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İaşe Umum Müdürlüğü faaliyete geçer geçmez 
•• •• 
UTUN VURDDA BiR 
EŞiD EKMEK ÇIKACAK 

Memlekette büyük bir buğday tasarrufu .yapacağız 

GARİSTANIN 
ÜNKÜ 
tDDÜDÜ 

Nen.ad GtlVEN 

hverin biitiin mr~aisine ra~-
" Fransa, ne l:ı:pırnya, ne de 

' 'stan üçlrr paktına iltihak 
' tllnsa ve f c;nanvırnın t~rcd • 

b,hl~rini hir tnrnfa hırnka· 
1 •• 

ı şimdi f"'n 1J.yade alaka· 
Cn şry, Rıılgaristanın vazi 

1lı:-aristanın şimdilik olsun 
re iltihak etmiyC'ceği anla-

lllgaristan. V f."t !H•}' ni~nmının 
ltıı tn çok arzıı rdcn reviz-

j tııillt-tl<'rdPn hiridir. Knm· 
~ dan hir takım tnprnk tt1· 

"ardır. 
919 muahenelerivle k11rnlan 

1\/11 vıkarak vt:ni hir nİn\m 
istiven mihvercilere ilti· 

.ıw 'd"'rf'k ihtiraslımnı tatmin et
ili'" diişünf'bilir. Bunun içindir ki 

lltr Rnlgaristanı kolaylıkla 
e ııokabilece~ni ummuştur. 
OlduR'tJ halde Bulgarist21n 
A.lmanyanın kııca~na alıl-
1\İçin tnrcklüt etmiştir? 
tı iki şekilde izah müm· 

'- Rıılsrar Kralı ve hugün· 
ar hükumeti Romanya der
faydalanarak mihvrre ilti-
~tılgaristan için getirece~ 

hakikaten hissetmiş ve 
fi reddetmiştir. 
Bulgar Kralı . B. Hitlerle 
mülakatta Bulgaristanın 

tlaktına iltihakını vaad fakat, 
n vukuıt gelen bir takım 

t Bulgaristanı tereddüde 
İştir . Bu hadiseler şunlar 

. Balkanlarda gittikçe teh· 
th surette niifur. sahibi ol· 
aşlayan Almanyanın bu 

lhenfaatlerine tam bir dar-
• le ş~kle ~irmeden tedbir 
13tcnn Sovyet Rmıyanın 

hükumeti üzerinde yaptığl 

Yunanistanın mütecaviz 
ordulan ü1erinde ka· 

hüviik 1aft"r. 
l'ürkiyenin Balkanlarda baş· 
lthlike karşıııındaki sarih 
hathhareketi . 
ltıgilterenin, sulh masasına 
lu zaman Bulgaristanın 
lamamiyPtini elinden gel

ar müdafaa edeceğine 

İti teminat. 
· müessirden doğma olur· 
bugün hakikat o~an bi_r 
ır; Bulgaristan mıhvercı· 

akına atılm;ık hususunda 
~i acelenin tehlikeli oldu· 
ınıştır . 
tistanın bu mütereddit 

karşısında Almanyanın bu 
t üzerindeki mesaisinaen 

kini zannetmek saf dillik 
rin Romanyada muvaffak 
Odunu Bulgaristana ?a 
eğe çalışmıyacağtnı kım 

'bilir. 
\rıya .meclisinde bir takım 
t münakaşaların olduğu· 
~ -ı. Sofya üniversitesinin 

'<>l cenaha meyilli talebe· 
çarpışmalar oluyor • 

"'tırı Filof un kabineden 
h.ber alıyoruz . Yerine 
'il Berlin sefirinin ge· 
~Yleniyor . ~ 

CSt btı~ de emniyet verıci 
ıldir . 

'*-~tıda parlamasını bek· 
·-.e aönmüş nazariyle 

lngilizler Akderıi 1de yine ku'lvetl• bir lıotyon donanması yakaladılar. Fakat, dCi· 
ğü~mek nasip olmadı. Çünkü ltalyan filosu derhal yolunu:de~i~firerek koçlı. 

Resmimiz burıdan evvel lngilizlerin S)dncy zırhlısının batırdığı Ba rlolamco 'kru· 
vaıör\ınden kurtarılan lıolyan bahriyclilerini lsker.deriyeye -;ıkarken gö~tcrmckledir. 

Sahillerimizde geni 
iskeleler yapılıyor 

Ankara : 28 ( Türksöıü muhabirinden )- istihbar ettiğime göre, 
Münakale Vekaleti, inşaatı ikmal olunmuş ve olunmak Ü7.ere bulunan 
on iskeleden sonra yeniden bazı iskelelerin inşası için emir ve t ah· 
sisıt vermiştir. En mühim limanlarımızda yapılacak olan bu iskeleler 
için Limanlar Umum Müdüı lü~ü harekete geçmiştir. 

ilk olarak Karadenizde Zonguldak ve Giı esun Marmarada ve 
Gemlikte süratle birer iskele yapılacaktır . Yeni yapılacak iskelelerin 
projeleri evvelce hazırlanmış ve Nafia Vekaletince tasdik edilmiş ol· 
du~undan hemen inşa!liına geçilecek tir . iskeleler in inşasından sonra 
bunların üzerinde evvelce takarrür etmiş olan m ihanik i ta hm il ve tah
liye vesaiti kurulaca\.. tır. 

Bu yeni iskelelerden maada yapılacak bir kaç iskelenin daha 
plan ve keşifleri ikmal olunduğundan bunların inşaatı için de bugün· 
terde emir ve tahsiııııt verilı>ceği ümit olunmaktadır . 

Ankara : 28 (Türksözü mu· 
lıabirinden) - Aldığım malumata 
göre, yeni iaşe umum müdürlüğü 
teşkilatının faaliyete gcçmesile be· 
raber bütün büyük şehirler ve 
kasabalarda tek ekmek tipinin 
tatbikma başlanacaktır. Bu tek ek-
mek tipi takarrür etmiş ve yükse~ 
makamlarca muvafık görülmüştür. 

Yeni ekmek tipi 86 randman
lıdır. Şimdi 79 randnıarılı olan 
1 tanblll şehir ekmeğine nazaran 
daha esmer, fakat daha m11gaddi
dir. Bu ekmeğin sert buğdayı bıı · 
günküne nazaran fazla olacaktır. 

Yeni Ş<'kildc yalnız Ankara, 
İstanbul ve fznıirin df"~il, bütün 
şehir ve kasabaların hıığday ihti
tiyacı toprak mahsulleri ofisi ve· 
zaifini ii7.erinc alm;ıkla buhın.uı 
iaşe umum mi.irliirliiğli tıvafın<l:ın 

deruhte ve h'ıııin olunacaktır. Ya· 
pılan lt•I kiklcı c göre, bııgün Is 
tıı nbu!da ekmek 79 ı an<lıııan lı o· 
larak kabul t"dılnıiş olmakla hera 
lıcı, değirmenler bıınu 8'.l rand· 
ınnn iizerinden yapmakta ve hu 
kar dt'ğirmencilerde kalmaktadır. 

Yeni şekille memleketimizde 
büyük bir bu~day tasarrufu temin 
edilmiş olacaktır. 

Francala imalatı tamamen me
nolunacaktır. 

~------------

lNGIL TEREYi 

Gece devamınca 
bombardıman 

Londra : 28 ( A. A. )- Hava 
ve dahili emniyet rıezaretlerin- · 
den : Dün gece düşmanın hava , 
faaliyeti tamamen ' lngilterenin ce· 
nubu garbi~inde bulunan bir şe
hirle Londra ve Banliyüs üzerine 
inhisar etmiştir . Cenubuşarkideki ı 
şehire hücumlar gün hattıktan 
az ııon•a başlamış Grenlşi'e ayan 
ile 1,30 a kadar devam etmiştir. 

Londraya yapılan hücum ise 
fasılalarla bütün gece deva.ı: et
miştir. Bu il< f mıntakada yangın· 

( Gerio;i UçUncU ~as f:ıda ) 

Elen hareketi 
devam ediyor 

Yedek polis 
hazırlıyoruz· 

lTAl.YANLARIN DÜNKÜ 
B01\1BARDIMAN FAALİYETi 

Atina : 28 (a.a) - Yunan baş 
kumandanlığının 32 numaralı teb 
liği: Kıtalarımız Arnavutluk arazi
sinde faaliyetlerine muvaffakıye_tle 
devam etmektedir. Hareket halın · 
de bulunan düşmanın takviye kıla j 
at ve bataryaları hava kuvvetleri 1 
miz tarafından muvaffakıyetle bom· 
bardıman edilmiştir. Düşman hava 
kuvvetleri cephe üzerinde faaliyet 1 

gösterdikleri gibi, Epirde, Korruda 1 

ve Kefelonyada bazı köyleri bom· 
bardıman etmişlerdir. Bazı binalar 
yıkılmıştır. ,, 

Ankara : 28 ( Tütksözü muha 
birinden ) - Hükumetimiz her 
vadide ihtiyat tedbirleri almaktan 
bir an geri durmamak tadır . Al
dığım mali.imala göre, harb halin· 
de emniyet teşkılatımızda çalış· 
m .. k ii:-cre ycdl k polis hazırlan· 
ma ına ait kararın taıbikine bıış· 

lanmıştır . 
Bu cümleden olarak lstanbul

da Emınönü Halkeviode bir kms 
açılmıştır. Kutsa 55 yedek polis 
yazılmış, derslere oaşlıınmışlır . 

Oiger tarafıan söylendığıne 

göre hemen bütün büyük şehir · 
lerde bu kursların açılması düşü-

nülmektedir. 

YENi BiR DEMiR 
MADENi BULDUK. 

Ankara : 28 (Türksözü muha 1 

bakamayız . Muvakkaten küllen· 
miştir. Bütün Balkanları yangına 
verecek bu ateşin kat'i olarak 
sönmesi için Bulgarların , mihvere 
iltihaklariyle kendileri ve komşu
ları için doğabilecek tehlikeyi ha· 
kikaten görmüş olmaları ve sonra 
milli birliklerini çok sıkı tutmaları 1 
lazımdır. 

birinden) · Bugün lımirden Anka· 1 
1 

raya gelen malümata göre; lzmire 

yakın Narlıdere köyü halkından 

qir grup Çatolkaya dağında demir 

madeni bulmuşlar ve nümuneler'ni 

vilayete teslim ctmişlc;rdir. Vılayet 

bu nümuneleri tedkik ettiriyor. 

l 
1 

8. KUse lvanof 

Bulgaristanın 
harp yoluyla 
isteği yok 

KÖSE lVANOr''UN 
MÜHiM BEYANATJ 

Belgrad : 28 (a.a) - D.N·B.· 
nin hususi muhabirinden: Yuıos 

( Gerisi UçUocU sabif ede) 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELiL GUYEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onaltıncı yıl - Sayı : 4891 
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1 Etiketlerle Satış 1 

1 Kanunu Çıkıyor 1 
• ! 
• • i Proje Ticaret Vekaletinden i 
i • 
i Başvekalete Verildi ! 
• • • • 
• • ! Ankara: 28 (Türksözü muhabirinden) - Perakende satış- i 
! ı ,ırda etiket mecburiyeti vazeden kanun layihası üzerindeki tet- i t kikler bitmiş ve proje Ticaret Vekaletinden Başvekalete veril- t 

• miştir. i i Vekiller Heyet~ndc l~tkik edildikten sonra Mecli~c arzedile· ! 
i cek olan layihanın kanıırııyet kcsbetmesinden sonra, bütün yiye- t 
i cek, giyecek ve içecek maddelere belediye ve Ticaret odaları i 
i tarafından tayin ve ticaret ve iaşe vekaletince Etasdik edilecek t 
i azami satış fiyatlanııı gösteren etiketler konması mecburi ola- i 
! caktır. Layihanın siir'atlc Meclisten çıkacağ'ı anlaşılmaktadır. ! . _ . ., ........ ~.- . 
-·~·--· .. ........ , ~· ............................................ . 

• 

Çiftçimize parasız 
tohumluk verilecek 

ZiRAAT VEKALETiNiN GÜZEL BiR KARARI 

Cukurova ve cenup vilayet
i. rin:le mt•vcuıl-fnkir kÜçuk pa . .. 
nıuk mu~tahsillerine pun~ız 20ô 
ton pamuk tohumu. (çiğit) ve bu 
nıikt11r tohumluğun ıriubayaa ve 
sair mao;r11flnrını karplamak U2e 
re <le 12,500 lira yardımda bulu-
nulması Ziraat \'ekal.:ti tarafından 
kararlaştırılmış ve hu husu~ta 
sehrimizde alakalı makamata emir 
) 

gelmiştir . 

Ayrıca vilaydimiz dahilinde 
mııliyet fiyata Uzeriııden çiftçile· 

riaıi:ı:e satılması daha evvelce ka· 
rarlaştırılmış olan klevland pamuk 
tohumlarının sevk, nakil ve tevzi 
mac;raflarmı kar~ılamak için de 
yine ziraat Vekalı::tinden vilayeti 
ıniz emrine para gönderilmiştir· 

- • .--p 

Sovyet- Amerika 
görüşmeleri 
Vaşington : ?8 (a.a) - D.N. 

B. : Sovyet Rusyanın Vaşinıton 
büyük elçisi, hari~Y: müsteşarı j 
Vels ile urun bir goruşme yapm1ş-1 
tır. Bu görüşme hakkında hiç bir 
şey neşredilmemiştir. 

Bulgaristanda 
anarşi çıktığı 

haberleri asılsız 
YENi MÜDAFAA TAllSlSATI 

of ya : 28 ( A. A. )- Resmi 
tebliğ: Bulgaristanda karışıklı'<lar 

- çıktı~ına, hükumr.tin devı ildiğinc, 
örfi idare ilan olunduğ una dair• 
hariçte, bilhassa Bükreşte ve Bel· 
gradda işae olunan haberler ta· 
mamiyle uydu• madll" Bulgarıstan· 
da vaziyet tamamiyle S!lkindir. 

Sofya : 28 ( A. A. )- Maliye 
nazırı nıil i müdafaayı takviye için 
t,360,000,COO levalık tahsisat layi· 
hasını Mebusan Meclisine tevdi 
etmi~tir . Bu tahsi~at üç senede 
ted ı ye olunacaktır . Esbabı mu· 
o ıbede , milli müdafaayı temin 
için ordusunu kuvvetlendirmesi 
lüzumu beyan olunmaktadır . 

--------· --------
~YARIN~~ 

Cenuba 
Hasret 

---YAZAN--
Behçet Kemal ÇAÖLAR ·----

NORVEÇ'TE 
SABOTAJ 
Dağlar, tepeler 
kaymağa başladı 

• 
Bu sun't heyellnı Nor
veç v•tanperverlerl mD

nakallh ke•m•k için 
y•pmıflardır. 

• 
Nevyork: 28 (a.a.) - Taymi-

sin Stokholmden aldığı malumata 
göre, dün gece ani olarak Norveç 
de dağlar ve tepeler kaymağa 

başlamıştır. Keyfiyet, son senenin 
en muazzam sabota hareketi ola-
rak telakki edilmektedir. 

Norveç polisleriyle Alman as
keri makarnalı bir çok kimseleri 
tevkif etmiştir. Bu tevkifattan an
laşıldığ"ına göre, heyelan Norveçte 
vatanperverler tarahndan müna
kalat yollannı kesmek için tertip 
edilmiştir. 

ESARET AL TINDAKI 
KÜTLELER ••• 

Melburn: 28 ( a.a.) - Esaret 
altına alınan milletlerden mürekkep 
büyük ittihadın gösterdiği muka· 
vemet karşısında Hitler'in yeni ni
zamını ayakta tutmak hususunda 
uğrad1ğı güçlükler gazetelerin ya
zı mevzuunu teşkil etmektedir. 

SOVET - ALMAN ANLAYMASI 

Zürih : 28 (a.a) - Bogazlar

dan ve küçük ispanyadan geçerek 
Filistin ve Mısırı istila için bir pro· 
ie mevcut idise bu proje Sovyct· 

ler birliAinin muhalefeti üzerine 
terkedilmiştir. Her türlü suitefeh· 
hümün önüne geçmek için Sovyet· 
ter B: rliği Molotofun Alman hükü· 

meti ile görüşmesine müsade et · 
miştir. Ve yapılan görüşmeler Sov
yetlcr BirliAi ile Almanyayı doğ· 

rudan doğruya alakadar eden me-

saile hasredilmiştir. Moskova ken· 
dini, doğrudan doğruya bir anlaş 

ma yapacak teşekkülde görmemek

tedir. Moskova kendini nazikane 
fakat azimkarane bir şekilde Mos· 
kova görüşmelerine ltalyanın itti· 
rak etmesini redetmiştir. 

Rusya bundan sanra da Çin'e 
yardım edecektir. Sovyetler Bo
ğazlar Statokusunun muhafazasını 
9iddetle ınüdafaı etnıiıt;:, 
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0 us cmm sa m az !!X 
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NE VAR NE YOK 

Garip bir kadın kulübü 

A merikada garip bir kadın kulübü tesis edilmiştir. Kulübün azası 
olmak ~çi~ iki şart vardır. ~iri kadının evli olması ve diğeri kocasını 
gecelen bın dereden su getırerek evine geç dönmeği adet edinmesi· 
dir. 

Kulübün her azası diğer azaların kocalan hakkında casusluk yap· 
makla, yani diğer azanın kocalarının geceleri nerede geçirdiklerini tah· 
kik etmekle mükelleftir. 

Kulü~ün h~susi ceza teşkilatı da vardır. Çalgı aletleri yerine gaz 
tcnekelerı ve çınko kovalar ile mücehhez olan kulüp orkestrası yaka-
nan erkeğ'İn evi önünde patırdı yaparak adam " ·· ·· b""t- ' ı ı . k . ın currnunu u un ma ıa . 
leye ılan etme tır. 

:-... ·--... ·---------------- ........ . 
* ' • ZlltAI BAHiSLER ÜSTÜNDE i 
• • .. ------...-------------··--··-! • • • 
IYI BiR NADAS 
NASIL YAPILIR ? 

•• Köylü duydu~unu değil , gör
düğünü yapar. ,, 

Atasözünü pek haldı olarak 
sık sık işitiriz. 

Toprak ve toprak işlemesin· 
den böylece üstünkörü bahset
tikten sonra, mevzuumuzun ua-
11 olan nadasa geçelim: Nadasa 
yurdumuzun bir çok yerlerinde 
herk adı ada veriJir. Herk baş · 
lıca iki maksat İçin yapılır : 

1- Toprakta su biriktirmek, 
2- Topratın kuvvetini ço. 

ğaltmak • 
Bizce mühim olan birincisidir. 

Zira yurdumuzun büyük bir kıa
mındı senelik yatışlar azdır. Bu 
yüzden bir çok seneler butday· 
farımız susuzluktan mahvo1ur • 
Kurak zamanlarda ekinlerimiz 
yoktur. 

Vaziyet böyle olunca , yani 
düeen yağmurlar her sene top
aaktan mahsul kaldırmağa yete
cek kadar olmayınca, b11şka bir 
yoldan toprakta su biriktirip 

ekinlerimizin au derdini yok et· 
mek lazımdır • Bu da demin 
bahsettitim nadasla mümkün 
dür. 

il 

Nadasta güdülen baş iayenin 
toprakta su biriktirmek olduğu· 
nu söylemiıtim. Bu gayeye ula~· 
mak için de bir senelik yağışı 
az olan yerlerde, mahsul verimi· 
ni emniyete almak İçin , iki se 
nelik yağışı bitiktirip topraktan 
her iki senede bir mahsul almak 
lazımdır. Vaziyet böyle olunca
netice: Yağışı az kurıık yerlerde 
toprağı bir sene nadasa bırakıp 
bir sene ekmek tutulacak biricik 

YAZAN 

Osman Tosun 
Ziraat Mühendisi 

latan iki atasözü daha : 
"Herle yok, dert çok" 
"Nadas ctmiyen ekin kaldı· 

ramaz.,. 

Demek oluyor ki, kurak 
Yerlerde nadassız ekin kaldırıla 
maz. işte bunun içindir ki, bu 
gibi yerlerde tarlalar icara ve· 
rilirlcen anlaşmayı topraktan 
her iki senede bir mahsul alı· 
nacatına göre yapın.ık adettir. 
Fakat, yukarıda da bir parça 
söyledi~im gibi, işin mühim ta
rafı tarlayı yalnız nadasa bırak 
mak demek değildir. 

Asıl olan, nadasa bırakılmış 
tarlanın ne vakit ve nasıl işle 
necetini bilmektir. Yani toprağı 
nasıl sürüp işliyelim ki, nadas 
ıenesinde düşen yağmurlar zİ' 

yan olma.lan gelecek seneye 
kalabilsin? Çünkü nadastan bu· 
nu bekliyorduk. Toprakta su 
biriktirmek istiyorduk. Bunun 
İçin biz birçok denemeler yap 
tık. Dedeierimi:r.: de yapmışlar. 
Ve atasözleri ile bize naklet· 
mişlerdir. Bütün bunları kısaca 
tekrarlamak lazım gelirse görü 
rüz ki, iyi bir nadas yapmak İ· 
çirı Mart nihayet Nisan içinde 
bir defa ~ürmeli işte atasözü 
d~ ayni şeyi tekrar ediyor : 

''Ahır nadası, çiftçiyi aç 
komaz,, 

Umumi yerlerde 

konferanslar 
Şehrimizde askerlerimize ya

pılmakta olan kışlık hediyeler 
mevzuu üzerinde Halkevli öğret 
menlerimiz dün g«'ce şehir için 
de muhtelif kahvehanelerde ko-

l nuşmala ryapmışlardır. BB. Vasıf 
Canbay, Kadri Önür, Tahsin 
Nahid Tunçay, Rüstem Okan, 
Kemal Pekkoçak, Akif Yükse~ 
ve Saffet Işık tarafından yapılan 
bu konuşmalarda halkımızın bu 
işteki takdire değu hassasiyet 
ve alakası tebarüz ettirilen k 
Mrhm edçiklere yaptığımız kışlık 
hediy~lcrin mümkün olduğu ka· 
dar fazlalaştırılması üzerinde du· 
rulmuştur. 

Mekteplerde rlers 

saatları . 
Dairelerin sabahları saat 8 

de işe başlayıp, 4,5 da tatil et· 
meleri üzerine mekteplerin dera 
saatlerinde de değişmeler yapıl· 
ma ı·zaruri görülmüş ve bu hu· 
susu tesbit için Ankarada maarif 
vekaletince bir komisyon kurul 
muştur. 

Bir Lokomotif 
arabaya çarptı 

Dc:mir)olları şehrimiz altıncı 
işletme makinistlerindrn hıiş oA
lu lbi~ Kol , Abtussamet oğlu 
Abtulbamit Derin'in idaresin·. 
deki arabaya Lokomotıfle çar· 
parak arabanın hasara uğrama· 

sına ve Abtulhamit Dcrin'in ya· 
ralanmasına sebebiyrt verdiğin 
den hakkında k;,nuni takibata 
başlanmıştır . 

Kafeşantanda çıkan 
kavğanın mcs'ulleri 
Seyhan ekmek fabrikası karşı 

sındaki Kafeşantanda evvelki ge· 
ce bir kavga çıktığını ve gözü -
kanlı kavğacıların yakalandıkları
nı dün yazmıştık. 

Suçlulardan Yamaçlı mahal· 
lesinden f brahim Demirbilek, Gü 

'ı nf'~li mahallesinden lorahiın A· 
lev ve Seyhan mahallesinden A· 

I li Sağlam haklarında tanzim e 
1 dilen t vıakla birlikte adliyeye 
· · sevkedilmişlerdir. 

Kavgada yaralanan olmuşsa 
da tedavi altına alınmaA-a lüzum 
gösterecek derecede değıldir. 

Bir esrarcı yakalandı 
1 

Şu halde : Kuraklığa karşı 
koymak için nadas yapmağa 
karar verdik. Fakat iş bu ka· 
darla da bitnıez ; Nadasın ku· 
sursuz bir şekilde yapılması 
gerektir. Yoksa, umduğumuz 
fayda ya varamayız. Nitekim 
biz iyi nadas yapılmış tarlada~ · 
fena nadas yapılmış tarlaya na· 
zaran yarı yarıya fazla mahsul 
kaldıramayız. Hele nadas yapıl· 
mıyım ycrd~n bir çok defalar 
hemen hiç mahsul alamıyoruz. 
Bakın eskiltr de bunun b~yle 
olacağını söylemiş : 

Ahır nadası gayet erken ya· 
pılan nadastır. Bu rıat:fas öküz. 

ler daha ahırda saman yeı kcn, 
yani çayıra çıkmadan yapılır. 

Bunun için buna aynı zamanda 
(Saman nadası) da derler. 

35 Santigram rsrarla yaka· ı 
lanan Elazığlı Mustafa Ça' uş 

''Anıza ektik, denize döktük 
"Neye veimedin anız? 
Geçen sene verdim ay do· 

muz,, 

" 

işte atasözü daha açık an· 
!atıyor. Eğer biz, bir kumarbaz 
gibi işi güç bulur, "bir de alla· 
hım verirse şöyle kazanırım, 

. boy le kazanırım,, gibi düşünce· 
ferle anıza ekersek mahvoldu · 
jumuz grındür. Çünkü aklı ba· 

1 
şında bir adam kumar oynamaz. 

- Sonu var -

r 

l , __ K_Ü_Ç_ÜK lskoçta perili 
evler kıymelli

HIKAYE dir. Perili ol-
1 mıyan şatolar makbul değildir. 

Duglas Mak Betin de perili bir şa
tosu vardı. Yağmurlu, şimşekli bir 
gece, Duglas misafirleriyle oturur· 
ken, kapının zili çalındı. Kapıyı 
açtıkları zaman, yağmurdan sır· 
sıklam olmuş bir yabancı ile kar
şılaştılar. Adam şatoya girdi; af 
diledikten sonra olan biteni anlat
mağa başladı ; otomobili, şatodan 
yüz metre ötede arızaya uğradığı 

için yoluna devanı edemiyeceğini 

bahisle, geceyi şatoda geçirmesi
ne müsaade edilmesini rica etti. 

İskoçluların misafirperverliği 
beynelmilel bir şöhrete maliktir. 
Duglas Mak Bet, yabancıya, mü· 
kellef bir oda gösterdi ve adamın 
elbiselerini kurutmaları için uşak-

1 
adliyeye verilmiştir . 

Perili 
!arına emir verdi. 

Diğer misafirler de istirahat 
etmek üzere odalarına çekildiler. 
Biraz sonra, civardaki kilisenin sa· 
sati gece yarısını çaldı. 

Gece yarısından iki saat son
ra, evdeki misafirler 1.incir sesle
rini andıran bir takım acayip sa
dalarla uyandılar ve korkularından 
tir tir titreıneğe başladılar. 

Bu hal, bir knç saat sürdü. 
Sabaha karşı, her ne kadar uyu· 
mağa muvaffak oldularsa da kor
kunç rüyaların tesirile ikide birde 
kanlcr içinde uyanıyorlardı. 

Sabah olunca, her şey eski 
halini almıştı. Hava; gayet glizel, 
ve güneşli idi. 

. ,o .L 
. · ·~ -,_ . 

1 YENi NEŞRiYAT 

1 Görüşler 
H:.ıllce~!.11iı .. taıı.fınden çı 

lan Gorüşler ., m 

Yün ipliği ihtikirını 
önlemek için tedbirler 

sının 29 uncu savısı zengirı k 
dericatla ve 44 sayfa olar11

• 

çıkmıştır. Nefis bir kapak 
tertemiz bir buk1 ile çık" 
nüshada Nevzad Güven, 
Akverdi, Cenab Muhittin ~ 
o~fu, Atif Nih!!d Asy•. 
Gökoel, Vabide Birkf'n, 
SaJih Asyalı, Vehbi EvinÇ• 
giz Turhan, Mu'lt&h BakŞ'• 
muş Türkmtnoğlu'nun le• 

YERLi MALLAR PAZARLARINA YENi PARTiLER YOLLANDI 

Halkevimizde veri
lecek konferans 

Halkevlmlzde yarm 
ak,am 'saat 20,30 da 
herkesi alAkadar ede
cek bir mevzu üzerinde 
halka konferans verlle· 
cektlr. GUnUn bu mühim 
ve lstlfadell konferansı
m lise muallimlerinden 
Ömer Lutfl YUcel vere· 
cektlr. Okuyucularımıza 
hararetle tavsiye ederiz. 

Orman Çevirge müdürü 

Münhal bulunan ve halen zi· 
raat müdürü Nuri Avcı tarafın· 
dan vekaleten idare edilen şeb· 
rimi~ Orman Çevirge müdürlüğü 
vazifesinin Pos Devlet Orman 
işletmesi reviri amiri orman baş 
mühendis muavini ,Zeki Tur kan 
tarafından yeni müdür gelinceye 
kadar görülmesi orman umum 
müdürlüğünce tensib edilmişf r. 

Ceyhanda kömür odun 
ve mazot meselesi 

Ceyhan: 28 ( Türksözü mu· 
habirinden )- Bugünlerde Cey· 
handa kömür buhram zail olmuş 
tur. Zira halk az veya çok ihti 
yacını çarşıdaki kömürcü dük· 
kanlarından temin edebilmekte· 
dir. Diger taraftan her gün brş 
on merktp yükü odun gelmek· 
te ise de , bu hiç muabesinde. 
dir. Zira kasaba halkının odun 
ihtiyacı böyle beş on merkep 
yükü odunla temin edilemez. 

Bütün çiftçiliğini makine ile 
yapan ve felhanını makine ile 
sür<'n, biderini gene makine ile 
ekip, hububatını makine ile bi· 
çen, çiftçiler, t ilerindeki motor

larını çalıştırmak için mazot bu· 
lamadıklarından ş kayet ediyor· 
lar. Şayet bu vaziyet devam 
edccr.k olursa, bütün makinde· 
rinin muattal kalacağından en 
dişe etmektedirler. - M.Selçu1< 

Bir sabıkalı 21 aya 

mahkum oldu 

Müteaddid evlerden hırsızlık 
yapmaktan suçlu \le me\lkuf sa· 
hıkalı'ardan Nedim Sicim birinci 
asliye cezı:ı mahkemesince 21 ay 
hapse mahküm edilmiştir. 

Şato 

İstanbul : 28 (Tiirksözü ınuha· 
birinden) - Son günlt.rde, şehri· 
mizde ve memleketin muhtelif mın· 
takalarında, gayritabii bir yün ip 
liği buhranı baş göstermiştir. Bu 
arada normal fiyatı 50 kuruş olma 
~ ı lazım gelen yerli yün çilelerinin 
memleketin muhtelif yerlerinde 80 
kuruşa kadar satıldığı haber veril· 
mcktedir. Bu suretle yün iplikleri· 
nin en ziyade sarf ve iı;tihlak edi 
lcccği mevsimde ve bilhac;ı1a kah· 
ranıdn askerler mize bütün yurdun 
hummülı bir faaliyetle fanila, eldi· 
ven vesaire hazırlandığı şu sırada 
sebepsiz bir ihtikar hareketi baş
lamıştır. 

Yaptığım tahkikala nazaran 
Avrupadan yün ipliği gelmemekle 
ve memlekette Avrupa malı mev 
cudu kalmamakla beraber imal 
kapasit«>si arttırılmış ve daha da 
aı ttırılacak olan Bursa Merinos 
yün ipliği fabrikasında çok büyük 
stoklar bulunmaktadır. 

Bu stoklar ve yerli mallar pa
zarlannın stokları memleket ihtiya· 
cını gelecek mevsıme kadar idare 
edecek vaziyettedir. Yerli mallar 
pazarları müdürlüğü, memleketin 
her tarafındaki pazarlar şubelerine 
yeniden büyük yün ipliği partileri 
göndermiştir. 

Parti Müfettişimiz 
teftişt endöndü 

Bir müddtt e\lvel kazalara 
teftişa çıkan Par ti Müfettişimiz 

Pıoft>sÖr B. Hasan Reşid Tan· 
kut Kozan, Kadirli , Saimbeyli, 
F ekedeki Parti teşek küllerini 

teftiş ettikten sonra dün akşam 
şr hrimize dönmüşlerdir . 

Petrol ihtikarı suçlula

rının vaziyeti 

125 gram petrolü 10 kuruşa 
satmak suıetiyle ihtikar yapmak 
tan suçlu olarak adliyeye verilen 
Hurmalı mahallesinden Süleyman 
Tarakçı ve İbrahim Kan hakla· 
rındaki e\lrak 3 kanunu evvelde 
duruşmaları yapılmak üzere as 

liye ceza mahkemesine tevdi e· 
dilmiştir. 

Bir mikdar daha odun 

kömür geldi 

Şeh imize dün ve evvelki gün 
kaza ve köylerden 20,000 kilo 
odun \le 9030 kilo da kömür gel 
miştir. :Ayrıca hanfarda da 50 
deve yükü kömür satılmıştır. 

yazılııırı vardır. 

Bu imzalardan b11sk• 
st"~nç kalemlerin tetkik y• 
şiirler v.ıı fototrıtflar vırd~; 
haııı 1 O kuruştur. Bayı 
arayınız. 

Teknik öğretiıtl 
mecmuası çıktı 

Teknik okullarımızdaki. 
menlerle yetişkin talebet'1 

içinde ve dışında muhtelif , 
ve teknik sahalardaki faıılıt 
yeniliklerden haberdar el 
onların nazari bilgilerini 
mek mak-;atları ile Maarif ' 
tarafından neşrine başlan1111 

11 Teknik öğretim., adlı fil 

mn birinci ı;ayısı çıkmıştır·.r t 
Mecmuanınn ihtiva eti• ~ c 

!arın mahiyeti: 
1- Endüstri ve teknik 

liklere ait makaleler; 
2- Sanat okullarına ve 

larda\ci tedrisata ve faali) 
yu:ılar; 

3- Yabancı memleket 
teknik tedrisata ait hareket 
ir malümat; 

4- Umum1 meslek ter 
ve akşam sanat okullarınll 
herler; 

5- Teknik yenilikler' 
haberlen ~~ 

6-Millt e"düstriye ait 
1 

ve Bibliyo§'raf yadır 
Bu yeni mecmuamınıı'' 

işleri ile alakalı okuyuc 
tavsiye ederiz. 

Ziraat 
teşkilatı 

Yürtgir ovasında çık•
fareleri hakkında tetkik~1 

larak Mihmandar , oeıı1 

yusu , Hacıali ve fu 
köylerinde miicadele eki 
kil ediltrr-k { ,ıaliyete f' 
Tuzsuzzade köyünde f• 
görüldüğündrn bu köyde 
ileti , Stiriknin ve f 1• 

ile mücadelt ye hız ver• 
Mücadele ttşkilatı St>yh, 
rioin aaR- ve sol sahil ~ 
çaJışmaktadır. Fareli t• 
bu üç mühim itlaf kLI r 

mücadele yapılmaktadır· 

Fakir talebeye 
yemek verile 
Şehrin iz ılk okulhıf 

himaye birliği ilk okull 
yan fakir ve yoksul t• 

ara!.. diye emir verdi , sıcak yemek vrrmr ğe ~ ~ 
Mak Bet, cüzdanı tetkik t>din· mi~tir Bu biı lık i k pıı~ 

ce, hayretler içinde kaldı; çünkü, 85 fakir talelu ye sıc' P 
yerde yatan adam , hırsızlar kra- vermt ğe başlamış bulıl ~t 

Mak Bet, misafirini uyandıra- lı Fantoma idi. Lakin, herkese d ilk k il d ıtri ~ 
ır. o u ar an 

rak sabah kahvaltısı ikram etme· korku aşılamakla şöhret kazanan gı;ıı ~ 
· d- - d"" b. · · d ı· · Fantoma, Mak Bet'ı"n şatosunda 85 talebemiz h,. r ı.ı'r ğı uşun u; ırıncı metr ote ını d 11 !" 

misafirin odasına gönderdi. Bir perilerden korkarak aptalca~ına Esirgeme Mutfağın 'dİfl 
kaç dakika sonra metrdotel, hort· ölmüştü. mına yemt k yemekte 
lak görmüş bir adam gibi yÜ'J.ü Duglas Mak Bet, aşağıda cuk Esirg me Kuı uıı>". 

b. d .b. f d" . . kendisini bekliyen misafirlerin ya· gu-n 210 fakı"r tafebtf' sararmış ır a am gı ı e en ısının 
nına inmeden metrdotele, uşak 

yanına geldi; ve Mak Bet'in ku- maktadır , 
\ağına bir şeyler fısıldadıktan son- Tomi'yi ça~rmasını emretti. 

Uşak gelir gelmez, Mak Bet: '1 
ra kendisini takiben misafirin O· K b ı d" es 
d k - Azizim Tomil... dedi. Şa- ozan e e •Y ' 
asına çı masını büyük bir neza· 

ketle anlattı. tolarımdaki zincirleri kaldırınız; • eÇ 
ve yerine daha az ses çıkaran encümen• s 

Büyük lskoç asılzadesi mctr· · d k L 
cınsın en oyunuz. Bu zincirler 

28 
( fur~ 

dotcli takiben misafir odasına çok ses çıkarıyor; ve bu hal as- ~-ozan : ı.•' 
girdiği zaman, upuzun yere seril- la hoşuma gitmiyor; çünkü, misa- habırındcn ) - ~o i 
miş bir vaziyette gördü. firlerime, perili şatoda bulunduk- yesi daimi encurutP 

Nadassız ekmenin fmalıtım qn 
Metrdotele: l~rını ~adece hafif bir ürperti ile 1 ve Bay Emin Kur~0, 
- Brosl .. Adamın ceplerini hısseltırmek arzusundayım. Kazım ôztürk intıh .__ __ ....,. _____________________ _.., ____________________ .,; lerdir . - E. K. 
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1 ASRI SiNEMADA 
. raristanın harp 

\lyla isteği yok 
ci sahifede• artan ) 

tcleri, Bulgar parlamento· 
ç.nkof ile eski başvekilin 
ICöse Jvanofun Yuıoslav· 
c söylemiş olduklan nu· 

~Şrederek, bunu tıpkı Bul-

.. 
tcleri gibi C:ofya ile Belg· 
ındaki dostluk müna · 
in idame ve takviyesi ar-
bir ifadesi olarak telakki 

i Yugoslav mahfillerinde 
ııattan ve Bulgar gazetele 
.atından dolayı büyük bir • 

et duyulmakta ve mebus 1 
Un Yugo~av Makedonya~ 
ileri sürdü~ü taleblerin 
hadiseye bu surt>tle ka-

11•zariyle bakılmaktadır. 
1 : 28 (a a) - Güzide 
lo azalMı mel us Do· 
rnt>clistc Yugoslavyıya 

J)tıtı turruzu takbih f't 

50000000 Dolar 

Amerika üsleri için 
Yeni tahsisat 

Vaşington: 28 (a.a) · Bahriye na 
zıra Knokı, Atlantik. mıntakasın 
da lngilizler tarafından kiraya 
verilmiş olan üslerin techizi için 
Ruzveltin elli milyon dolarlık bir 
tahsisat vermiş olduj'unu bildir
m~ktedir. 

BÜKRE,TE FEVKALADELiK 

Bükreı : 28 ( A. A. } - O. 
N. B. Romanyada mühim hare
ketler vardır . Askerler ehemmi-
yetli binalara vaziyet etmiştir . 
Hariçle muhaberat kesilmiştir . 
Bükreşte asabiyet vardır . Tev 
kıfııt devam ediyor . Bükreo em
niyet müdürü azledildi . Yerine 
profesör Polenjiyonu geçirildi . 
Antoneakonun Hurya Sima ile 
anlaıtıtı i'Örülilyor . 

lngilizlerin bazı 
adaları işğali 

Londra- ::28 ( a.a ) - Avam 
kamarasında bir suale Batler ez· 
cümle şunları söylemiştir: 

- "Trov adaları lnıiliz lcıtaa· 
tı tarafından itgal edilmiştir. Dani· 
marka ile olan bütün irtibat kesil· 
miştir . Bu adalar Danımarkanın 
malı olmakta berdevam olub Da
nimarka hükümeli ile parlemcnto 
tarafından idare edilmektedir.,, 

İngiltereyi gece deva
mınca bombardıman 

(Birinci ıllhifedeo artan) 

lar ve yüksek infillklı bombalar 1 

ikameti'Ahları ve sair binaları ha
sara utratmış ise de saat beşe 

kadar alınan haberlere göre ha· 
sar hafıf oldutu a"ibi, insanca za. 
yh\l da azdır. Londra civarındaki 
Kontlukları Anglia bölıesine ve 
l'lkoçya Ccnwbuşarkisine de bom
balar atılmışsa da buralarda da 
hasar ve insanca ıayiat aı olmuf
tur • Bir düıman bombardıman 

· Eski başvt'kil Köse 1 
tı\cQr taııırruzu t kbih 

ır. 0Yle andı yapılmış ol
ettif lct-ssüf eden yine eski 

'Amerika genel kurmay tayyareai düıürülmüttür. 

reis muavininin beyanatı A "k d I .1 
Çankonun mütaf~asına 

ni~ tylemiştir. Köse f vınof 

iı Bıtlkanlarda sulh için 
l. BuJgarlar sulh yolu 
komıu1ariyle iyi müna· 

İdı.mc efmt-k suretiyle 

blerini tahakkuk ettir
)orlar.,, 

of da şöyle demiştir: 

Domanof ancak tahai 

•zarını izah tmiştir. Bu 

eti , ne parlemrntoyu, 
irı umumiyeyi lcayit al 

larımıı bu taarruzu 

kkate almamalıdırlar. 
.. Bulgaıistanın komşu 
. doıtlulc arzusu vardır., 

Nevyorlc : 28 ( A. A ) -
Taa : Birltşik Amerika genel 

kurmayının reis mu•vini general 

Arnold Bargorda söylediti nu· 

tulcta, Birleşik Amerikanın mü

dafaası için son derece kuvvetli 

bir hava kuvvetine ihtiyaç ol· 

duğu'lu söylemiştir. Birleşik A· 

mcrika üç st-ne zarfında Al· 

mantarın son altı Sl'ne zarfında 

imal ttmiş oldukları tayyare!er· 

den daha fazla tayyare imal 

etmek niyetindedir • General , 

yıldırım harbi için iyi talim 

görmüş , mükemmel teçhizatlı 

ve son derece müteharrik bir 
ordunun vücuda getirilm~sinı 

tavsiye etmektedir , 

ntakyada modern 
lo ınaklar yapılıyor 

fen heyeti tetkiklerde . 
~a : 28 (Türksözü mu· 
) - Hükümet hava hü
karşı ihtiyati bir tedbir 
tc şehrin muhtelif dört 
ve nürus kesaretinin er. 

ll yerlerde birer sığı· 
litmeğe karar vermiştir: 
i yirmibeşer kişilik ola· 

şüphe mi 

cak olan bu sığınaklar en son ve 
modern tekniğe ve son harpl!!rden 
elde edilen tecrübe ve neticelere 
iÖre, betondan inşa edilecektir. 

Sığınakların nerelerde inşası 

muvafık olacağı bir fen heyeti ta
rafından tetkik olunmaktadır. Pek 
yakında işe başlanacaktır. 

' merı a an ngı tere· 
ye malzeme akar halde 

Londra : 28 (a,a) - lngilte· 'ı 
r~nin Birleşik Amcr ikayı yapmış 
olduğ'u siparişlerin icra tarzından 
ıonra, ıon derece memnun ola· 
rak fngiltereye avdet eden fngi

liz mubayaa komisyonu "isi For· ı 
rih şu beyanatta buJunmuştur: 

- "Eger gelecek sene Al- il 
manyada bulunacak olu idim, 
Amerikadan fngilttreye akın e· 1 
edecek malzemenin hacmi her · 
halde beni aylar geçtikçe daha 
büyük endişelere düşürmüş ola

caktı Teslihat cidden memnuni· 
ytt verici şekilde icra edilmiştir. 
Diğer taraftan unutmamılıdır ki 

vermiş olduA-umuü sipariflerden 
dolayı Amerikalılar yeni endüst· 
riler vücuda gttirmek mecburi· 
yetinde kalmışlardır. 

Yeni fabrikalar İnşası İcab 
ettiği cihetle tabii başlangıç a· 
tır gl"çm·ştir. Fakat şimrii git· 
tikçe artan bir randıman karşı· 
şısında bulunmaktayız. 

Orman kadrosus,da 
Şehrimiz orman çevirge ida· 

rui sınıf 2 orman müht ndiıi 
Hüseyin Aygun Kütahyanın Tav· 
ş:ınlı kazası sınıf 2 orman mü 
hendislitine naklrn tayin tdil· 
miştir . 

8.00 Program, saat ayarı 
8.03 Müzik: Hafif program 

8.15 Ajans haberleri 

8.30 Müzik : Program 

8.50/ 

9.00 Ev Kadını - Yemek 

12.30 Program, Saat ayarı 

12.33 Müzik: Saz 

12.50 Ajanı haberleri 

13.05 Müzik : Şarkılar 

13.20/ 

14.00 Müzik : Kımşık program 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik: Radyo Swing 

18.30 Müzik : Fasıl heyeti 

19 30 Saflt ayarı, ajans 

19.45 Müzik : Şarkılar 

20.15 Müzik : Radyo Gaı.ctcsi 

20 45 Temsil 
21.30 Konu~ma (iktisat) 

21.45 Mü7.ik : Radyo orkestra~• 

22.30 Saat ayarı, Ajans 

22.45 Müıik : Radyo orkestruı 

23.00 Mü7.ik : Cazhand 

23.25/ 

21.30 Program ve Kapanış. 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
ClNSI En az tn çok 

Ko-..a 
Ma. Parlat• 
Ma. temizi 
Kapımal-ı -
Y. Pamuğu 
Klcvland 1 

-Suuam 

K.baıday 

3uA-day To. 
.. verli 

Arpa 
Yulaf 

K. s· 

•N,50 
48,00 

59 

5,00 

28 I 11 I 1940 

K. s 
12 
50 
49,00 

60 

5.25 

K amblyo ve para 
iş Bankasından ahnmıotır_. _ 

Ur•• -----,,.----------
Rayişmark 

--rrank (Fransız) 
Sterlin (ingiliz,....) --•-5- __ 2_1_ 

Dolar ( l\merika) 132 20 
Frank (isviçre) 

-
BU AKŞAM 

Nöbetçi Eczane 

HALK . 
Tar•u• Kapuaunda 

SUVARE Bu 
8.30 AKŞAM MATİNE 

2.30 
Sinemamızın zaferle dolu tarihine taç giydiren ~aheier 

fHONOLULU{ 
Bütün Honolulu'nun artistlerile .. Senenin en güzel ve en 

kıymetlı ritmi.. Sanat aleminin en nadide incisi 

İlaveten: Tim Makkoy tarafından 

Kovboylar Resmigeçidi 
, _____ I Pek Yakında( ____ _. 
Ş E H V E T KURBANI 

·-~~~~~~~~~~3• -
SİNEMALAR 

Asri' de Alsaray'da Tan'da 
1--Honolulu 1 - Kanunsuzlar 
2- Kovboylar Res· • 1 - Atla~ Ekspresi• diyarı 
migeçidi 2 - Atlas Ekspresi 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
1 - l lara mala ve yarı~lara angaje -l"of kan lnıiliz 989 do

ğumlu erktık ve dişi on: dört baf tayla ~af kan Arap bet ha, ~•.Y 
ııçık nrhrmıı ile '"tılacaktır. 

2 - Arhrnıa 1.12.9~0 pazar a~nU Hat on Uçte Ankara llipod 
romunda yapılacaktır . 

3 - Muvakkat temiaat hep~i için BEŞYOZ ALTMIŞ BEŞ 
liradır. 

4 -:Tayların pedilrileri Ankara, 1ıtanbul, Adana,~ Bursa, 
lznıir, Sam~uo, Konya, Balıkesir V ch:riner M•ıdurltıklerine gönderil· 
mi~tir. Taylar hakkında izahat almak i~tiyenlerin bu mudurluklerc ve 
I !araya mUracnatları ve İ'lteklilerio artirma gUn ve ~aatinde AnkRra 
Hipodromunda bulunmaları ilin oluour. (10409) 12459 6-15- 24-30 

Esrarı 
----.. hoşuna :::::o~: ::: . ~ G e c e B e k ç i s i n i n -

sizin yakınınızda bir masada ye
mek yiyordum. Yanınızda çok gü 
zcl bir kadın vardı. 

Carintis gülerek 

- Bu benim karımdır ... dedi. 
- Güzel... Ne kadar de~işti-

Şiiphclensin .. Fakat bir ~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~F~§§~~fS~~f=ç.~Tfi9~F~~~~§§§§§~~~~~~§ t = YAZAN ÇEVİREN ltneğe gelince ... Yuf ! 
d Claud A•caln Tefrika Sami Gllkeu 
()kuzda birlikte müzik çalındı. Bunu yandaki locayı işgal 15 
~ için oteli terkettiler. eden karısı zannederek bağırdı : 
ten otomobil - ki Ca· 

- Gir Helene!.. Bir ses ona 
olarak kiralamıştı - cevap verdi : 
başında durdu. Çift· 

'ti terkettikten sonra - Affedersiniz Mösyö Carin· 
başka araba durdu. tis, bir ziyaretçi... 

\ı arabayı sevkedenin Bunu söyleyen memur yarı 
ı beklediği görünü- açık kapıdan bir kart vizit uzattı: 

•ig-ara yaktı. Arkada-
tı tecrübe etti. Fa

)\iı vermedi. 

.:;ırnaraları mutad mu· 
' edildi. Artist üze-

1:.'Yonun üzerine bir 
"'1f locasına girer: 
r çınlıyordu. 

baıtamıotı ki kapı 

MARCEL DUCOLlN 
Emniyeti Umumiye Müfettişi · 

Paris 

Evet, bu polisti. Carintis, ba
ğırsaklarını iA'neliyen acıya ratmen 
kendisini topladı. Aceba müfettiş 

onunla ne konuşacaktı ? 
Ducolin her vakıtkinden daha 

neş'eli idi. 
- Ev.wcla muvaHakıyetini1den 

dolayı .sizi tebrik edeyim, siz ha· 
rikuladesiniz Mösyö Carintis ! . 

Akrobat hafitçe güldü ve bir 
sandalya gösterdi. Makyaj masa· 
sını işaret ederek 

- Müsaade eder misiniz? de
di. Polis 

- Hay hay 1 dedi. 

Carintis yüzündeki boyalan 
çıkarmak için vazelinle ovalamağa 
başladı. Garip kaçamak nazarlarla 
odayı tetkik ediyordu. Zira mü
fettişin ayna içinden kendisini ~ö 
zetleditini anlamıştı. 

Ducolin, bütün artist odala
rında olduğu gibi eşyaların şuraya 
atılmış olduğunu görüyordu. 

- Sizden bir lutuf talebine 
geldim Mösyö Carintis, dedi. 

Akrobat yüzünün temizlenme
sini bitirmişti. Bir taburaya oturup 
sigarasını yakarak 

- Elimden gelen bir şeyse ... 
Memnuniyetle. 

- Bizim Emniyet dairesinde 
bir cemiyetimiz var. Diğer cemi
yetler gibi senelik bir toplantı 

yapmak istiyoruz. Bu eğlencede 
tombala, temsil ve balo olacak. 
Bunun için sizden de yard11a is· 

temeğe geldim. 

Carintis gülümseyerek 
- Maalmemnuniye ... Ne vakıt 

olacak ? dedi. 

Polis müracaatına hakikat sü
sü vermek için sordu : 

- Zamanı henüz teshil edil
medi. .. Ben... Ha sizin ücret me
selesi için şartınız nedir ? 

- Hiç bir şey aziz Mösyö ... 
Size yardımda bulunabilmek be
nim için büyük bir sevinçtir. Ben 
her gün on buçukta buraya geli· 
yorum. Size bu saatten evvel mi, 
sonra mı geleceğim ... 

Ducolin 
- Size nasıl teşekkür ~deyim~ 

bılmem. Tasavvur edin, bu alqaın 1 

niz. Ricada bulunduğum artistle 
karşı karşıya olduğuma adeta şüp
he ediyorum. Makyaj ne kadar 
değiştiriyor. 

- Beni tekrar görmeğe gele· 
cek misiniz Mösyö Ducolin ? Yok
sa Emniyeti Umumiyeye gelerek 
sizi ben mi bulayım ? Düşünmeğe 
lüzum yok nasıl isterseniz, yahut 
ta ben sizin hususi adresinize ya
zanın. 

- Oh, buna lüzum yok... Si
zi tekrar görmeğe gelecetim. Zah
mete kalmayın ... O kadar minnet
tarım ki. .. 

Kulatı tahta bölmeye yapışık, 
mükalemeden hiç bir şey kaçırmı· 
yan akrobatın kansı onu hemen 
gidecetini anbyarak kendi loca
sından çıkarak kocasınınkine firdi. 

- Sonu var -



, 

·····························-~········ .. •••••• .. • • 
İ TÜRKSÖZÜ İ 
• • 
İ GAZETE ve MATBAASI 5 
• • • • • • : T Ür ks. ÖzÜ Gazetesi: Okuyucularına, dünyanın her tarafında : 
• vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. • 

• • • • • • • • • • • • • • • : Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha- : 

• Türksözü Matbaası: rita, Bili'ımum Malbaa işlerini Türkiyede • 
: mevcut matbaalara rekabet eder derece- : 
• de tabeder. • • • • • 

Hududlardaki arslanlarımız için 

ADANA KULÜBÜNDE 
Büyük Bir Suvar 

Bu ayın otuzuncu Cumartesi günü akşamı Adt1na f(ıı 
hasılatı temamiyle MEHMETCIKLERIMIZE giyecek yaptırt 

üzere teberrü edilecek Yemekli ve Müzikli büyiik 
suvare tertip etmiştir. 

Biletler yemek te dahil olmak Ü7:erc 3 Liradır. 
Size, memleket için faydalı bir surette eğlenmek İfll~i 

verecek geceyi kaçırmayını7.. 12525 2-3 

ilin 
Adana ErkekLisesi 

ğünden: 
°ı'o 7, 5 lt mi na tı 

Tutarı muv~kkale 

• • • • • 
i TYırk.~©~ltlı <CU'lt ko~mo : i 

L. Kr. Kılo Fı. L Kr. Cıo~ı 

1
3120 00 24000 13 234 Birincı nt'i' 
3000 OD 2000 150 225 Sade y: ğ e 

1 850 00 2500 34 63 75 Maraş piriııel . - . • • 
7 56 00 280:> 27 56 7 j Madt·n k ıJ 11 

498 00 2000[) 2,49 37 25 Mild• n kö 1 
"4 ~r 

Oku'umuz Pansiyonur.un l - 12-i940 dan 3t-s-19 ~tp 
hine &radar yukarıda cins \C miıfredati y. ıılı 5 kalrm ihtıY' ~il 
9-194~ ve. ~6-9-19~0 tarihleıinde y?~>ılan elsi tmrdt ~; ~ 

l müddet ıçerıs•nde de talıp 2.uhur dmfmış o!c!uğundrrı , 
İ Sağlam, Temiz, Zarif Cilt · ( Türksözü ) 5 
! Mücellithanesinde Yapılır. 5 ı Kanunu muci ir:ce 3- 12- 1940 taribırıe nıüsac if salı gr 

' 15 te Mc1ar .f MüJüriyetiııde nıüteştkkıl koınİS)onda 
1 

yı,p ılacağından istekl=!e in •,o 7,5 nisbetincie y;ıtırd k'•' 1 

muvakk te makbuılarile birlikte komisyona mürncaatl
1111 • • ....................................................... 

1 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruıu, tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her · b k 1 1 · neva an a muame e trı 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Zir.ut füır ı ;ı:-ırıc•;ı l l n t · r 
• • l 8 ı \<: ı } l <ıH ı~ tas;; ı ıııf hesaplarına 

tn az 50 lırası bulunanlara s d A d f . k"I ,, k , .1 d k. rnc e ., e a çe ı ece ... 
ura 1 e a~a~ı a 1 plana a-öre ikramiye dağıtılacaktır. 

.C Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 it 2000 " 
4 u 250 ,. 1000 ,, 

oto ,, 100 4000 
100 " 50 ,, 5000 
120 " 40 :: 4800 
160 " 20 " 3200 

" 
il 

" 
" 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Jj. 

radan aşağı düşmiyrnlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazla sile verilecektir. 

Kuralar senede 4 dda, 1 Enlül, ı Birinckarıun, 1 Matt 
v~ 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 

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

77 ,5 kuruştan pamuk
lu ~ırka yaptırılıyor 

Vatansever y urddaş ! 
Sen sıcak yuvanda rah t h 

huzuru temin eden k h a ra at. otururken, sana bu rahat ve 
. a raman askerlerımize senin en büyük hediyen 

onu zatım so~uklardan koruyacak h d. d .l'ri ki h k ı ' 
1 kt 

• e ıye e cce-6 .n pamu u ır a ar 
o aca ır. 

BUNU KOLAYCA ve TEZCE t · t k · · de 1 emın e me ıçın 

lr------------------------------1 

! T. İŞ BANKA.Si 
1 

1 

. 

Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye p ı an 1 

KE~lOEI...ER : 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İlı.incitC'şrin 

tarihleıinde yapılır. 

194 ı iKRAMiYELERi 

1 Aılet 2000 Liralık 2.000 Lira 
3 il 1000 il 3.000 

" 2 il 750 
" 

1.500 " 4 
" :mu 

" 
2.000 il 

8 il 250 ,, 2.000 il 1 
B3 " 

10{) 
" 

3.500 il 

so " 
50 

" 4.000 
" 

. 
:300 il 20 

" 
li.000 it 

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

Dikkat! Satılık ev 

Adananın Reşadbey mahııl-

1( sinde 486 ada, 15 parsel ııu· 

m'lralı ve üzerinie ev ve bahçe 
müştemilatı olduğu, ayni evde 
halil kızı Neriman ve Ha il oğlu 
Ahmet ve anaları Mu.>a kızı ve 
köşk~r Halil rşi Emineye ait 82 

ilan 
Adana Yeni ista.syon civ t · 

rında Su d .. posu kaışısında 450 ı 
metre mu,abbaı yeryüziine ya
pılı : Bir fırın, biı beraber dük · ' 
kanı ve ayrı ayrı kapulu üç ha- ı 
neye ve ssireyi ş11mil bir mülk 
eıcele satılıktır. Görmı:k ve pa. 
~arlık yapmak istiyenlerin Kızı. 
tay cıvarında fşyurdu yazıhane · 
sine müracaatları .. 

27 - 28 - 29 125lft 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmın-

• da çalışmak üzerebir mürettibe 

lunar. 
12486 

ilin 
( Meınur alınacak ) 

P.T.T. Umum Müdürlüğüo 
1- 1 Jarcmizde münhal maaşla ve ücretli memuriyet 

mekteb mrzunları musabaka ile almacaktir. 

2- Müsabakada muvaffkk olanların idarenin tt~klif ede 
memuriyet kabul etmeleri şarttır. 

~ 3- Müsabakada muvafaic olanlara 3656 .sayılı kanu0 
. 

göre 15 lira asli maaş vtya 60 lira ücret verilı ccktir. '. 
. k d - doıı" ~ıı 4- isteklilerin 788 sayılı memurın anunur ıın or 

de~iodcki şat ti arı haiz olmaları ve devlet merr uriyttine 

girectklerin Otuz yaşını geçmemiş olmalara lazımdır. 

5- Musabaleaya girmek isti yenlerin 20-12 940. $ 
mına kadar dilrkçe ve evrakı müsbiteleriylc l irlikte 1111

1 
icra olunacağı P.T.T, merkez müdürlüklain~ m ıracaat e 

M··djjrl 
6- Müsabaka hrr Vilayette P. f.T. Merkez u 

23-12-940 tarihine müsadif Pazartrsi günü saat 9 J• t 

t 2fı-27-29-S)-11-19 ır. 

ilan 
Müfettiş, merkez müdür muavini ve ı11 
müdürü yetiştirilınek üıere yüksek f11e 

mezunu memur alınacak : 

P. T. 1~. Umunii müdürlüğü 
.. J~ 

k -J" . . k ı rııll ... 1- Müfettiş, mer tz mu ur muavırıı \•e mer r- ,,,Jr 
tirilmek. üzere müsabaka ile yüksek mcktcb m•zunhr 

alınacaktır. 1ctıf 
2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin te 

maballrrde memuriyet kabul etmeleri şaıtlır. 

3- Müsabakada muvaffak olan'ara :i656 
müne göre otuz lira asli maaş verilecektir. .. d0 

. do' · 
4- lstt\dilcrin 788 sayılı memurın kanununun . e 

Seyhan Kızılay Cemiyeti Merkezi y ARDIMCI KOMiTESi nam ile 
teşekkül eden Komitemiz, Orduca kabul edilmiş olan TIP üzerinden 
bir pamuklu hırkanın beher adedini [ 77,5 ] kuruştan yaptırmayı te
min etti. 

Yapacağın hediye miktarını bu kıymet üzerinden hesap ederek 
ayniyat makbuzu mukabilinde Seyhan Kızılay Merkezindeki Komitemiz 
Veznesine seve seve vermek için acele et Vatansever Yurddaş:J' 

numanlı hanenin satıldığını ha· 

ber aldım Kadastro mahlceme· 

ıinin 939 yılı 202 numaralıdos 1 

yasında mülkiyet davası görül· 
mckte oldutundan bu münazaa· 
lı bulunan haneyi satın alan her 
hangi bir kimse kanur.un 931 

inci maddesinde hüsnüt iyeti 

mevzuubahis olmıyacağınm bi 

linmemuini ihbarı ke)'fiyet ey-

lerim. 28 - 29 12518 

desindeki şartlara hitİZ olmaları ve Devlet ıne111ur:yelıO 
girccekleıin otuz ya,ını grçmemiş olmaları lizımdır. .. 

5- Müsabakaya girmrk istiyenler ıo-12 940 ı 
---~--------, kadar Ankua, lstanbul, lzmir, Seyhan, Konya, !'~h~:ı· 

Umumi ne~riyat müdürü Erzurum, Samsun , Sivas ve Bursa P. T. T mudur 

ihtiyaç vardır. ldarehanemize 

müracaatları. 

5-5 12490 Seyhan Kızılay Merkezi 
Yardımcı Komitesi 

Hususi Muhasebe suvari 

tebliğ memuru 

Ômer Dinkçi 

Macid Güçlü 

Türksözü Matbaaıı Adana 

caat etmelidir. 

6- Müsabaka btşinci maddede yazıh viliyetlrr I' 
kez müdürlüidcrinde 16-12-940 tarihine rastlayan 
saat 6 da yapılacaktır. 12521 2 


