve 
imdadı sıhhi otomobili Belediye önünde emre amade olacaktır. 
Sayım gününden evvel, halkın o günkü yenilecek ve kull~~·l.~c.ak m~d~~· 
lerini temin etmeleri ve sayımın sona ermeıinin canavar dudutıyle bılduı. 
lece ti ilin olonur. 12416 

dırlar. Balkanlardaki son hadiselerin 
inkişafına gelince: 

Söze söylemeğe mezun resmi 
şahsiyetler Matbuat mümessilleriyle 
yaptıkları görüşmelerde ihtiyatlı 
davana r ak nevyorkun Alman 
kıtaatı Romanyaya gelmiştir. metin 
li telgrafını tekrar etmekle iktifa 
etmişlerdir. Sovyetler birliği Balkan 
larla ve bilhassa Tuna meselelerine 
alakadarlar bulunmaktadırlar. 

Bunu da Tuna üzerindeki SoY· 
yetlere mütaallik beynelmilel niza· 
matta yapılcak tadilatın Sovyet Rus 
yayı bigane bırakmadığını bildiren 
ve 17 Eylulde Almanyaya tevdi O· 

lunan notasiyle isbat etmiştir. Sov
yet matbuatı Ruzveltin nutkunu da 
neşretmiştir. 

16-10- 1940 Çarıınba 
8.00 Prgıram 1 Saat ayarı 
8.03 Müzik: 
8.15 Ajans haberleri 
8.SO Müzik : Hafif Program 
8.50/9.00 Ev kadını-Yemek 
12.30 Proiram, saat ayarı 
J 2.33 Müzik : Fasıl heyeti 
12.SO Ajans haberleri 
13.05 Müzik: Fasıl Heyeti 
13.20/1.J.OO Müzik : Radyo Salon 

Orkestrası 

18.00 Proiram, saat ayarı 
18.03 Konuşma ( istatistik Umum 

müdürlüiü Bay Celil Aybar 
tarafından) 

18.30 Konuımı (Dış politika Hadi· 
seleri) 

18·45 Çocuk saati 
19.15 Müzik : Çocuklar için 
19.30 Saat ayarı, ajans 
19.45 Müzik Radyo ince Saz Heyeti 
20.15 Radyo : Gazetesi 
21·1 O Konuşma (Yeni Zamanlarda 

opera) 
20.45 Müzik : Geçit Konseri 
21.25 Müzik : Semai ve Şarkılar 

21.43 Müzik : Riyaseti cumhur 
22.30 Saat ayarı, Ajans 

bandosu 
22.45 Müzik : Cazband 
23.25/%3.30 Prorram ve kapanıı. 

İlan 
Kiıalık depo aranıyor 

Kalekapusu ile e-ski lstasyoll 
raaında veya cıvarında 2,000 '° 
ve daha fazla çiğid alacak büyü 
te depo aranıyor. Kiraya verın~ 
tiyenlerin Borsa cıvarında "Tu 
şirlreti yazıhanesine müracaıl; 

12415 16-18-

Matbaamızın gazete kı 

çalışmak üzere bir mürettibe 

yaç vardır • ldarebanemize 

racaatları 

CiNSi 

oza 
Ma. p_a_r.,...la_t_ı --:--::::"'----ı-
~teiiiizf 
Kapı malı 
Y. Pamup 
Klevland 1 
Susaam 
K.buic.l;y-

8utday To. 
,, yerli 

Arpı 

Yulaf 

Sterlin ( ~_,....-
Dolar ( Amerika ) 
Frank ( isviçre ) 

Umumi neıriyat ml'Jİ 
I! 

Macid Güçl:,, 
Adana Türkıözli Mat 



FIKRALAR 

• 
Kendi bilir 

danıın biri doktora gider •. 
Doktor tanınmış olduğundan 

aırı a ~adar beklemek icabeder. 
G bır saat bekler, iki saat bek 
ç saat bekler, hala sıra gelme 
battık sabrı tükenerek doktorun 

, akı~ısını çağım: j 
ek Gıt efenjine söyle, der, bek
.ten bıktım, b,ş dakikaya kadar 
ıç • 
a erıye almusa iyileşeceğim, 
&ıtıı hndi düşünsün .• 

., 

Yurt köylerinde seyyar !·-Muhakkak ki - 1 

be k e deke k ı Bir DevlE'tin başlıca ödevi ida· iç 1 Ve ı iş Urs arı re ettiği Ulusun menfaatlerini koru• 
_ · malc, eksiklerini du~Unmek, dertleri· 

ne çare aramaktır. 

Kurslar önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacak 
Ankara : 15 (TurksözU Muhabi· 

rindcn) - Bu gUa.e kadar alınan iyi 
neticeleri göz önUne alan Maarif Ve· 
kfilcti, bu sene de yuı.-dun muhtelif 
mıntakalarında seyyar köy kadın biç• 
ki dikiş kursları açmıya kaı.-ar ver• 
miştiı.-. Kuı.-slar, önUmUzdeki hafta i· 
çiode çalışmalarına başlıyacak ve her 
köyde dörder ay çalışmak Uzeı.-e bU· 
tun sene devam edecektir. Maarif 

bııgunlerdc tayin edccelc ve muallim• 
]erin ihtiyacı olan zati, butun eşyala· 
rım mubayaa edecektiı.-. 

Kuı.-slar İzmirin Kınık ve Ulun• 

De.-let, bu vazifeleri yapabil
mek için her şeyden evvel Ulusun 
ne lı::adar olduğunıı, artıp artmadığı
nı bilmek mecburiyetindedir Bunu 
bilmeyen bir Devlet karanlıkta iş 

görmUş gibi olur. 

Ulus hakkında bilgi derleyea 
sayım, Devletin Ulusa karşı ödevle· 
rini yapabilmek yollarını da göster· 
miş olur. 

Ramazan 

darnın biri iki senede bir Ra 

can, Balıkesirin Pamukçu, ManisaRtn 
Kaı.-aoğlanlı, Ediı.-.ııenin Havza, Ada· 
nanın Misis, Ank.aı.-acıın KttçUkyozgat, 
Samı;unun Kulay, Esk.işehiı.-in Gun· 
duzlcr ve Kayseri vilayetinin de 
Gesi nahiye ve köylerinde açılacak· 
hr. 

1 

Vekaleti bu kursların muallimlerini 

Dünyada benzin tasarru
fu hareketleri başladı 

İ~te bu maksatladır ki önUmUı;· 
deki İlk teşrin de Genel Nuf ıu Sayı· 
mı yapılacaktır. 

Ba,veka'ıet 
istatistik Umum Müdürlüğü 

Ilı lllazan yapar, oruç tutarmış, 

O 
\işl&t· 1 ...... • . 

'O' ~ 
1
. 'y abu Ramazan on bir ayda 

.~ 'lk 'Yor .. Neden sen bir aylık o 
• 

1 
~ atlanamazsın da iki senede 

ı aınazan yaparsın? .. 
~' ?n bir. ayda gelen on bir 
• ~ıdcr .. Onun için ben iki se· 
'tı' 

Bisiklet taksileri peyda oldu 
ır Ramazan yapu o. uç tu · 

Cevabın~ vermiş .. 
Usulü tedavi 

ır gece telefonla dokto ru has 
~ taya çağırırlar. Doktor tam 
ld~ın evine yaklaşınca silahını 
~~ını hatırlar. Gece dönerken 
ıt taarruza uğrarım korkusiy· 

e d" oner, tabancasını alır. Has· 
Yanına geldiğinde: 

, ~ Doktor Bey geç kaldınız, 
1\ Ctt•k ı D ı .. 

~ Crler. Doktor: 

~ l:.vet, der, gelmişken gerıye 
~trı, evden tabancamı aldım .. 
aYtct etmezler: 

l~ lıaçla muvaffak: olamazsanız 
{) ~ksınız değil mi ? 

'}'c sorarlar. 

Harp dölayisiyle her memleket· 
te benzin sarfiyatı son derecede tah. 
did edilmiştir. Bu yüzden Avrupada 
bisiklet tekrar halk arasından fev· 
kalade rağbet bulmuşlur. Şimdi her 
tarafta en ziyade sürülen sanayi eş
yası bis'klettir. Alnı 1nyada yirmi bir 
milyon adamın bisikleti vardır. Bun
ların günde lcatdtikleri mesafenin 
mecmuu 255 m iJyon kilometre tutu· 
yor. Bir senede gezdikleri mesafe 
72 milyar beş yüz milyon kilomet· 
reye baliğ olmaktadlr. 

Almanyada münhasıran bisiklet
le gezenlere mahsus 403,000 kilo
metrelik yol vardır. On beş milyon 
bisikletli her gün bu yollarda gez
mektedir. 

Sokaklarda gezenlerin yüzde 
on beşi yaya gnenf er, yüz 1e yirmi 
si otomobile binenler ve yüzde alt· 
mış beşi bisiklet kullananlardır. 
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lstanbul : 15 ( Türksözü muha· 
birinden ) - Mühendis mekttbine 
girmek iı:ıtiyenler arasında bir müsa· 
baka imtihanı açılmıştı. imtihan ev· 
rakının tetkiki bitmiş, kazananların 
isimleri bir liste halinde mektebin 
salonuna asılmıştır. İmtihana giren 
dörtyüzden fazla talebeden 124 kişi 
kazanmıştır. 

1 unlardan 82 si devlet hesabına 
leyli ve meccani olarak mektepte 
okuyacaktır. Milli Şefimizin büyük 
mahdumları Ôıner lnönü de müsa 
baka imtihanını kazanmıştır. Kendisi 
çok iyi derece alanlar arasında ol 
duğuodan leyli, meccani olarak ka· 
bul olunmuştur. 

Türk Hava Kurumuna 
aza olunuz 

Bisiklet kullananların nisbeti çok J 
artması yüzünden hük.ô.met bazı ted 
birler almıştır. Burılardan biri sırf 
bisikletle gezenlere mahsus yo!Jarın 
çoğaltılması, diğeri caddelerde bisik. 
letle ge-zenlerin takip edecekleri 
hatların gösterilmesidir. 

Muhtelif tip bisikletlerin tamiri 
ve yedek puçalarının tedariki güç 
olduğundan tipler son derec:!de a
zaltılm ştır. Bu yüzden bisik!ct fiyat
lerı da harcıalem olacak surette in· 
miştir. 

Fransada benzin bulunmaması 
yüzünden bisiklet taksileri peyda 
olmuştur. Bunlar i k i kişiliktir. 

Bisiklet kullanmasını bilmiyenler ve· 
ya kuvvetleri buna mütehammil ol· 

mıyanlar, taksi kiralar gibi bu bi· 
silcletlere binerek iste Jikleri yere 
gdiyorlar. 

Almanya Balkanlar üzerin
den Süveyşe tecavüz ederse 
(Birinci sahifeden artan ) 

deoiliode devriye gezmeleri, veya 
Trente ıle Tobruk limınları arasında 
asker nak'iye veya İlŞ~ ge-milerini 
batırmaları, bilhas ;a küç•jk A5ya 
tarikiyle yapılacak olan bir ileri hı
reketın teh'ikelerini pek ziyade ar· 
tırmaktadır. Diğer taraftan keyfiyet 
Hıtlerin yolu üz~rinde bulunan mem. 
leketlerin mukavemet azimlerini de 
ziyadeleştirecektir. 

Tiirkiyede naziler ken :lileri gibi 
milli inkıla biyle "tamaınile yeni leş 1liş,, 
bir millet bulacaklardır. Kahpelik 
döneklik ve ih!inetle dolu bu karan· 
lık dünyada Türkiyenin lngiltere ile 
olan ittifakına karşı sadakati bir ı· 
şık gibi belırmiştir. Eğer m ~cbur 
edilecek olursa Türkler, yollarını, 
dağlarını, yük~ek yaylalarını, köyle
rini ve tek h3tlı d;!miryollarını, mü· 
dafa:ı harbi için bir harik l h ıline 
koymağa muktedir bulunm 1ktadırlar. 
Diğer taraftan kıtaatını do:nizden 
nakletmek ihtiyacı da Almaoyanın 

elinde değildir. 
Almanyanın hava kuvv.:tleri ba· 

Eşya fiyatlarındaki yüksel
me meselesi 

( Birinci sa!ıif eden aı.-tan ) 
da salahiyettarların mütalealarını al· 
mak, alakadar e~nafJa temasa geç· 
mek lüzumunu duyduk. Ve dün, mu
harririmiz evvera Valimiz Faik Os· 
tüo'ü makamlarında -ziyaret ederek , 
ihtikar komisyonunun bu mesele etra· 
fındakj noktai nazarım sormuştur. B. 
Faik Ustün muharririmjı:e şu beya-
natta bulunmuşlardır : 

- " Vilayet ihtikar komisyonu, 
ihtikar davasında lüzumu kadar uya
nıktır. Ve komisyon daima toplantı 

halinde ve bu işler üzerinde çalış

maktadır, Piyasayı kontrol etmekte 
olan memurlarımız vardır. İhtikar yap
mak isteyenler görülünce derhal ta
kibat yapılmaktadır. Mamafih , bu iş· 

lere toplan bakılınca , piyasadaki fı· 
yatların yükselmesi normal :görülmek· 
tedir. Komisyon her şikayeti sür'atle 
ve sürekli bir şekilde takibetmekte-
dir. Suçlular görülünce derhal eli· 
mizdeki kanunlar dahilinde harekete 
geçmekteyiz. Bugüne kadar şehrımiz-
deki ihtikar vakası onu geçmemiştir.,. 

Diger taraftan bazı esnafla temas
ta bulunan muharririmiz şu neticeye 
varmıştır ki: Gerek mamul ve gerek 
gıda maddeleri üzerinde görülen fi· 
yat yükselmesi , dünyanın bugünkü 
halindeki iktisadi bozuk lu~un netice• 
sidir. Bu yıl toprak mahsullerimizin 
iyi fiyatlarla satıiması gıda madde
erindeki fiyat artmasına sebeb ol
muş, mamul maddeler fiyatlarındaki 
a tış ise sloklann beslenememesi en-
dişesinden doğmuşt'!r. Ve sonra önü· 
müzdeki bayramlar münasebetiyle 
halkın biraz faı-laca m Jbayaa yap
ması ve bazı kimselerin ise lüzumsuz 
bir tedbir eseri olarak her zaruri 
maddeden bir yerine beş alarak evi· 
ne depo etmesi de fiyatların yüksel
mes:nde müessir olmuştur . Halbuki 
memlekette her aranılan madde her 
zaman mevcud bulunmaktadır . Ve 
bir " Fıkdan 11 mevzuubahis değil· 

dir . 
Dün , yine bu mevzu etrafında 

beledıye reisinin de f ıkrini almayı 
düşünmüş isek de , mumaileyh kon· 
ferans vermek üzere Osmaniyeye 
gitmek~e olduğundan yerinde buhı· 
namamıştır . 

kımmdan Balkanlardaki faikiyeti şüp· 
h~sidir. Fakat hava gui hizmetleri 
kadrosu, benzin nakliyatı ve tamir 
atölyeleri tesisi işlerinde husule ge· 

lecek teknik müşkü ' at, Alm1nların 

merkezi Avrupadaki üslerinden u · 
ıaklaşmuiyle muazzam meseleler 
ortaya çıkaracaktır" 
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TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bcınl<asmda hn baıalı ve ihbau.ız tasarruf liessplarııı• 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ., 500 

" 
2000 ti 

4 " 250 •• 1000 " 40 
" 100 fi 4000 

" . 100 
" 50 .. 5000 ., 

120 .. 40 .. 4800 ., 
160 

" 20 il 3200 .. 
DiKKAT : Heaaplarandaki paralar bir sene içinde 50 li· 

rıdın aşalı düşmiycn]cre ikramiye çıkhtı takdirde yüıde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylul, 1 Birinckinun, 1 Mıtt 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

·------------------------------------

,__ _________________________________ __ 
Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çoctık Esirgeme f(ııt 

Yılda Bir Lira verip Üye olunuz f Çocuk Milletin en kıymetli h 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer~ 

Tii.rksözü Gazete ve Matbaa 

Tu .. rkso··zu·· G İ •. Okuyucularına, dünyanın her tarafında aze esı. vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

======================== 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür ksÖzÜ Matbaası: rita, Billlmum ·Matbaa İşlerini Türkiyede 
=;::=::::=:=::=:~==~~======= mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder. 

-
Sağlam, Temiz, Zarif Ci~t ( Türksözü) 

Mücellithanesinde Yapılır. 


