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YUKARDAKİSTOKlARIN 

TAKVİYESİ 
Ankara : 15 (Radyo gazetesin

den) - Hıikumet memleketteki 
Bu~day ve Un stoklarını takviye
ye ve hariçten un ve buğday id
halini kararlaştırmıştı. ----·-----
HABEŞİSTANDA NEGAŞİHİH 

SEYAHATİ 

Halle s lô i;• 

Hartum : 15 (a. a.) Ha-
beşistan bududundaki Reuter 
muhabiri bildiriyor.: Habeş İm
paratoru Haileselaşiye yukarı Ha
beşislandaki seyahatini bitirmiş
tir. Habeş muharipleri Krallarını 

ayaklarını ökmek suretile selam
lamışlardır. Bu yorucu ·seyahatte 
imparatorun kafilesini, bir elinde 
siyah şemsiye, diğerinde haç o
larak papaz Ciorci sevk dmistir. 
Papaz Ciorci her sabah elindeki 
haçlk imparatoru takdis :etmiştir. 
imparator saray hizmetihi gören 
mağraların birinde beni kabul et
ti . Ona İngiliz kıtalarının sereni 
sıkıştırdıklarını söyledim çok mem 
hun oldu ve · Habeşlileride İngi
lizler gibi kyni cesaretle çarpışa
caklarını bildirdi. 

GÜNDELiK SIYASl G A ZETE 

! Nüfusumuzun artması yolunda çalışmalar 

! Çok mühim bir kanun 
• hazırlanıyor 

çocuklar için prim, Evlenenlere yardım, 

Evlilerin vergiden istinası düşünülüyor 
Ankara: 15 ( Türksöz.ü muhabirinden) 

Hükumet, nüfusun artmasını temin için ev-
~ lenmeyi tefVik ic;in bazı kararlar almakta
dır. Bu meyanda evlenmelerin <;oğalmasını 

temin icin bir kanun layihası hazırlamak
tadır. B~ kanun projesine göre, evlenecek 
memurlara ik ifeT aylık nisbetinde ve kef a
letle avans verilecektir, serbest mesleklerde 

Berlin - Belgrad ---.. -- ... . .. 

konuşmaları 
Yugoslav nazırları 

Hltlerle"'görUştU ve 
Belgrada~döndUler 

Salzburg : ıs:(a. a,) - Yu
goslav Başvekili Svetkoviç ile ha-
t iciye nazırı Markoviç, dün öğle-· 

ye doğru Salzburga gelmişler ve: 
Yon Ribbentrop tarafından karşı

lanmıştır. ·---------Ôğle yemeğini Von Ribbent-
ropun Hulndeki" köşkünde yiyen 

işlerde çalı,an~svatandaşlardan~ evlenecek lere 
de muhtelif ·,ekillerde nak ti yardım imkan 
/arı derpiş edilmektedir. 

Çocuklar icin de prim verilmeşi mevzuu 
tetkik olunuyo~. Tayin edilecek bir miktar
dan faz.la cocuk sahibi olan babaların vergi 
mükellefiy~tleri ya esaslı~fekilde a%altılacak 
veya temamen kaldırılacaktır. 

gemİ$1 al eş ederken 

YENİBODÇE 
Yeni mali yıl bütçemiz ay 
başında meclise veriliyor -------. _____ .;.,.__ 

VER GiLERE ZAM Y A PILAGACI ŞA/Y ALARI ASILSIZ 
Ankara : 15 (Türksözü muha-

birinden) - Aldığım malümata. 

göre Maliye Vekaleti 941 mfüi yılı 

devlet bülçesi üzerindeki hazırlık

larını bitirmişlir. Birkaç gazetenin 

verdiği haberlerin aksine olarak 

yeni bütçe kanunu ile hiçbir ver

giye en ufak bir zam dahi düşü

nülmüş değildir. 

940 yılı bütçesinin ilk 7 aylık 

tahsilat ve sarfiyat rakamlarına gö· 

re tanzim edilen yeni bütçemiz de 

tamamen mütevazin olarak hazır 

lanmıştır. Yeni bütçe Mart başına 

Meclise sevkedilecektir. 

İspanya ~harbe girmiyecektlr. 

• Yugoslavyanm Yunan ltalyan 
•,müzakeresine tavassutu istendi. 

• Bir ltalyan gemisi intihr etti. 

• 'Bu haberlerin talsilatım "Hadiselerin iç
: yüzü sutununda bulacaksınız" 

-
::=:.; HADiSELERi N lçvozo -1 
Uzakşarkfmesaili, Amerika, 

Japonya, /ngiltere 

ANKAfllA 
R A O Y O 
G A ZETESi 

U z a k ş arktaki 
tehlikeli hava, za· 
il olmuşa benzi-

yor. Japon hariciye nazın beyana· 
tında Amerikalılarla Japonların a
ralarım açmak için müheyyiç ha• 
perler ortaya atıldı~ım, halbuki 
bunlann aslı olmadı~ını kaydetmiş-
tir. .h " 

' ..... 
~imanlar. l B'rr Japon #..:A:me-

rikan muharebesi artık emrivaki
dir" diyorlar. Fakat vaziyet bu id
diayı cerhetmektedir. Keza bu 
noktai nazarı, Rutvcltle Japon bü
yük e lçisinin teati ettikleri nutul<
lar da o ldukça tekzibeder. 

nazırlar saat ; 16.30 da Berkofta 
Hitler tarafından kabul edilmiş, 
üç saat gö üşmüşlerdir. 

Yugoslav nazırları Belgrada 
dönmüştür. 

Resmi tebliğe göre, iki mem
leket münasebatı dostluk içinde 
deva mediyor. 

Bir deniz 
çarpışması 

Kooperatiflerimizin 
çahşmasını tetkik 

ı. Oiger taraftan Japonya Sovyet
letle anlaşmak için büyük mesai 
sarf etmektedir. 

Franko'nun·(faaliyeti 

Lig maçları 
Maden adalarmda bir 
korsan zırhh altı gemi 

batlrdı. 

Londra : 15 (a. a.) - Maden 
adaları civarında bir gemi kafilesi
ne, cep zırhlısı .o~duğu zan edile~ 
bir korsan gemısı taarruz ed~rek 
6 gemiyi batırmıştır. _Zı~hlı kah.leye 
yarım ~aat ateş etmış~ır. G~mıler
de buna cevap vermışlerdır. B~
tan gemilerin mürette?atınııı. bır 
kısmı kuhala çıkmış, dığerlerı baş
ka gemiler tarafından kurtaıılmış
tır. 

Prof. Muhlis Ete şehrimizde tetkik
ler yaptıktan sonra Hataya gitti 

Franko ispanyaya döndü. Ge
neralin seyahatının şümul ve ma
nası hakkında hiç bir kaynak sa
rih bi ''haber verememektedir. Ba
zı kaynaklar lspanya'rim mukadd e
ratını artık nfillvere bağfaöı~ıı'lı 
bildiriyor. Fakat blllün bunlan n 
ltalyen 1Clüşüht!eleri olduğ'u anlaşı· 
lıyor. Kolombiya radyosu, Vişiden 
aldıl1)hab'erde, Generel Frankonun 
FranS1~ ~aıetecilerin in İspanya 
riarbe gttde~1ôni s.uatine "Hayır,, 
cevaöını veı'Qiğ'İni bildirmektedir. 

DÜNK Ü MAÇDA M/J.;t/ MENSUCAT FUDBUL TAKIMI 

BOLGE ŞA.MPlYONLUCUNU GARENT/ ETMiŞ HALDE 

AM(RİKA - JAP.ONYA 

1 M_ONASEBATIHIN İYi $EKilDE 

IDAMESINE ~All~llACAK 
Rua:veltln ve Japon bUyUk 
eıçısının karşllıklı beyanatı 

Vaşington: 15 (a. a .) - Ruz
Velt yeni Japon büyük elçisini 
kabul etmiştir. Mülakatta Hull'de 
bulunmuştur. Japon elçisi demiş
tir-ki: 

- lki memleket münasebatı 
nın her zamandan daha iyi olma
sı lazımdır. Bunu milletlerimizin 
menfaatlerine, refahına hizmet e
etmek ve pasifikte sulhu ' koruya
rak aramızdaki münasebetleri ida
me etmek için Amerika Reisicum
huru Bay Ruzveltin müzaheretine 
güveniyoruz . 

Bay Ruzvelt buna cevaben: 
- Söylediğiniz gibi iki mem

leket arasındaki ananevi dostluğu 
idame etmek ve Amerikan - Ja
pon milletlerinin refahını temin 
eyleyecek yolda yürüyebilmek i
çin elimizden gelen bütün gayre
ti sarfedece~imize dair verdi~ini:ı 
t eminattan dolayı kendimi bahti
) ar addederim. 

Heyecanla: merakla beklenen 
Milli Mensucat takımı ile idman 
Yurdu takımı arasındaki ligin en 
mühim maçı dün stadda yapı lmış 
ve dananın kuyrugu kopmuştur. 
Bırincl devrenin O - O berabere 
bitmesinden sonra ikinci devrede 
Milli Mensucatlı gençler iki gel 
çıkararak idman Yurdunu yenmiş 
ve Seyhan Bölgesi lig şampiyon
luğunu garanti etmiştir. lki taraf 
da çok gayret etmiş, fakat net ce 
ve şans Miıli Mensucat takımını 

l\tuzaffer kılmı~lır. T t brik ederiz. 
Ziraat Lisesi ve Toros takımı 

( Gerisi üçüncü sayfada) 

••••••••••••• B. MUSOLİNİ'NİN 
PETEN'DEN RiCASI 

Londra: 15 (a. a .) - Söy
lendiğine göre Musollnl ge
neral Franko vasıtaslyle 
Petene istirhamda buluna
rak Grasyanl ordusunu 
Trablus garpten Fransıs 

mUstemlekelerl vasıtaslle 
kurtarmak istediği izhar 
etmiştir. Peten ve Veygan
dm bu teldlflerl reddettli:jl 
blldlrlllyor. 

Madrld: t 5 (a. a .) - Fran-
ko ile Sunner bu akşam 

Madrlile geldiler. ............. 

ADlİY[ SARAYI 
NEVZAD GÜVEN 

B
iliyorum ki bu tabiri okuyuncu 
derlıal gözünüzün önüne Ada
nadaki (Adliye dairesi) gele

cek v e ~ılleceksiniz. Tıpla kazala
nmızdaki biçare otellerimizin üs
tünde iddialı ve maArur ( . .. Palas) 
levhasını gördügünüz:zaman yap
tıgınız gibi. 

Fakat:şunu da çok ıyı biliyo
ruz ki, bir saray içinde oturmaAa 
lıer İçtimai müesseseden daha çolı 
lci.r;ık olan, muhtaç olan da adi(qe
clir . Halkın adalet ve kanunlarla 
temasını, lıalkia ı adal;t nosyonu-
nun uyanmasını ve inkişafını temin 
için mahkemelerin mümkün olclu-
Au kadar kalabalık bir kitleyi ala
bilecek geniş, ihtişamlı solon/arda 
cereyan etmesi lazımdır. 

Adliye binaları, kanun ve ada
let azametini ifade edecek şekil ·ve 
ihtişamda olmalıdır. Dünyanın lıer 
lara/zncla, her şehrinde en güzel, 
en muazzam binalar adliye, bele-

( Devamı say fa iki süluu altı ) 

Başvekalet yüksek mürakabe 
heyeti azasından Profesör Muhlis 
Ete, refakatinde hir mutahassıs 
muavin olduğu halde şehrimize 

hazırlıyacaJ..: ve bunu 
gönd~recektir. · 

Aıtkaraya , 

Profesör dün, yine- ayni mev
zu üı.erinde tetkikat vapmak üze-• -
re ıskenderuna gitmiştir. Birkaç f ugoslav nazırları gelmiş ve: Tarım Satış Koopera

tifleri işleme tarzları, mali vazi
yetleri ve ıslah şekillerile meşgul 
olmuştur.:Bay Muhlis Ete bura
daki,.,tetkıklerine dair bir rapor 

gün Hatay bqlgcsinde etti.eller Yugoslav Başvekil ve Haric'ye 
yaptıktan sonra ş_duimi:ı:e sii>ııe - foazırı HiUerle ıkonuştuktan sonra 
cek ve buradan Mersine geçe-, ı'- Belgrada avôet e tli. Çıkarılan res-
cektir . . 1 (Gerisi_üçüncü: sayfada) 

-----~-··~ 

• ltalyanlardan al ınan ıllôhlar 

AFRI KADA mı~tır. Bir İtalyan karakoluna ya
pılan hücumda muvaffakıyclle ne-

İNGİLIZLERİN iLERi ticeıenmiş, clüşmuıı mevzii terket
miştir. Burada da bir çok ınalze-

HARE~ETl DEVAMDA ıne, dört otomobil iğtinam edil -
Nayrobı: 15 (a. a.) Şiddet- mi~tir. Cenubi Afrika tayyareleri 

li akınlar esnasında bir çok mal- havada hakimiyeti .. tesis etmişler- j 
zeme ve beş zırhlı otomobili alın- <lir. Kitmapn köyü ıaptedilmiştir, 

.> .. i l 

.ıooilWr.e'den 
bulgaf isıana 
ikihril11 ihtar 

L:ondra : 19 (a.a)u.Sofya· 
daNI: lngll':ıı: EIÇliil, lngltte
renln Bulgertiitana veY.illll - - - ~ 
Deklarasyonu ne,retmakta:° 

- - -- .. ~ ...... t -

dlr. Deklarasyon" •udur: 
ı' J 

1 "Eger Almanya Bulgar-
istan! lşg2'l ederse ve MUt· 

tetikleri aleyhine bu nokta· 
da bir Us lefkll ederse ln-------..L-
glltere derhal Bulgarlstanla 

siyasi mUnasebatını · kese
cek veflUzumıu ad edeceği 
bUtiln la•ebbUslerl yapacak· 
..~ ... 



Sayfa 2 TÜRKSÔZÜ 

...... ~ .......... . . . 
• • . 

! Hikaye l Ahşum d 
aktarlar olmasa .. 

a z i . HAB 
• • . . 
• • . . 
~ • .-. • ., • ,., . .. . eıı • ., .! 

- Bilir misin azizim, bu~ işde 
bizim gözümüzü yıldıran ve bil
hassa bizi muvaffakıyet::.izliğe uğ'

ratan hep o şarlatan aktarlardır. 

Onların içinde öyle madrabazları, 
öyle hilebazları ve öyle düzen
bazları vardır ki tafsilatiyle an
latsam parmağını ısırırsın. Hani 
çerçi Veysel denmekle maruf bir 
adam var. Doksan bin nüfusluk 
şehirde çeşid itibariyle gCıva on
dan büyük aktar yok... Fakat 
azizim, bütün dünyada bundan 
daha büyük sahtekar aktar olma · 
dığı da muhakkak ..... Geçenlerde 
ahbaplardan birisi, kızının eline 
bir şişe verip : 

- Git, çerçi Veyselden onbeş 
kuruşluk şeytan sidiği al diye bu 
adama göndermiş. Şeytan sidiği

nin ne olduğunu ne bilir o ... Fa
kat müşteri gelmiştir, elbetteki 
kaçırmamak lazımdır. Veysel, pa
ravanın arkasına girip çıkmış, şi

şeyi yarısına kad&r dolu olarak 
getirip kıza vermiş , kızcağız şi

şedeki mayiin ılık olduğunu gö
rünce; 

- Amca bu niçin sıcak ? Di
ye sormuş. 

Veysel ne cevap verse beğe

nirsin? .. 
- Kızım, şeytanı şimdi tut

tum ..... , onun için sıcaktır demiş ... 

- Ah azizim, bunlar alelade 
nohudu tahta boyas!yle kırmızıya 

boyarlar da [ Zerrin nohud ] diye, 
kilosunu beş kuruşa aldıkları nes
nenin tanesini onbeş kuruşa sa
tarlar. GCıya bu nohuttan beş 

tanesi döğülüp elli dirhem bala 
katılır, içine de üç dirhem zırnık, 
yedi dirhem kilermeni ve bir dir
hemin yediyüz yetmiş yedide bi
ri nisbetinde süleymani karıştırı

larak sabah akşam birer kahve 
kaşığı alınırsa biiznillahitaala ade
mi iktidardan eser kalmazmış. 

• 
Yalan... Vallahi hepsi yalan ... 
Hepsi uydurma şeyler ..... Bu he
riflerde öyle feşkilat var ki. Mı

sırda, alaka çekici binlerce buna 
benzer formülü ihtiva eden kitap
ları taş basmasil~ tabettirip na
dide asarmış gibi gizlice ~attırır

lar. Maksadları hep, sattıkları 

saçma sapan maddelerin surümü
nü temin etmekten ibarettir .. , 

* * * Akil Beyin altun yapmak me· 
rakile uğraştığını benden ve bel
ki bir iki yakininden başka kimse 
bilmezdi. Yirmi senedenberi Ha
ceri Mükerremi bulmağa çalışı
yordu. 

Mesaisinde kendisine engel ol
masınlar diye evlenmemişti. Ba
ıan günlerce, haftalarca evine 
kapanır, nefsini riyazete mahkum 
eder; inbikler, ocaklar, potalar, 
kamıştan borularla dolu alelacai~ 
laboratuvarında el yaı.ması ki
taplarla haşir, neşir olurdu. Çok 
defa kilidi çözdü~ünü zannederek 
Arşirned gibi : 

- Buldum, buldum diye so
kaklara düşecek olmuş, fakat elin
deki maddeyi mihenk taşına vu
runca bulduğu şeyin gümüşü veya 
kalayı sarartmaktan başka bir 
.şey yapmadığını görmüş, ona 
ayar vermeğe bir türlü muvaffak 
olamamıştı. Şay!nı hayret bir az
mi vardı. Uğradığı yyzlerce inki
sar onu yese düşüremiyordu. Bil
akis cehdini artırıyordu. 

Ömrü gibi malı mülkü de bu 
yolda heder o lup gidiyordu . Ec
dadı kendisine çiftlik, çubuk bir 
hayli mülk bırakmıştı. Fakat o, 
işi kendi haline terketmişti. Ne 
gelirse eyyallah der, ardını arka
sını aramazdı. İradı masrafına ka
fi gelmediği için bir taraftan da 
emlakini parça parça c linöen çı 
karıyordu. Bu mihopsuz hastalık 

öyle bir illetti ki bir defa yakala
nan için artık kurtulmak yoktu. 
Hastalık eskiydi. Altunun sathı 
arza çıktığı günden başlamış ve 
dünyanın her tarafına yayılmı ştı. 

Kürenin be~ kıtasında kim bilir 

YAZAN 

S[lAHATTİN S[PiCi 

kaç yüzbin, kaç milyon Akil Bey 
vardı? .. 

Ziyaretine gittiğim zaman baş
ka laf etmezdik. Bu mevzuu ko
nuşmaktan derin bir haz duyardı. 

- Evet azizim derdi, Bu iş, 
Halid 1bnizübeydden başlar. Meş
hur Kloopatra da bizdendir. Fa
kat o muvaffak olmuştur. Altun
dan yapılmış olarak bulunan hey
keli kendi eseridir . Sofu zade 
Halil efendi merhumun çok uğ

raştığını söylerler. Fakat Adanada 
Hacı Bekir efendiden başka mu
vaffak olan yoktur. Bu Hacı Be
kiri bizim saatçı Vehbinin baba 
siyle karıştırmamak lazımdır. Veh
binin babası kuyumculara ara sı
ra altun çubuğu parçaları götü
rüp bozdurturmuş. Fakat altunu 
o yapmazmış. Yanın a bir Mağribi 
gelmiş . Hacı Bekir efendiden in
sanlık gördüğü için mukabele ol
sun diye beş on gümüş çubuğu 
altun yapıp yanına bırakmış, ama 
formülünü öğretmemiş. Benim 
dediğim Hacı Bekir efendi kimse
sizmiş ve Ulucamide yatıp kal
karmış. 

Akil Bey hari~ bir adam de
ğildi. Servet cemine karşı müs
tağni idi. Zaten ecdadı ona, ser
vet denecek derecede dünyalık 

da bırakmı~tı. Muhakkak zekası 
da vardı. Çektiği azaba. harcladı
ğı azme bakar da hazan : 

- Hariçte bu sayin } üzde 
onunu sarfetse çok çabuk zengin 
olurdu. O halde bu aşkın manası 
nedir ? Diye düşünürdüm. 

O, maksadını şöyle izah eder
di: 

- İki gayem var : Birincisi 
sırf muvaffak olmaktır. ikincisi 
dünyada azim bir inkılap yap
maktır. Görüyorsun ki:hütün dün
ya siyaseti, dünya iktisac!iyatı al 
tun esasına istinad ediyor. Haki
katte bu maddenin ziynet olmak
tan başka ne_kıymeti var? Ned
ret meselesine gelince : Platin 
daha nadir bulunuyor. Böyle ol
dulu halde niçin hala altun esa-

sına itibar olunmaktadır. Nede
mek istediğimi anlıyorsun tabii.. . 
işte azizim, insanlık alemini bu 
bid'atten kurtarmak en büyük ga
yem olmuştur, Günün birinde bü 
tün dünyaya haykıracak : 

- lstinad ettiğiniz esasın ma
hi} etini gelip görünüz diyeceğim 
ve onlara bir damla iksirle ton
larla bakırın veya demirin bir 
anda nasıl yirmi dört ayar altuıı 

oldugunu göstereceğim. 

Akil Bey bu yolda uğraşanla
rın hepsine acır, yalnız nefsine 
acımazdı.:Çünkü muvaffak ola
cagına büyük imanı vardı. 

- Altıncıların piri olan İbni 
Cabiri Hayyam maruf kitabında ~ 

< Huzıi şemsillezi filkamer ve 
ahrecCı minhü hacerün mükerrem> 
demiştir. Bütün sır, bu bir satır
lık rümuzun içindedir. Kamer
den şemsi alınız ve Haceri mü
kerremi çıkarınız. > ... Cümle gayet 
basit: gibi görünür. Fakat içinden 
çıkabilirsen çık .. Acırım o gafil
lere ki ömürlerini ve servetlerini 
bir hiç uğruna heder edip 
gidiyorlar. Haceri mükerrem de
nilen şey iksirdir. Madde hakkın
da kanaatleri ayrı ayrı olmakla 
beraber haceri mükerrem keli
mesinde müttefiktirler. Keni ze
haplarınca iksir vücude geldikten 
sonra her hangi bir madeni eri
tip o iksirden binde, onbinde bi
ri nisbetinde katarlarsa erittikleri 
maden derhal altuna keser. Hatta 
öyleleri vardır ki kırk kantara bir 
damlanın kifayet edeceğine kani
dir. lşte böyle bir maddeyi mey
dana getireceğiz diye kimisi ci
vadan. kimisi ndtattan, kimisi 
eşcardan arar. Hatta deve pisli
ğinden arayanlar bile çoktur. 

Rumuzu açmakta müşkilat çe-
kenler bunun u1.un 1aman riyaz<'t ve 
ibadetle açılacağına inanırlar. Ay 
larca aç kalır ve milyonlarca 
Masavvar ve yahud Yaalim çe
kerler. Akıbetleri ya iflastır, }a 
aklını oynatmaktır ve yahut da 
oynadıkları maddelerin tozunu 
veya buharını yuta yuta zehirle
nip ölmektir, Fakat onu ben bu
lacağım azizim ... Hem çok yakın 
bir zamanda... Belki de beş on 
güne kadar .... 

* * * Bir memuriyet vesilesiyle Ada-
nadan on sene kadar ayrılmıştım. 
Döndüğüm zaman ilk aradığım 

ahbap Akil Bey oldu. Melekgir
mez çarşısının ağzında aktarlık 

yapmakta olduğunu söyledikleri 
zaman hayret içinde kaldım. 

Beni gayet beşuş bir yüzle 
karşıladı. Bir hayli çökmüştü. Sa
çı başı apağ olmuştu. Eski müte
fekkir hali kalmamıştı. Şendi ve 
vaziyetinden memnun insanların 

haliyle yüzü, içinden gülüyordu. 
Beni hemen diikkana aldı ve bir 
kahve söyledi. 

Çiftçi elindeki 
hububat stoku 

Karar meriyete girdi, 
beyannameleri vermelldlr 

Koordinası on heyetimizin. to
humlukla yemlik ihtiyaçlarından 

fazla müstahsil elinde bulunan hu· 
bubata milli korunma kanununa 
istinaden el konulduğu ve bu hu
bubatın müstahsilimizden değer 

fiyatlarla satın alınacağı hakkında 

verdiği kararın vekiller heyetince 
tasvih olunduğu malumdur. Bu ka
rar dünden itibaren rr.emleketin 
her tarafında alakadar!, ıa tebliğ 

edilmiş ve meriyet mcvkiine geç· 
miş bulunma • tadır. 

Bilindiği gıbi hükıimetimiz çift· 
çi elindeki hububat mahsulunden, 
müstahsilin tohumluk ve yemi ği 
çıktıktan sonra geri kalanı iyi fiyat
larla alacaktır. Beher nufusa buğ
day ve çavdar ayda ekmeklik 20 
kilo, yemlik olarak 10 kilo hesah 
edilecektir. Yarından itibaren be
yannamelerin kabulüne başk na
caktır. 

BORNOVADA HEYALEM 

Ankara : 15 (a. a.) - Borno
va civarında bir heyelan almuş 

şehir susuz kalmıştır. tesisatın ta
mirine başlanmıştır. 

TRABZONDA TOTON 

PIYASASI AÇILDI 
• 

Ankara: (a. a.) - Tradzenda 
tütün piyasası açılmıştır. 

- Çiftlik, çubuk, dükkanlar 
gitti ama, çok şükür ben de kur
tuldum diyordu. Nihayet anladım 
ki bu işte en karlı çıkan aktar
lardır . Ev de elden gitmek üzrey
ken kendimi toparlamağa muvaf
fak oldum ve bu dükkanı açtım . 
Çok şükür halimden · memnunum 
ve iyi de para kazanıyorum. Öm
rüm vefa ederse çok kalmaz, yi
ne çiftlik, çubuk sahibi de ,; olu
rum. 

Bu sırada orta yaşlı kılıksız bir 
adam gelerek yirmi beş kuruşluk 
c Zühal > istedi. 

Akil Bey beyaz bir tozdan bir 
parça tartıp müşteriye verdi. A
dam'"' gittikten sonra Akil Bey bir 
kahkaha atarak : 

- Bu aptal da senelerdenberi 
altun yapacağım diye uğraşıp du-

ruyor. Karıştırd ığı kitaplarda zühal, 
zühre ve ı.aire gibi bazı rümuz 
görmüştür. Yeni bir formül bul
dum zannederek hemen aktara 
koşar. Sen de benim şimdi yaptı
ğım gibi üç gram çamaşır soda
sını Zühal > diye bal gibi yut
turur, yirmi beş kuruşu alırsın ... 
Hey gidi gafiller heyyyy ..... dedi. 

Sel3hattln Şeplcl 

DUYDUKLARIMIZ 

Çemberlayn'm ballk avma dair bir fıkrası 
Eski lngiliz Başvekili Çemberlayn çok zarif ve 

çok nüktedan bir adammış her halde. Ölümünün 
üzerinden aylar geçtiği halde bütün dünya gazete
leri ve mecmua ları kendisine ait fıkraları yaza yaza 
b itiremiyorla r. 

l ~te bu fıkralardan birisi : 

18 Temmuz 1936 perşembe gunu. O tarihte 
berlayn, Kraliyet Hazinesi lordu, yani lngiltere ma
liye nazırıdır. Parlamentodan çtkmış, yürüyerek Sen 
Ceymis parkından geçiyor. Parkta küçük bir göl 
var. Etrafında çocuklar oynuyorlar. Birdenbire ço
cuklar arasında bir feryat koptu. 

Alelade bir hadise... Dört yaşında bir yavru 
dadısının bir gaflet dakikasından istifade ederek O· 

yuncak gemisini biraz ileriye doğru sürmek iste
miş, muvazenesini kaybederek göle yuvarlanmış. 

Minimini gölün derin l i~i bir metredir. Yavru çırpı

nıp duruyo r, bir hayli su yuttuQ-u muhakkak, belki 

de boğulacak. 

Maliye nazırı, hiç tereddüt etmeden, siyah ce· 
keti, Roye pantalonu, silindir şapkasiyle iÖle a lla· 
d ı , çocuğu pantalonundan yakaladı ve çıkardı. 

Maliye nazırını tanıyan birkaç kişi" kendisini 
tebrik ettiler ve yalnız elbisesine yazık olduğunu 

söylediler. 

Ôemberlayn gülerek : 
- Bir şey değil, dedi. Ben balık avlarken kı

yılarda hemen daima ıslanırım. Fakat bu gölde ba
lık avlamanın yasak olduğunu bildiğim için oltamı 
almamıştım. 

Sonra çocıığa bakarak : 
- Fakat tali im varmış, doğrusu, avlanman 

memnu olduğu bir yerde, cezaya çarpılmadan mi· 
nimini bir uskumru yakaladım. 

Sonra paçalarından sızan sulara ehemmiyetu 
bile vermeden a~ır ağır yoluna devam etti. 

Bölge Kır koş ları . 
bugün yapı lacak v•' 
~~ 1 Bölge Birincilik Kır Koşusııtıdal 

l HAlKIMIZA PARASIZ 
~ 1 ~:· v:::ı~:~k~;. ~~;~•r~~~zü:ı•: ~~ 

rc1sında 7500, kuçukler arası 1 • ar 

SIN(MA 
da 5000 metre olarak tertıb e .re 

C. H . Partisi Genel ' 
Sekreterllğl taraftndan 
Halk evl m lze gönderilen 
fllm lerln halka parasız 
gösterllm eslne dünden 
itibaren ba,ıanmıştlr. ) 

~~) 

ANONİM ŞiRKETlER 
UMUMİ İÇTİMAI 

Memleketimizdeki bütün ano
nim şirketler miimessillerinin iş

tirakiyle Ankarada yakında bir 
toplantı yapılacaktır. Bu şirketle

rin mahalli ticaret müclürlükleri-
ı.e müracaat _ederek alacakları birer 
cedveli doldurmaları~ ve iç tica
ret umum müdürlü~üne gönder
meleri Ticaret vekaletinden ala
kadarlara bildirilmiştir. 

SIHHAT ŞURASI iÇTiMAI 
Türkiye sıhhat şurası 20 şu

batta Ankarada toplanacaktır. 

Sıhhat Vekaldimiz salonunda ya
pılacak olan bu içtimaa her vila
yetten olduğu gibi Aclanaclan ela 
bir kaç doktor iştirak eclccl'ktir. 

TAPU, KA DASTRO 
UMUM MÜDÜRÜ 

Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürü Bay Halid Zi>·a Ankaradan 
şehrimize gelmiş ve Hataya geç
miştir. Bay Halid Ziya Halayda 
tapu ve kadastro işlerini tetkik 
edecektir. 

GENÇLiK TOPLANTISI 

15 Şubatta yapılacağını daha 
evvelce yazd ığınız Gençlik top
lantısı yine Şubat içinde yapılmak 
üzere başka bir güne bırakılmış
tır. 

ŞEHRiMiZDE TETKiKLER
DE BULUNAN MEBUS

LARIMIZ 

Erzurum meb'usu General Akif 
ve Bolu meb'usu General Sabri 
evvelki gün şehrimize gelerek f. · 
ge Palas'a inmişlerdir. Değerli 
Generallerimiz şehrimizde göı ül
meğe değer birçok yerleri gezerek 
dün ayrılmışlardır. 

KAYSERİ V ALİSl· BAY 
ŞEFiK ŞEHRİMİZDE 

Kays .. ri Valisi Bay Şefik dün 
Halaydan şehrimize gelmiştir. Va
li şehir içinde bazı yerleri gezmiş 
bu meyanda Parti ve Halk· 
evi ile gazetemizi zıyarct etmişlir. 

Bay Şefık bugüııki ekspresle Ksıy 
seriye hareket edeceklerdir. 

r-osMANiYEôE--- ·ı 

1 Atçıl~ ~:~~1~11101 f 
, teşvik m ak sadlvle $ 
İ 23 Martta ! 
i Türk Hava Kuıumu çıkarına ' 
~ Osmaniyecle büj ük al koşu-: 
i ları yapılacaktı r. 12697 t 
... -----------·· -

Nöbet<;i Eczahane 

TOROS ECZAN[Sİ 
Yeni Ca m i y anm da ... ...................... .. 

miş~ir .. :üz kadcır atletin bu k diJ 
ya ışlırak edeceği ve her 1 
hazırlı~ın yapılmış olduğu öğre ler 
mişlir. 

Bay Celalettin Sait 
Botu mebusu ve hcmşchr1 he 

Bay Celft1cttin Sait dün şegrı tec 
gelmiştir. Bugünkü ekspresle y 
karaya hareket edecektir. lı 

Adana Halkevinde verilefe 
konferanslar 

Değerli edebıyatçılarırıt• 
Ahmet Kudsi Tecer ile d 
Hedretıin Tunçer'in 21 şu 

Halkeviınizde verecekleri kO 
ranslar için şimdiden terli at Zi 
lınmıştır. 

Mükafatlı Büyük Bisilıl's 
müsabakası si 

m 
23 Şubatta Halkevlmiz 1 rı 

fından teri ip edileceğini eV\ e 
yazdığımız mükafatlı büyük b k 
let müsabakası için hazırl ~ 
başlanmıştır. 

Maarif Vekaleti umııffl •· 
müfettişinin <;alışma/off ;· 

Birkaç gündenberi şehri ;· 
bulunan Maarif Vekaleti V e 

Müfettişi Bay Muhittin A r 

şehrimizde mevcut ilk ve 
tedrisat öğr~tmcrılerine Ga 0 

mektebi salonunda çocuk f'll 
tına dair münakaşalı bir konr 
vermiştir. 

Gazi Okulunda öğretf111 

toplantısı 

İlk ve orla okul öğrelf11 
dün Gazipaşa okulunda ııı 
ve çaylı büyük bir toplantı 
mışlardır. 

Bu toplantıda mesleki 
kaşalar yapılmış, geç vakle ~ 
devam eden toplantı çok isi J 
li olmuştur. 

Adliye sar~ds 
(Birinci snj fadan nrttıll 

diye saray/arıdır. Bu, efbtl 
lüks, bir / antzi arzusundofl 
muş degilclir. 

Adana adliye binasının bd 
kii kalik ancak:(Feci) keli 
ifade edilebilir. Hiikimin. ,;. t 
nıın, avukatın, Jandarma < 
leyicinin bururı buruna bir 
laubaliliğini i/ ade eden (J 

bulunmağa mecbur olclıık/O 
vallı iki bina. 

Malıkeme salonları adı 
yerler, suçlu sayısı iiç beşi 
zaman clinleyicilerin tah/İgt 
digi, şahidle hr:ikimin gtı 
na clurmaga mecbur o/dııl" 
kım perişan odacıklardafl 
bir şey değildir. 

Bir kaç seneden beri 
şikayetler ve teşebbüsler fi 

de Adanada bir adliye stı 
.lfapılması ve tahsisatı kabıJ 
mişlir. Ne oldu ise oldıı b 
kuk. edemedi. Bugünkıi 11tf(' 

şartlar içinde yeni bir bifl 
şasına da imk<in yoktııf· 

bugiinkü binalarda adliye 
içinde çalışanlardan tam 
sai İslemeye ele lıakkımıı 9 

Sevinçle lıaber aldı§tffl. 
re, kıymetli bir ad/iyeciıtl' 
parti mıif eli işimiz Hasarı flf 
cio~lu bu işle yakından ti 

olnııua haşlamıştır, Öyle 
ruz ki, adliye sarayına ~ 
için bekleyecef,imiz dörl 
için Adana_adliyesini ciJı 
kendisine mecbur oldıılıtP' 
mele l<iyık başka bir hirı(I, 

imkr:irılan bulunacaktır. ,1tf 
NEVZ AD 0" 



HADİSEl[RİN i~ YÜZÜ i 
( Birinci sayfadau artan ) 

(tebliğ heman hiç bir:şey ifade 
memtktedir. 

Bir Bulgar gazetesi ise bu se 
halın Yugo~lavyanın yeni nizama 
hil olması keyfiyetiyle alakadar 
du~unu yazıyor. Fakat kolombi· 
a radyosu bam başka bir haber 
riyor: Almanya Yugoslav nazır
rından, ltalyan - Yunan müta: 
kesine tavassut t tmesini i~tedı 
ıyor. 

Bu mevzudil daha birçok tefsir 
r 'Vardıar 

Yanan harekatı 
Son Yunan harekab bütün ceb

e üzerinde sür.ı tle inkişaf etmek
dir. Yunanlılar Tepedelen Avlon-
a yollarına inmek üzeredir Dün 
talyanlardan 7000 kişi esir alın· 
ıştır. Ve bu bölgede alınan esir: 
rin 7000 den fazla olduğu tahmııı 
dilebil r. 

lİG MA~LARI 
(Birinci sa~ fac'an artan) 

rasında yapılan maç ise 2-1 
iraat lisesi lehine neticelenmiştir. 

Bugün ise Milli Mensucat -
eyhan, Demirspor - Ziraat lise
i, Erkek lisesi - Toros, Muallim 
ektebi - idman Yurdu takımla

ı arasında lig maçlarına devam 
dilecektir. Lig cetvelini aşağıya 

oyuyoru1. 
], ~ö r • 

cı. cı. - :ğı ~ 
c 

·::ı l> o '°' o 
~ o c ~ o .. > 

< :ı 
~ ~ l9 a:ı ~ >- Q. 

ılli Men. 14 11 2 1 52 13 38 
· Muol. 14 9 2 3 45 17 34 
mon Y. 13 8 3 2 34 11 32 
• Lisesi 14 7 1 6• 23 40 28 
lolyo 15 5 3 7 25 31 28 
mirspor 13 5 3 5 24 30 26 

root Lis. 15 4 2 9• 19 27 24 
yhon 13 3 3 7• 9 34 21 
ros K. 13 o 1 12 10 38 14 

Nof: (•) işorE:11i pu~anlordo birer hük· 
moğlübiyef vardır. 

ADANA BİRİNC İ İCRA DAİ
[SİND[N: 
ayri menkul malların açık 
artırma ilanı 941-675 

Açık artırma ile paraya çevri
ecek gayri münkulün ne olduğu: 
Bir evin 8 de yedi hissesi 

Gayri menkulün bulunduğu 
evki, mahallesi, sokagı, numara 

ı: Sofu Bahçe mahallesi kükümet 
Depo caddesi üze inde 17 N. 

Takdir olunan kıymet: "2500,, 
lira 

Artırmanın y:ıpılacağı yer, 
ün, saat: 19 - 3 - 941 Çar

Şanba Saat 10-12 de Birinci ar
tırma 29 .. -3-941 Cumartesi saat 
10-12 de 2 inci artırma 

l - tşbu gayri menkulün ar

hrma şartnamesi 13-2-941 tari
hinden itibaren 675 numara ile 

Birinci icra dairesinin m ayyen 
~~ınarasında herkesin görebilmesi 
ıçın açı~ tır. ilanda yazılı olanlar-

d an fazla malumat almak istiyen
ler, işbu şartnameye ve 67 5 dos· 

Ya numarasiyle memutiyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin °, 117 ,5 ni .. be· 
tinde pey alcçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
iğer alakadarların ve irtifak hak· 

kı sahiplerinin gayri menkul üze-

rindeki haklarını hususiyle fa iz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 

ilan tarihinden itibaren yirmi gün 

İçinde evrakı müsbiteleriyle birlik
te mcmuriyetimize bildirmeleri ica

b eder. Aksi halde hakları Tapu 
siciliyle sabit oldukça satış bede· 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırma
ya iştirak edenler artırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu mah1-

Londra : 15 (A.A.) -İngiliz 
teyyareleri rodosu şiddetle bom
bardman etmiştir. 

• Bükreş : 15 ( A.A. ) - Bükreşte-
ki lngliz elçisi, erkanı ve Norveç, 
Hollar da Belçika siyasi mümessil
leri lzmir vapurile Köstencet!cn 
Türkiyeye hareket ettiler. 

• Londra ; 15 ( A.A. ) - İngiliz 
tayyareleri Rurda endüstri hedef
lerini bombardıman etliler. 

• Nevyork : 15 ( A.A. ) - Gelen 
haberler yakında bir Japon - snv
yet yıldırım anlaşmasının olacağ"ıııı 
bildirmektedir. 

• Vaşigton: 15 ( A.A. ) - Ameri-

ka ordusu haziranda bir mil; on 
418.000 kişiye çıkacaktır. Bu mık
tar icabında iki misli olabilecektir. 

• Tokya : 15 ( A.A.) - Japon ec-
nebi memleketlerdeki tabasına be
yanname ile vesayada bulmnarak 
Japonya - Amerika arasında harp 
çıkacağına dair olan şayialardan 

endişeye düşmemelerini, eskisi gi
bi işleriyle meşgul olmalarını tav
siye etmiştir. 

ALMAN İSTİLA ÜSLERİNE 
HÜCUM 

Londra: 15 (a. ·a.) - İngiliz 
bombarduman tayyaresi Franssız 
sabili koyunaa istila limanlarına 
hücum etmişlerdir. Calais istika
metinde gökyüzü infilaklerden ay
dınlanmış ve İngiliz sahillerinden 
infilaklerin gürültüsü işitilmiştir. 

mat almış ve bunları temamen ka

bul etm:ş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 

gayri menkul üç defa bağrıldıktan 

sonra en çok artırana ihale edilir. 

Ancak artırma bedeli muhammen 

kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve

ya satış istiyenin alacağına rüchanı 

olan ciiğir alacaklılar bulunupta 

bedel bunların o gayri menkul ile 

temin edilmiş alacaklarının mecmu· 

undan fazla ya çıkmazsa en çok 

artıranın taahhüdü baki kalmak ü 

zere artırma on beş gün da· 

ha temdit ve on beşinci günü ay· 

ni saatte yapılacak artırmada be 

deli satış isti yenin alacağına rüc· 

hani olan diğer alacaklıların o 

.gayıi menkul ile temin edilmi'ş a

lacakları mecmuundan fazlaya çık

mak şartiyle, t'n çok artırana iha

le edilir. Böyle bir bedel elde edil· 

mezse ihale yapılmaz. Ve satış ta 

lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya 

verilen mühlet içinde parayı ver

mezse ihale kararı fesholunarak 

kendisinden evvel en yüksek tek

lifle bulunan kimse arzelmiş oldu

ğu bedelle almağa razı olursa ona 

razı olmaz, veya bulunmazsa he· 

men 15 gün müddetle artırmaya 

çıkarılıp en çok artırana ihale e· 

dilir. lki ihale arasındaki fark ve 

geçen günler için yüzde beşden 

hesap olunacak faiz ve diğer za· 

rarlar ayrıca hükme hacet kalmak

sızın memuriyetimi1ce alıcıdan tah· 
sil olunur. Madde ( 133) 

Ev hissesi yukarıda gös-

terilen 19 - 3 - 941 tarihin

de Birinci icrada icra Memur· 

Juğu odasında işbu ilan ve göste

rilen artırma şartnamesi dairesinde 

satılacağ' ilan olunur. 12713 

T RKSOZO 

8[RlİN'DE GENİŞ 
MÜDAf AA TEDBİRİ 

Şehirde lnglllz tay yarelerl
nln müthiş bir hilcumuna 

karşı hazırhk yapıldı 

Berlirı: 15 (a. a.) - Bir mu
habirin anlattıklarına göre, yakın 
zamanda Berlin siddetlli İngiliz 
hava h1aruzuna uğrayacaktır. Kı
şın son günleri gelmiştir. bunrlan 
sonra havalar açık gidecektir. Ha
va hücumlarına karşı bütün şehir
de büyük pasif korunma tedbirle
ri alınmaktadır. Muazzam sığınak
lar inşa ediliyor. Vilhelmshafn 
nin bombardımanı çok şiddetli 
olmuştur. 

Yine bitaraf müşahitlerin ka
naatlerine göre balkanlarda vazi
yet karanlıktır. Burada yakınlarda 
bir askeri hareketin başlaması 
tahmin ediliyor. Hariciye nezare
tinden bir zata, bulgaristanda Al
man askerlerinin bulunup bulun
madığı sorulmuş, o da bu suali 
askeri mahiyette telakki ederek 
cevap vermemiştir. 

ARNAVUTLUKTA 

İTAlYANlAR 7000 KADAR 
[SİR YERDilER 

BiR KÖY ZAPTEDILDI 

Atina: 15 (a. a.) - Dün neş
redilen Yunan resmi tebliğinde 

şöyle denilmekkdir. 
130 Km. uzunluğundaki cephe 

üzerinde Yunan taaruzu muvaffa. 
kiyetle inkişaf edilmektedir. Dün 
7000 esir aldık. Esirler arasında 

bir çok subay vardır. 
Londra : 15 (a. a.) Reuterin 

hususi muhabiri bildiriyor: Arna
vutluğun şimalinde bulunan ve 
Pogradetzden başlayıp Skumbi 

nehrinin ucunda biten cephede 
Yunanlılar Malina köyünü zaptet
mislerdir. Çok mühim sevkülccyş 
noktası olan burası için şiddetli 

çarpışmalar olmuş nihayet Yu
nan topçusunun ateşile bir köy 
zaptedilmiştir. İtalyan topları sus

muştur, 

HALKEVl RElSLIC/NDEN 

MÜKAf ATll BİSİKlET KOŞUSU 
23- Şubat - 941 Pazar 

günü evimiz tarafmdan müka
fatlı bir bisiklet koşusu tertip 
edilmiştir. Kaydolmak ve şera· 
iti anlamak üzre Halkevi büı 
rosuna müracaat edilmesi ilan 
olunur. 16-18-20-12712 

BORSA 
Pamuk - Hububat ----=------o-----K lL O FIATI 

CİNSi 
_ __,_ 

En az En çok 
K. S. K. S 

·------ı-..;;.;;._.;..._ ----Koza 
Ma. · Parlağı 
Ma. Temizi 
-Kapımalı 

'1: Pamuğu 

49,25 51,00 

---ı----· 

Klevlancf l •-5-5-,0-0- 57 ,00 
Susam ---

-K~Buğday 
Bu~day T.-o-. -------'---

- -.. -Yerli 
·----Arpa--

Yulaf-ı----'ı----ı 

15 / 2 / 1941 
Kambiyo ve Borsa 

İş Bankasından alınmıştıe 
Liret -ı-- -
Rayişmark - -
Frank(Fransız) ---
Sterliil{ingiliz) -5-~ 

Döfılr(Amerik'-a"""")-- _1_32_ 20 

1 
__ F_ra_n_k._.(i_sv_i_ç_re. ) __ __. ____ ___ 

MEMLEKET MESELELERi Ü2ElriND E I
, ____ _ 

B lediyele de t \lısarruf 
-

Bu tasarruf ne zaman? Ne. ısı~? 
ne gibi ·hallarda yapılab~t, ·~r ? 

-2 
Böyle bir vaziyet karşısında 

da belediyenin varhğile yokluğu 
müsavi olur. Buna binaen; iş yap· 
mak arzusunu samimi olarak izhar 
eden bir belediyeci borçtan ürk
memeli ve hiç bir şeyden yılma

malıdır. Yalnız, istikraz ettiği para 
ile memurların maaşlannı artırmak, 
lüzumsuz teşkilat yapmak, kadro· 
yu genişletmek, ötekine berikine 
atiyeler vermek, mevkiini muhafa
za erkesile de eski devir belediye 
reislerini takliden önüne gelene 
şölenler yani ziyafetler vermek, 
yüz lira ile olacak bir işi yüz elli 
liraya çıkarmak gibi fuzuli sarfi
yatta bulunmaktan kaçınmalıdır. 
Kaçınmazsa o vakıt bu tarzdaki 
sarfiyat tamamile israf mahiyetini 

iktisabeder. 
Nitekim; Dahiliye Vekaleti 

bazı belediyelerin bu yoldaki is· 
raflarile çokça karşılaştığı içindir ki 
sık, sık belediyı !ere tasarruf tav 
siyesinde bulunmaktadır. Bir ba· 
kınıdan bu tavsiye ne derece ye
rinde ise bu tavsiyeyi yanlış anlı
yarak tasarruf maksadiyle kasa· 
sında biriktirdiği paraları belediye 
hesabına harcamaktan çekinen be
lediye reislerinin bu çekingenlik 
\eri de o nisbette belediye aleyh i
ne bir harekettir. "Büyüklerimiz 
israf etmeyiniz mümkün mertebe 
tasarrufa riayet ediniz . ., diyorlarsa 
para biriktiriniz, biriktirdiğiniz pa· 
ralan sakın şehrin imarına ve hal
kın terfihine sarfe trneyiniz dcme
yorlar. Bilakis; her belde her yıl 
bir yenil k ve şirinlik görmek iste
dikJerini her zaman, her yerde, her 
vesile ile bağıra ba~ıra ilan edi
yorlar. 

Esasen belediyeler bankası da 
bu emelin tahakkuku için teşekkül 
etmiştir. Bu böyle olunca, artık 

hata bir yol açarsak acaba israf 
addedilir mi? Bir park yapmak 
belediyecilik hedefine vusul imka
nını verir mi? Bir mezbaha inşası 
halkça hüsnü telakki olunur mu? 
ve böyle bir teşebbüs tasarrufa 
riayet kaidesine uyar mı uymaz 
mı? diye derin düşüncelerin do· 
ğurduğu vehim ve lereddüdler 
içinde bocalamak anlamsızlık olur. 
Ve bu yolda vahi düşüncelerde 

16-2-94 l Pazar 

9.00 Program, saat ayarı 

9.03 AJANS haberleri 

9.18 Müzik : Hafif Parçalar 

9.45/ 
10.00 Ev kadını - Yemek 

12.30 Program, Saa ayım 

12.33 Müzik : Kadın sesleri 

12.50 AJ \NS haberleri 

13.05 Müzik : Saz 
13.20/ 

14.30 Müzik : Radyo Orkestrası 

18.00 Program, saat ayan 

18.03 Müzik : Radyo Caz 

18.50 Müzik : Çifte fasıl 

19.30 Saat ayarı, AJANS 

19.45 Mii7ik : Çifte fasıl 

20.15 Müzik : Havaiyen 
20.30 Konuşma 
20.45 Müzik : Şaı kılar 

21.15 Konuşma 

21.30 Müzik : Piano so!olan 

22.00 Müzik : Ariyalar 

22.30 Saat ayarı, AJANS 

22.50 Müzik : Cezband 
23.25/ 

23.30 Yarınki Proa-ram ve Ka

panış 

bulunan belediyecinin memleket 
hesabına yapacağı ilk iş · yerini 
ehline terketmek ferağalını gös
termektir. Bu ferağatı gösteremi. 
yen belediyeci memlekete kötülük 
etmiş olur. Zira onun belediyede 
boş yere geçirdiği her gün bele
diyeye maddi ve manevi bir çok 
zararlar tevlid eder. Bu fırsattan 
bilistifade bu mevzu ile alakadar 
bir musahabeyi şimdi burada an· 
!atmak isterim. · 

Bundan, aşağı yukan dört 
beş ay evvel iki Adanalının An
karada Turan lokantasında Adana 
belediye işleri hakkındaki hasbi
hallerine kulak misafiri olmuştum. 

Hasbihal esnasında söz Adananın 
asri haline intikal etmişti. Bu iki 
Adanabdan birisi eski belediye 
reisi Turhan Cemal'e atıp tutu
yor ve şu~ları söyleyordu : 

Eğer Turhan Cemal belediyede 
biraz daha kalsaydı Adana bele· 

diyesi iflas ' edecekti. Çok şükür ki; 
işin çabuk farkına vardık. O çe-
kildi biz işi ele aldık. Vakıa Tur· 
han Cemal Çl 'lk çal~şkan bir bele
diyeci idi. Bu hakıkatı da inkar 
edemem. Şu ka ~ar var ki; Beledi· 
yeyi hayli masrat ~ boğardı. Bugün 
sebze hali, yarın ı '<a~.ap ~.~li, öbür
gün park, daha ö \Jur gun yüzme 
havuzu yapmağa ~ ıalkışırdı. Azi
zim bu masrafa Se \yhandao al
tın akmış olsa . yine k •afi gelmez. 
Bu masraflı işler yerin e fakirlere 
ekmek, para ilaç, g-iye cek tevzi 
edilse, dullara bakılsa uaha iyi 
olmaz mı? Ne ise çok ş. ~kür biz 
onun gibi fuzuli masraflar! "il bele
diyeyi borç yükü altında iı. 'ı~t:tmi
yoruz. Tasarruf ediyoruz, ·para 
biriktiriyor ve borç ödeye. 'ruz. 
Belediyecilik budur. Reis az ayı 
dinler, aza reise direktif verir. ô.> 'v. 
lece işler de yolunda gider. 

Sonradan Adana belediye 
meclisi azasından olduQ-unu ö~ren
diğim bu 'zatın şu manasız ve 
mantıksız mütalaalarım red ve 
cerhetmeğe bir aralık karar ver· 
miştim. Fakat; yanındaki arkadaşı 

- Sonu var -

S[YHAN HUSUSİ MUHAS[BE MÜDURLOGOHO[H: 
1 - Aşağıda cins, mevki ve muhammen bedeli yazılı gay

rı menkul açık artırma ile sahşa çıkarılmı§tır. 

2 - Açık artırma 941 senesi Şubohnm 2 ıncı Perşembe 
günü saat onda yapılacaktır. 

3 - İhale vaktinden evvel Hususi Muhasebe veznesine 
yatırılması laüım gelen pey parası miktarı hizasında iÖsteril
miştir. 

4. - .~art.ı.ıameyi .her gün Hususi Muhasebe kaleminde gör· 
mel~r~ mumk.un. olan ısteklilerin ihale için muayyen gün ve saat
te vılayet daımı encümeninde hazır bulunmaları ilan olunur. 

Mahalle ve mevkii Cinsi NO. muhammen B. Pey Pa. 

Tepebağ-Kayalıbağ medrese 160 
9-14-16-19 12689 
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PRENSES 
iLAVETEN : 

En son • Moda Jurnah • • • Bugün gündüz matineainde iki f ilm 
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l[YlA ilE MECNUN - KÜ~ÜK PR(HSES 
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Sayfa 4 TÜRKSOZO 

I' Y J L D J Z Möble Evi ve Atelyesi ı 

ABİOİNPASA CAOO[Sİ"DE 
VAKlflAR APARTIMANI 

AlTINDA 

• 
YILDIZ'I 

ZİYARET EDİNİZ 

ZARiF EV EŞYASI ·--
MUTEDİL fİYATlAR 

Salon Takımları, gar lroplar, yatak ta'.uml ın, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

ZEVKİNİZE UYGUN HER TÜRlO MODEL 

Y 'ILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

TAŞRADAN SİPARİŞ KABUL EDİlİR 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddec;i Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,. Moble Evi 

Sahibi: Kadri - Talip 
12546 

16 Şubat 94~ 

Uzun zamandan beri 
beklenen yen· ad · 

larımız elm · şti 

Radyo meşherimizi 
mutlaka görünüz 

En iyi radyo ile en iyi servisi beraber 

bulacağınız müessese şudur · 

MUHARREM HİLMİ REMO 

ABİDİHPAŞA CADDESİ NO : 112 TElGRAf : REMO - ADANA - TElEf ON : 11 ~ 

Dr. Muzaffer lokman 
Dahiliye Mütehassısı 

HASTALARINI HER GÜN MAYENEHANESİNOE 
KABUl EDER 

~OCUK İNSANlARIN ~;~ 
GİOİR SEVİNİZ OKŞAYI 

f AKAT ÖPMEYİNİZ 

• •• •• •• •• •• ·o o· ** +· .... oe o· ot - ... - •• ·' 1 

~~~~ 
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H 

~ DOKTOR ~~~~'""""'-" 

Mazhar Cemil Esen 

·-·- ·-·-·-·-·-·- ·-·-· DOKTOR ·-·-·-·-:-·-·-·- ·-·-· 

Ziya Rif at Tümgörnn l 
BİRİNCİ SINlf RÖNTGEN VE ElEKTRİK 

MÜTEHASSIS gü · 
ele 

SİNİR HASTAUKlARI MÜTEHASSISI 
Reıadbey mahallesi Savatlı Bay Halil evi 

12678 30~10 

TÜRKİYE CUMHURİY[Tİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelele r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

~iraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekil< cek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " • 500 2000 

" 4 
" 250 

" 
1000 " 40 

" 100 
" 

4000 
" JOO 

" 50 " 
5000 .. 

120 
" 

40 
" 

4800 .. 
160 , 20 3200 

" " " 
DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı dü miyerilere· ikramiye çıktığı takdirde:yüzde 
20 fazlasile verilecektir: .. 

' 
Kuralar senede 4 defa, 1 - Eylül, 1 Birincikanun, 1 

Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

' ı Her gün h~~!~!!.~jı ~~i~~n~~~,~~ddeai 125 
!. ~~~~. :~.~~~~::~~:~:n~~~:-:~:~~k~0b:l :~. ~~~l .. J 

1 
1 iŞ BANKASI 

KO~OK TASARRUf ff[SAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şu!ı.nt, 2 Mııyı'I, 1 Ağustos, 3 İkincitrşrin 

tarihlerinde yapılır. 

i941 iKRAMiYELERi 
1 AJct 2000 Lirıılık - 2.000 Lira 
3 

" LOOO 
" - 3.000 

" 2 il 750 ti - l.500 
" 4 

" 500 
" - 2.000 

" 8 •• 250 
" - 2.000 

" 85 
" 

100 
" - 3.500 

" 80 .. 50 
" - 4.000 

" :300 
" 20 

ıt - 6.000 
" 

• 

• 

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

Dr. Ekrem Baltacı v.ı 
HASTAlARINI HER GÜN MUSTAf A Rif AT 
ECZAHANESİ ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANESİNOf 

KABUl EDER 

DERHAL' f<ESEA. ......... ___ _ 
HER ECZAHAN EDE BUlUNUR ______ ____ ___,/ 

lir 
pr 
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- Abone v:-ııa: j TÜRKSö;b Tu 

Ş art 1 arı ... WGUL_CAZıTt~~ -Seneliği 1200 Kr- Sahip ve Başmuharriri~ ~il 
Altı aylığı 600 .. FERiD CELAL GÜ~ı n 

Üç aylığı 300 " U ~ N · l M- diiı1İ 
Aylık ta abone edilir. 1 mumı eşrıya u 

- MACiD GÜÇLÜ 
ilanlar için idareye . _ , ~~-

-----------·--' · mUracaat ratmelldlr. 1 Basıldığı yer: 1URKSôZı:/ _, 


