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1 Kafkasya'ya dair yazı münasebetile 
1 

Emekli general 
H. E. Erkilet'e 

r .................. Bir cev·ap 
i "Türksözü,, nün, kendis;ni bütün hüviyeti 
ı ve siyasi tandanslariyle çok yakından tanı· 

i dığı bu emekli generalden vatanseverlik 
J dersi almaya ihtiyacı yoktur. 
: ................... . 
E 

mekli General H. E Erkiletin, 
lstanbulda çıkmakta olan [ Çı· 

naıaltı ]~adlı mecmuanın 52 
ıocı~ sayısında [-:Kafkasya ya dair 
bir yazı ] başlığı altında bir ya· 
zısına "' rastladık. General bu ya· 
zısında , bir müddet evvel 
Kahirede çıkan ( İmages ] 
adındaki Fransızca mecmu 
adan te·r~üme• r suretiyle alarak 
neşrettiğimiz [ Kafkasya ] ya dair 
bir yazıyı bahis~mevzuu ve bizi 
cahillikle, milli bir suç işlemekle 
ittiham ediyor • 

Her şeyden, önce şunu söy· 
liyelim ki, kendisi11i bütün hüvi
yeti ve siyasi tandanslariyle ta· 
nıdığımız bu emekli Generaldan 
yurtseverlik dersi almağa biç bir 
suretle ihtiyacımız .. yoktur. 

( Türksözü ] neşriyahm mem
leketin üstün menfaatlerini daima 
göz önünde tutarak , şu veya bu 
yabancı menfaate , propağandaya 
alet olmamak için büyük bir ti 
tizlikle idare etmektedir . Bize 
.kalırsa bu hususta, asıl sayın Ge 
neralin dikkatli bulunması, mem 
leket efkarı umumiyesinin , bu 
harbin ba~langıcındanberi , neş 
retmekte olduğu askeri mutalea · 
lar hakkındaki hükümlerine bi
raz kulak vermesi lazımdır. 

Generalin bir bardak suda 
fırtına koparmak arzusiyle bizi 
cahillik ve milli suç işlemekle 
ittiham et.ı-.esine sebep olan şey 

şudur : 
Kafkasyada bulunan Türkle 

rin miktarı lmages mecmuasından 
alarak neşrettiğimiz bir yazıda 
a:ı gösterilmiştir. 

Mesela : Sov, et istatistikle · 
rine göre bile Azerbaycanın nü · 
fusu 2,209,727 iken lmages'in 
makalesinde 2 milyon gösteril · 
miş • Halbuki , Dr Leibbrondt' in 
bir haritasına-göre - ki bu ma· 
baza bakikatmış - bu miktar 
2,274,000 imiş .. 

Kafkasya hakkındaki iptidai 
bir coğrafi tarifi ilmi bir baki 
kat ortaya.koyuyormuı ~gibi ya
zısına~ yerleştirdikten sonra .. , bir 
ilim otoritesi: edasiyle bizi cahil· .. 
likle ittiham eden generalin ltaf· 
kasya hakkında :n"diği diğer ma
lumata doğrusu:hayran olduk. 

Kafkasların cenubuna Avrupa· 
lılar [Transcaucasie] derlermiş. Bi· 
zim de buna uyarak bu kısma 
Maverayı Kafkas~: adı vermemiz 1 
hata imiş. Çünkw bu: Kafkaslarm 
ötesi demek imiş . Bizim huna 
[ Cenup Kafkasya ] dememiz la · 

zımmış. 

ya bu memleket, şu veya bu ar 
zuya göre değişmesi lazım gel
diğini ilk. defa işitiyor ve bunun 
büyük ilmi bir ehemmiyeti ola · 
bileceğine ilk defa vakıf oluyo· 
ruz • 
lmages mecmuasının neşir ve bi 
zim vndan alarak naklettiğimiz 

istatistiklerin c'oğru veya yanlış 

olduğunu iddia edecek değiliz . 
Doğru veya yanlış , bir mem· 

leketin nüfusu hakkındaki mali'i· 
mat ancak o memleketin neş 

rettiği demografik istatistiklerden 
alınabilir . 

Emekli generalin Kafkasyaya 
ait sahih malumatı Dr. Ge • 
orge Leibbrandt'ın' haritasına 
istinat ediyor. Bizim de tıpkı bir 
Kuran nııssı gibi inandığımız böy
le ilmi bir mahaz oljay dı , İma 
gcs'in verdiği malumatın doğru · 

luk veya yanlışlığını iddia edebi · 
lirdik. Bu kadar basit bir ista 
tistik ıneselesini büyük milli 
bir dava gibi ortay a atan e mekli 
gene ralin titizlenmesind eki sa mi 
miyete emin olsııydık bütün bu söz 
lerine sadece g üler ve geçe rdik . 

Yalnız , biz şunu çok ya 
kından biliyonı7 ki , bir zaınanLir 
yabancı politika l a rın bu rnemle 
keti fe lakete sürüklemek ıç ın 

ortaya attığı gi'iya milli fakat.tema 
miyle politik bir HAM HÜLYA 
bugim de hortlatılmak isteniyo r. 
( Kızılalma ] nın serhoşluk veren 
kokusunu - yenide o işitiyoruz. Ya 
bnncı eller bıı [ Alma ] yı yeni 
den parlatarak cazip rengi, mest 
edici kokusu ile·· yine gözümüzün 
önünde dolaştırmağa başladı · 
Kırım, Kafkas , Kazan Türkleri 
nin ıztırabı , mukuderatı tekrar 
pazara çıkarılıyor . Bu ırktaşları· 
mıza"_ka~ı olan sevgimizi , ala 
kaınızı Türkiyenin bugünkü po · 
Htikasına müessir olacak bir si 
lah haline sokmayı düşünen ve 
bundan büyük faydalar uman 
gizli emeller yine ortalığa düştü. 
işte, milli : suç memleketin yük
sek menfaatlerinin tam bir ifa • 
desi olarak takibettiğimiz bugün· 
kü milli politikanın zararına ola· 

rak ortaya atılan bu cereyanı 
bilerek, bilmiyerek desteklemek· 
tir • 

Sayın generala 
şunu bir· kere daha 
yoruz : 

son olarak 
tekrar edi · 

GÜNDELiK SIYAST GAZETE 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onseklzlncl yıl - Sayı : 5534 

KAFKASTAKI KARŞI 
SOVYET TAARRUZU 
Bir fabrikayı almak için 

Almanlar iki gündür uğraşıyor 

Lavalin nutku 
" A /manya ile daima aıı-

1o,ma aiyaseti takibetmeli
dir . Kcişki geçen zaferde 

anla,sa idik ! ,, 
- Dögol diyor ki 

O HAİNLERE 
INANMAYIN ! 

Stalingradda kanh 1 

boğuşma devamda 
Ankara: 21 ( Radyo gazeteli) - Stalingrad sokakla

rında muharebeler bütün fiddetiyle devam etmekteılir. Al
manlar bir fabrikayı ele geçirmek için 36 saattenberi çar· 

pıfmaktadı4'. Kızd Teırin adlı fabrikarıın Almanlar eline 
geçtiği Berlin kaynaklarından bildirilmektedir . Cephenin 
diger kısımlarında hareketler mevzii olmuıtur. Kafi.aslarda 

Alman taarruzları durmuı, Sovyet karfı taarruzları ba,la
mıftır. Sovyetler bir köyü geri almıflardır. 

Londra : 21 ( Roy ter )- La· Londra : 21 ( Roy ter )- Sta- mışlardır. Novorosisk bölgesinde 
valin son nutlcu bu sabah gaze- lingraddak i Alman hücum ları ay · Ruslar iki tepey i Almanlardan 
telerin iç sahifelerinde çıkmıştır . ni şiddette devam etmekte ise de almıştır . 

Lavale go··re , Fransa dai ma A l- bu hücum lar şehi r müdafileri ta- M k os ova : 21 ( Radyo )- Moz-
·ı b' ı · t ' rafından d urdu rul maktaJır . Bir 

man} a ı e ı r an aşma sıyase ı Alman p iyade bö\üı<rü imha edil - dok cephesinde Alman lar kendi 
takibetmelidir . Ve Lavale göre , g 

h f d Al m·ış t ı"r. S ta l ı'ngrad şim alinde Rus cesetleri üzerinden geçerek iter· Fransa da a geçen za er e -
ıG,.rlqi 1 ün,.li uvfadaı kuvvetleri meV7.ii hücumlar yap· leme~e devam etmektedir . 

~__:.:.::.:.:.;;...::....:=:..:..:~=-~----;;__;...._ __________ ___ 

Bflrlst siyaseti 
sayesindedir ki 

Türkiye harbi 
- Kendinden -

uzaklaşt1rdı 
Bir A iman gazetesi 
muhabir inin yazdığı 

Ankara_: 21 (Radyo gazetesl)
Fölkişebeahter gazetesinin Türki
ye mümessili yazdığı bir makale
de şöyle diyor : "Harp Türkiye
nin kapılanna bir kaç defa var
mışhr. Fakat Türk hükumetinin 
dürüst siyaseti bu harbi kendin· 
den uzaklaştırmıştır." Bundan son· 

!Gerisi 3 üncü sayfada) 

Dört mıntakadaki 
hava hücumları 

İskende riye civarında bir motörlü devriye kolu 

BAGDAD-MUSUL 
1 
ARASIND~ . lSY J.\N 

Budapeşte : 21 (Radyo)- .~ağ l kumet ısya.nı basdı~mak uzere, ı.~· 
1 dad'dan . alınan habeı lcre ~o;e, yan bölgesıne askeı ı_kuvve~ler ~on 
Bağdad ı le Musul a rasında koy:er derm işdir. Halen askerler ı le koy· 
hükfımtte kar ş ı isyan :et rr.işlerdı r . 
Köylü lerin bu isran ına sebep, is
tihsal ett ikleri hububatı hükumete 
teslim etm ek istememeleridir. Hü· 

O.ı dokuz senelik bayatı için· ı 
de milli davalarda, millet faydası 
iç i11 yapılan savaşlarda ön safta 
yürüyen bir er g ibi yurduna ve 
milletine Lafrlılığını ishal eden 
" Türksözü ,, nün bilhassa emekli 
general H . E Erkile t' ten yurtse· 
ve rlik dersi almağa tahammülü 
yoktur . 

" TUrksözU " 

Jüler arasın d a ka ı . lı çarpışmalar 

vuku bulm akt ad ı r. isya n sah a.ıı 
gitt ı kce gen işlemekt edir. 

Mısırda hava 
faali yeti arttı 

Londra : 21 ( Roy te r ) -
Tobruk İngiliz ve Amerı kan tay
yareleri tarafından yeniden bom
bardıman edilm iştir. Keza Sollum 1 
lim anı ve diğer üsler de bomba· 
lanmıştı r . 

• 
Oün dört mın 

tak ad a h ava 

f aaliy t i ot duğu 

habe r ver il -

mekted ir. Yan

daki resim bü

yük ingillz tay-

Y a r e 1 e r 1 ne: ' 

bemba n a k 1 i 

faaliyetler i nde n 

b ir kö,eyi can

landırıyor. 

• 

.. 

Lond ra : 21 ( Royter )- İn
giliz tayyareleri Bremen ve Vil· 
hamlshafn üzerine akınlar yap
mışlardır . 

Londra : 21 ( Royter )- Ak
denizde İngiliz hava faaliyeti art· 
mıştı r . Bır kaç İtalyan nakliye 
gemisine hücumlar yapılmış ve 
isabetler olmuştur. 

Londra : 21 ( Royter )- Al
IGar.iaı 3 üncıil aa:rfada) 

DiKKATLER 

ıııııııııı::ıı:ıııııııııııı 
Belediyelere 

geniş ıelAblyet 

Ticaret Vekaleti 
tebliğ neşretti 

l ıııııııı~ız::;:i~tiıııııııı 

Bulunan şekerler halka satılamaz mı 
Vilayetin çok yerinde bir lıareket(gle bir takım istifçi/erin malaza 

ve evlerinde bir hayli şeker bulundu. Şekere müddeiumumilik el 
koydu. Fakat, piyasada şeker buhranı devam ediyor. Çünkü, mü-

sadere edilen ve bugün piyasada bulunması lazım gelen bu şekerin 
miktarı epeyce ehemmiyetlidir. Muhakemenin ne kadar devam edeceli 
ve piyasaya ne zamana kadar şeker getirilebileceli belli cl~ffildir, Hal· 
kın sıkıntıda kalmaması için aceba bu şeker derhal lıükıimet tarafından 
emniyetli eller vasıtasiyle satışa çıkartılamaz mı ? 

Maverayı Kafkas , ve Cenup 
Kafkasya tabirle rinin arasındaki 
derin ilmi farkı , itiraf ederiz ki, 
bir türlü anlayamadık. İsterdik ki, 
askeri mütalealarının büyük isa · 
betiyle" ilim ve ihtisas kudretini 
bilhassa bazı yabancı memleke t 
lere kabul ettirmiş olan general 
hu farkı sadece [ Daha mantıki 
dir ] gibi indi bir mutaleadan 
başka bir lüzumla izah edeydi • Uzakfarkta müttefik motörlü kollaf'rı hareket halinde 

Bu hususta kanuni imkan da mevcut oldutuna göre, valimizin bu 
hususu nazarı itibare alarak halkt daha bir müddet sıkıntı çekmtktcn 
kurtarmak çarelerini bulacaAını çok umuyoruz. 

Coğrafya tabirlerinin şu ve 

~I 

-

• 1 .. 



Sayfa 2 

Günün ön~mli meselesi 1 
--~=~---

ENFLASYON 
-------·--------

BU Mtl'BIM MALI MESELEYE AİT 
ŞAYANI DiKKAT D'OŞ0NCELER 

P 
lY ASADA eşya fi. 
yatlarının anormal 
surette yükselmesi 

"para,, meselelerini aktu

alite haline getirdi. Eşya 

YAZAN 

Dr. Reinez 
fiyatlarının yükselmesinde para unsuru birinci derecede amil değilse 
de, bu mesele umumi oiarak tetkik edilirken onu dikkate almak şüp
hesiz lüzumludur. 

Onun için son zamanlarda sık sık bahis mevzuu edilmekte olan 
enflasyon bahsi üzerinde biraz durmak yerinde olur. Dr. Rayners ''Pa
ra,, isimli eserinde enflasyon hadisesini izah etmek için bir ekonomi 
profesörü ile bir fabrikatörü şu suretle konuşturur : 

Fabrikatör - Şu para dedi- nna, paralarına mukabil daha kü-
ğimiz şey nedir, bunun değeri çük bir pasta parçası yani ayni 
nereden geliyor, bunun kıymeti para vahidine mukabil şimdi daha 
daima sabit kalır mı ? az mal alabildiklerini görüyor 

Profesör - Biraz evvel senin tar. Biz bu vaziyete enflasyon a-
fabrikanı gezerken işçilerine yar- dını veririz. 
dım olsun diye yaptığın bir bak- Fabrikatör - Eğer mesele 
kaliye dükkanını gösterdim. anlattığın gibi ise , paranın mahi-

Diyordum ki, işçiler burada yeti önce söylediğin gibi pek 
dışardan daha ucuz eşya tedarik çapraşık bir şey değil , bilakis 
ediyorlar. O halde işçilerine ve- çok basit oluyor. 
rcceğin ücreti neden malla öde- Profesör - Evet·, çok basit 
miyorsurı ? ve tehlikesiz bir şey ? Fakat ha-

Fabrikatör - Olur mu, her kikatte bir yılan gibi tehlikr.li , 
işçi aldığı para ile ne alacağını zehirli dişleri görmediğin müddet-
kendi tayin eder. O istediği dük- çe tehlikesiz ve ziyansız . Şimdi 

kanda, istediği şeyi seçer, diledi- sana paranın nasıl çıkarıldığını 

ki fiyata alır. Para her türlü eş anlatayım da işin iç yüzünü biraz 
yaya tekabül eden, her türlü ih- daha gör : 

1 ti yacı giderecek malları tedarike Bir işçi haftada 10 lira alıyor. 
< yarıyan bir vasıtadır. Bu ücret , üretime ( istıhsale ) iş-

Profesör - Şu halde para tirak ettiği için aldığı bir brdel-
c ihtiyaçları daha doğrusu istemi dir ; istihsale katılmakla mevcut 
J (talebi) gösteren, temsil eden bir malların miktarını artırmış oluyor. 

şey, bir müş'irdir. Bir nevi duhu - Devlet topladığı vergilerle 
r liye varakası, bir nevi bilet veya memurların maaşını verirken, baş 
a bir kantin fişidir. Böyle bir sene· kalarından bir <\atın alma kudreti 
c d e sahip olan, bir satın alma almakta ve bunu memurlarında ver-
ü. kudretini haiz olmuş oluyor, baş- mektedir. Bu ameliyede de , de-
a ka bir deyişle bu vesika ile ulu- minki , misalimizde olduğu gibi , 

sun servetinden, mallarından bir ne pasta büyümüş ne de kura a-
v parçasını talep etmek hakkını ih- dedi arnlmış oluyor. Çünkü me-
ğ raz etmiş oluyor. mura verilen ( maaş ) daha evvel 

Fabrikalör - Peki amma, vergi mükellefinden alınmıştır. mev-
l:l para yine tuhaf bir vesika olmuş cut gelir da ha fa2 la olmamıştır. 

oluyor, paranın üzerinde ne ka· Fakat devlet kağıt pare basar V~-
g d ar eşya alınabileceği yazılı de- bu para ile memurlarımp maa§ını 
ğ ğil ki. verirse , bu sefer pastadan yani 

memlekette " mevcut maldan ziya-s Bu vesika veya varakanın 
d kıymeti nereden geliyor 'I' • de ,' vesika yani para bulunuyor 
n Profesör _ Bak, sana küçük demektir. Eşya nisbellerinden faz-

la artan bu vasıtalar az zamanda b ir hikaye anlatayım : Bir baba-
tc nın beş çocuğu var. Baba her değerinden kaybedeceklerdir. Es-

kı mal miktarını alabilmek için ş p azar günü büyücek bir pasta 
eskisinden daha çok vesikaya , alıyor ve çocuklara alay olsun 

Ç d iye pastayı beş dilime kesip her paraya ihtiyaç olacaktır. Bu hadi· 
ıE dilime bir kura olmak üzere beş se eşya , misalimizde , pasta fi. 

kura koyuyor. Her çocuğa bir yatının yükselmesini intaç edecek-
b kura verip onu çektiriyor. Bu su-

TORKSOZO 

Asker ailesine 
yardtm işi 

Bu işler daha iyi 
bir şekle (konacak 
Dahilıye Vekilliği :_ Valiliklere 

bir tamim yaparak asker ailele
rine:yardım cetvellerinin:vaktında 

gönderilmesini bildirmiş ve bu 
arada yardım işi üzerinde önemle 
durulmasını müsamaha ve gecık · 
miye tahammülü olmayan ve bil
hassa muhtaç asker ailelerinin 
iaşesi ne~ taallük eden bu işin dü · 
zenle yürütülmesini şikayete mey
dan ve mahal• verilmiyecek ted 
birler alınmasını da istemiştir. 

Adanadan Ankan\ya 
gidecek izciler 

Cumhuriyet bay ramında An· 
karada yapılacak geçit resmine 
iştirak edecek olan Adana izci
leri hazırlıklarına devam etmek 
tedirler . 

Pamuk döküntülerinin 
ihracı meselesi 

Ticaret Vekaleti· pamuk dö · 
küotüleri ibracını:yeoi bir~~ esasa 
bağlamıştır. Buna göre, pamuk 
döküntülerinin ihracını'"; badema 
Sümerbank ve Ziraat Bankaları 

yapacak, yahut organize edecek 
tir. 

Bu cihet,- ihracat piyasamı:a· 

da tereddüdü:mucip olmuş veri.
len yeni fiyatlar da az bulun
muştur. Bu hususla 'yel\İ ve et · 
raflı bir karar beklenmektedir. 

Yol inşaah 
Adana - Kozan aras•ndaki 

Sarıçam yolunun inşsahna ha~e

retle devam edilmektedir . 23 -
27 inci kilometreler arasındaki 

tesviyei türebiye işleri yakında 

bitirilecektir . 

Mersinde ekmek 
fiyatı arttırıld1 

Mersi o : 21 (Türksö zi-:,. Muha · 
birinden)- Şehrimizde 60~ 'gram· 
lık eka.eklerin fiatı r~ün 40 ku · 
ruş olarak tesbit elıilmiş ve bu 
suretle satışa çıkarılmıştır . Bir 
gün evvel ekmek 32 kuruşa sa 
tılmakta idi • 

tir. 
Şu halde riyal seviyesini yük· 

setten bir para miktarma enflasyon 
derler. 

Memurlar, emekli ve 
dulların alacağı ekmek 
veya ekmeklik hububat 

Mersin 
150.00D 

ofisinden ~vilayetimize 
kilo·, bababat verildi --------------

Kimler bu tevı.iattan faydalanacak ? 
------------, 

········~···· 
•
• J, önü, Türk birliğin in : 

t k endi.tidir . • • • • • f Medeni hay af,. her .şeyden t 
t evvel sıhhi hayattır. f • • ~ ..................... ... 

Serbest ekmek 
satışı blgün 
başlıyacak 

Dün aldığımı z malllmata gö · 
re , b1.1günden itibaren altı satış 

yerinde 600 gramlık ekme~in 52 
kuruş üzerinden serbest satışına 

başlanacaktır. Bu altı satış yerin 
den başka diğer fırın ve satış 
yerlerinde karneli ekruek satışına 
dev.anı olunacaktır. 

Parti Kongreleri 
C. H . Partisi Kaza Kongrele

ri devam etmektedir. Bugün Saim
beyli , yarın da Bahçe Parti Kaza 
Kongreleri yapılacaklır. Bu Kong
relerde bulunacak müşahitler yer
lerine gitıaişlerdir. 

Partide toplantı 
Bugün saat 15 de şehrimiz 

Halk Partisi salonunda Seyhan 

mebuslarının da iştirakiyle mühim 

bir toplantı yapılacaktır. Bu top
lantıya bütün hemşehrilerimiz iş

tirak edebılirler. 

Düo .. aldığımı;ı malumata göre, 
memurlarla, mütekait, dul ve ye· 
timlere~ekmek veya ekmeklik için 
verilmek üzere Mersin ofisinden 
vilayetimiz emrine 150 ıon buğ

day: verilmiştir.-, Buğdayların ya' 
kında~buğdey veya ekmek halin
de tevzine başlanacaktır. 

Ekmek veya ekmeklik hubu~ 
bat tevziatından istif ad~ edecek 
ve edemiyecek olan_kimseleri gös· 
terir liste: 

A- istifade edecek olanlar: 
1- 3656 (Devlet baremi), 

36)9 _(Müessesat baremi) sayılı ka · 
nunlare_tabi memur ve müstah · 
demler. 

2- 3173 (Demiryolları baıe· 
mi) sayılı kanuna bağlı 1 ve 2 
sayılı cetvellerde yaztlı memur ve 
müstahdemler. 

3- J656 sayılı kanunun 19 
uncu ve .. 3659 sayılı kanunun ~ 10 
uncu m;ddeleri şumulüoe dahil 
müteferrik müstahdemler. 

4- Barem..,kanunları haricin-- .. 
de hususi kanunlarına göre maaş 
alanlar (Vai7.ler, dersiamlar, hat 
bakıcıları, rPÜvezziler ve baş mü
vezziler). 

5- Bütçelerin masraf tertip· 
!erinden ıılınan kadrolarda i çalış· 
tırılanlar: 

6- 3238 sayılı kanunun 5 
inci maddesinde yazılı köy eğit · 

menlerile 3800 sayılı kanunun hü
kümlerine tabi köy öğretmenleri. 

7- Tekaüt ,dul ve yetim ma· 
J1şlarile malfıliyet:ve hidematı va 
teniye maaşları alanlar. 

8- 2624, 3299 ve 3976 sayılı 
kanunlara göre ücret alan yardım
cı muallimler. 

Futbol liğ maçları 9- Eli r işten· , çektirilenlerle 

Bu pazar günü )iğ maçlarına ka-jrosu ilga edilen ve Vekalet 
Adana Stadında devam edilecek· emrine a lınan memurlar ve eçık-
tir. Saat tem on dörtte Adana tan tayin edilen ,vekil, memur ve 

müstahdemler. 
Gençlik-Adana Demir sporla, saat 10- Radyo yayım müesııese· 
on beş buçukta da Malatya Men· )erinde daimi surette çalışan yev 
sucat Genolik kulübü ile Milli miyeli sanatkarlar. 
mensucat gençlik kulübü takımları \ 11- 151 sayılı kanunla kuru 

karşılaşacaktır . 1 ~~~'Ge~r~ltj=3~iinc~~·i~aa.-=y~fa~d~a~ı ~~~~ 

- retle yine her çocuğa bir kuraya 
-----------------------------------~----------------·----................. __ ......................... ~ 

1 
mukabil pastanın beşte biri dü
şüyor. Fakat günü birinde çocuk
lar adam başına iki kura verilme

~ s ini istiyorlar. ikinci bir pasta a· 
lamıyan baba gene çocukların ar
zusunu yerine getirmek üzere bu 
sefer her çocuğa iki kura veriyor, 
fakat pastayı da ona bölüyor. Bu 

' sefer her kura eski dilimin yarı 
büyüklüğünde bir dilime te kabili 

·etmektedir. 

Fabrikatör - Affedersin ama 
'. misalin pek yerinde değil. Bu ba· 
Esit kurn azlığın farkına varmamak 

t~ için çocuklarının çok saf olması 
lazım gelir. Aklı başında olan her 1 

l'içocuk yeni kuralara isabet eden 
ı2pasta parçasının eskisinin değe· 

13rinde olmadığını anlar. Kuraların 
13çoğaltılmasiyle pasta büyümüş ol
ıtmaz ki. 

Profeıo:ör - Sevgili d• stum , 

1 
bazan milletler , misalimdeki ço-

8 cuklar kadar saf oluyor. hükfımet-
18 erin tetbirleri de misali mden ge

en babanın kurnazlıXrını andırı-
19" l!i 

or. Bir yerden para bulamayınca 
feni vesika , yeni para basma 

19.,olunu tutuyor ve tıpkı eski 
20>araya benzeyen para basmaktan . 

O
nu , iki senedir görmüyordum. 
Tesadüf, o gün nasılsa bir es· 
ki dostumu bana tekrar kazan· 

dırmıştı. 

Eve gelmiştik. Kar , dışarıda 
lapa lapa yağıyordu. Koltuklarımı· 
zı sobanın önüne çekerek karşı· 
lıklı oturmuştuk. Hizmetçinin getir
diği şişedeki son kalan konyağı 

da onun kadehine boşaltım . Yu
varladı. 

iri yeşil göıle?'i , sobanın ağ
zında parlayan yalazalara dalmış
tı Sordum : 

- Kederin mi var Fer ? 
Gözleri uykulu gibi mahmur

du . İçini çekti ve cevap yerdi; 

- Var . . Hemde çok bü~ 

yük . . . Ciddiyetle doğruldu , 
Gözlerime eğildi ve ilave etti: 

-- Şüphesiz bilmezsin .. 

- Neyi? 

- Anlataca~ımt !. .. 

İri göğsü derin bir 

dolup boşaldı. 

nefesle 

- Bu yaz.. Diye başladı. Be-

nim hayatımın ilk ve Son baharı 

oldu. Saadet mefhumunun tatlı sır-
rını anlamış olmakla beraber ele-

BİR KÜÇÜK HiKA YE 

Hayaletler 
Yazan 

NİHAD TANGÜNER 

min en koyu gh dabında mahvol
dum. Ya~ıyonım. Fakat ne çıkar ... 
Kalbimle beraber olmadık tan 

sonra .. Şimdi ben · kalpsiz b ir 

gövde , yaşayan bir ölüyüm!.. 

Fer'in gözleri yaşarmıştı. 

Devam elli : 

- Geçen, bahardı. Hatamlar 

kartaldıki ~çiftliklerine gitmişlerdi. 

Benide 1 israrla davet ( ettiler . Üç 
ay mezuniyet alıp gittim. Güya 
bir köy hayatı sü.recek, kafamı 

dinliyecekdim. Fakat hiç de böy
le olmadı. Komşu çiftliğin güzel 
kızı başımda fırtanalar gib(dolaş-

tı. 

Kor gibi dudakları vardı. 

iri siyah gözleri en güzel ka· 
difelerden daha parlaktı. 

Daha ilk komşuluk ziyaretle
rinde gözlerimiz uyuşmuştu , ba
kışlarımızla anlaşmıştık .. 

Ona~ lakayd kalmak için, gö
ğüsteki kalbin atmaması lazımdı.. 

Çok geçmeden , gözlerimiz 
gibi dillerimizde anlaştı. : 

Mezuniyetimi temdit ettirmiş· 
tim. 

Artık ondan· bir dakika olsun 

ayrılmaktansa vazifemden çekilme
yi bile düşünüyordum. 

Temmuzun saman yollu gece-

!erinde onunla gizli gizli buluşu

yor , içlerimizde yer almış bü_vük 
hislerimizi fısıldıyorduk. İstikbal
den konuşmak bize. en şiirli sere
natlar kadar zevk veriyordu. 

O kadar bağlanmı ştık ki . . 

Artık buluşmalarımız gittikçe sık· 
!aşıyordu. Bazı lmazaretler sebe
biyle buluşamadığımız geceler göz· 
terimize bir lahza uyku girmiyor 
du .. 

Onunla ben , pastoral dekor

lar arasında bir çift mabudduk. 
Geceleri ekseriya buluştuğumuz 

yer , onlarla ~bizim çiftliğin ara ı 
sındaki çitti .. Bazı gece o , bazı 

gece ben erken gelir birbirimizi 
beklerdik. Onu çitin öteyanından, 

bir çocuk gibi koltuk altlarından 

tutar kuş gibi bizim tarafa alır · 

dım. Sazanda onların tarafına ben 
/ırlardım. 

Bu , aylarca böyle sürdü. 

Bi.r Ağustos gecesi idi. Ayni 
çitlerin dibinde yine buluşmuştuk. 
Onu kollanmın arasına almış, yıl

dızların esrarlı pırıltılarına bakıyor 

d uk. Gecenin ıssızlıklarında gürle
yen bir silah sesiyle beraber onun 

fGeriJll J llooü aa7fa.ıla) 

20 ·ekinrniyorlar. Bu suretle bankulot 
21.>rtaya çıkıyor. Fakat bu suretle 
21.>asta büyümüş olmuyor ve elinde 

ski para olan kimseler vesikala-
21. 

......................................................................................................................................... 
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TETKiK 
Adana 

Remzi Oguz Arık 

A 
danaya üst baştan gelenler , 
milyonlarca voltluk , dayanıl-

maz bir kudretin~ eliyle, Boz 
kırları zahmetle aşan yolların 

boynu büküldü~ünü görürler. Es
ki .insanların taptığı azametli ö
küzün boyunduruga vurulma · 
sına benıer bir halde kıvranırn 

yol, Torosların içinde Dantenin 
serencAmırıı geçirir. Aşağı :baksa· 
nız gözleriniz kararır . O kadar 
yukardasınız ; geçide göklerden 
bakar, g ibisiniz . Yukarı baksanız 
başınız döner .. O :kadar çukurda 
sınız; )nsanlığın gözünü ilk açtığı 

zaman kendini bulduğu, ~yed~ kat 
yerin dıbinden .·.mağaralar ôan _ ba
kar gibisiniz. 

Kendinden geçer-gibi, büküle 
büküle sürünı>n yol '' Hacılrnına 
geldiği zaman; -_ hep o dayanılmaz 
kudretin eliyle:dağıo yontulduğu· 
nu, Çakıta yol Vl'!rildi~ini görür
sünüz. Siz Çukurovayı işte böyle 
yaman bir pencereden; hakikaten 
dağlarına, göklerine , ovasına ya
kışır ululukteki bu dört köşe 

yırtıktan seyredersiniz~ . Denizle 
oveyı,:yerle, göğü birleşmiş gibi 
gösteren bu bakış .. ; yukarılardan 
uçurumlara •bakmanın: şaşkınlığını 
değil; uzak )ardan· Selçuk:Kervan
sarayına erişmenla vaadini, emin 
liğin i tattırır. Torosları, art ık lda· 
sik bir Tü rk minaresinden iner 
gibi inersiniz. Ova o=zaman öze
nile.rek:,·_düşünülerek hazırlanmış 

bir mabetı.. ölüsüdür. 
Sahiden de Çukurova, .,tabia· 

tın dikkatle , özenerek , kurduğu 
yerdir. Seyhanın: Ceyhanın, Tar
sus çayının ağziyle , Anadolunun 
özünü, çamurdan bir harç~ gıbi 
kullanan tabiat ; yüzlerce asır bu 
ufacık ovayı deniz.in bağrında iş 
lem iş , çatısını çatmıştır .: Anado
luda iyice bilinen cılalı taş devri 
medeııiyetinin .. _ Şimdılik - yal · 
nız Mersindeki }Ümüktepede kar· 
şımıza çıkmasına şaşmıyoruz. lık 
insanlar, o kadar emekle "ışıldat· 
tıkları medeniyetleri ' için , hdre
tin beğene beğene iş lerliği böyle 
bir köşeyi seçec.k zekada idiler! 

Ne kadar özenilerek yaratıl· 

mış olursa, olsun Çukurova adsız 
bir toprak, bir coğnfya idi. Onu 
Yüreğir diye damgalayan , adını 
sanını koyan 1 Türkmenler oldu . 
Tabiat onu denizin:ağzındım çek
miş çıkarmışsa; sonsuz ve adsız 

coğrafyanın içinden çıkarıp tari • 
himize hediyet..eden biz olduk . 
Tabiat ona _Anadolunun özünü , 
nehirlerinin ağıiyle sürüyüp ge
tirdi . Biz ona , Türkmen kızının 

büküle büküle doğurduğu milyon
larca a şiret çocuğunun kaniyle 
can \erdik . 

Çukurovanın , dünya kurula
lıdanberi Türk olmasının sebebi 
budur . Dünya yıkılasıya kadar 
Tüı k kalacağının hikmeti bu o
lacağı gibi 1 

Ceyhan parti 
idare heyeti 

Ceyban :"'21 (Türksör.ü Muha· 
birinden)- Ceyhan CHP~ kaza 
idare heyeti seçiminin~P.azar ya· 
pıldığını ve neticede eski idare 
heyetinin ittifakla seçildiğini; ev· 
velce bildirmiştim. idare heyeti 
reisliğine yine eski reis Süleyman 
Oğuz, sekrelerliğe Hakkı .Mı:te ve 
muhasipliğe de: Rif at Çetin in ti· 
hep olunmuştur. 

Acı bir ölüm 
Arkadaşımız eczacı Tahsin 

Güneysu ve Kimyager Naşid Gü
neysunun babaları Hamdi . Güney· 
sunun kısa bir rahatsızlığı müte
akip vefat ettiğini teessürle öğ

rendik. Bu sebeple ş ehrimize ge · 
len 1 Tahsin Güneysu ve ailesi ef
radına acı kaybından dolayı baş

sağhğl diler ve kederlerini pay
la~ırız. 
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Duyduklarım ı z 

En çok tabak 
kırılan memleket 

Y
apılan tetkiklere göre • dünya
da en çok tabak kırılan mem 
leke t lngilleredir. lngilterede 

evlerde , lo'<antalarda kırılan,~ ta
baklar büyük bir yekun tutuyor. 
Bunun için bir çok fabrikalar ta
bak yetiştirmeğe çalışmaktadır. 

Geçen senedenberi bu fabri
kalardan bir kısımı -mühimmat fab
rikası haline getirilmiştir. Diğer 

bir kısmının da askeri ihtiyaçlar 
için çalışmasına karar verilmiştir. 
Şimdi lngiltere'de muhtelif yerlere 
şu yolda ilanlar asılmıştır : "Ta 
bak kırmamağa dikkat etmek , 
zafere hizmet etmek demektir .• 

Maden kuyusuna nakledilen 
luymf'tli eserler 

Hava bombardımanları başla
dıktan sonra lngilizler British Mu
seum'daki el yazısı kıymetli eser
leri Gal memleketinde pek derin
de metruk bir maden kuyusuna 
nakletmişlerdi. 

Bu kuyuda büyük bir salon 
yapılmış , kıymetli eserler buraya 
Yerleştirilmiştir. lngiltere'ye hava 
bombaıdımanları azalmakla bera· 
ber bu eserler harbin sonuna ka 
dar bugünkü yerlerinde kalacak
lardır. 

Mıiıterilerini k aybeden şehir 

Fransa'da şişmanların zayıfla 
rnak için gittiği bir su şehri var 
dır. Brides lts Bairs adındaki bu 
şehir iki senedenberi müşterilerini 
kaybetmiştir. Yiyecek sıkıntısı yü
ı.ündcn herkes zayırtadığmdan bu 
şehre gitmeğe lüzum kalmamakta

dır. 
Bu sene Brides les Bains'e 

yalnız 3 kişi gitmiştir. Bunlardan 
ikisi erkek birisi kadındır. Bunlar
dan kadın, yiyecekten ziyade gi · 
Yecek sıkıntısı çekmektedir. Ken
disine diğer kadınlar kadar kumaş 
vesikası verildiği halde iki defa 
fazla kumaş Jaıımgelmektedir. 

Bu üç şişman 375 kilo geliyor. 
tvlasajlara ve duşlara rağmen te
davi esnasında hiç biri kilo kay· 
<betmemiştir. Bu üç kişinin yiyecek 
azlı~ına ve bütün tedavilere rağ 
rnen neden zayıflamadıkları mera 
kı mucip olmuştur. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Perşembe - 22.10 194:2 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajans Haberleri. 

7.55-
8.30 Müzik : Karışık progrRm. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Uvertür'ler (Pi). 

12,45 Ajans Haberleri. 
13.00 -

13.30 Müıik: Faııl heyeti. 

18.00 

18.03 

18.20 

Program ve Memleket saa t 

Ayarı. 
Müzik~: - Mizraplı sazlardan 
saz eserleri. 

Muzik : Semi, şarkı ve 
türküler. 

19.00 Konuşma (Ziraat saati). 
19.15 Müzik : Keman solo'ları· 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans Haberleri. 
19.45 Serbes on dakika. 

19.55 Muz.ik : şark ı ve türküler. 

20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Muzik : Rondo'lar (Pi). 

2ı.oo Konuşma: (Evin saati.) 

21.15 Muz.ik : Müzik sohbetleri. 

21.45 Müzik : Radyo senfoni or-
kt:st rası. (Şef; Dr. Praeto
rius). 

~2.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
'I haberleri ve Borsalar 
<2.45/ 
~2.50 Yarınki Program ve Ka· 

panı;. 

TOıtKSOlO 3 Sayfa 
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l ı ••························· ~ · . • Radyo tekniğinin iki mucizesi • 1 ORION VE DECCA : 

Romanya l' ahudileri 
hakkında karar 

Yahudilerin paraları müsadere edilecek 

it alya'daki 
umumi af 

Roma ; 21 (Stefani)- Roma
dan bildiriliyor: Faşist rejiminin 
kuruluşunun yirmincı yıl dönümü 
münaıebetile İtalya kralı Vıktor 

• Radyolarını Mutlaka Görünüz. • . .. .. .. . 
1 SOBA Yerli ve Avrupa mamu- 1 
• latı zarif ve sağlam so- • • • e balar ve yemek ocakları e . .. .. .. . . 
1 Standart Markalı TELEFON Makineleri 1 

Sofya : 21 (Radyo) -'Bük· 
reşten bildirildiğme göre , dün 
Yahudi mes'elesi hakkında temyiz 
mahkemesi kararını vermiştir. Bu 
karara göre , Yahudilerin hüku 
met aleyhinde bulunmalarına lü
zum yok. Yalnız Yahudi olmaları 

onların mülklerinin veyahud pa
ralarının müsadere edilmesi için 
bir hak teşkil edecektir. 

~==========-== Emanuel hırafından ilan edilen 
;._ ' umumi af bütün ltalya'da büyük 

1 ve ELEKTRiK Edevatı e 
• • ! Alf~-Laval v·Yiking 1 

Uzakşark'taki 

muharebeler 
Londra : 21 ( Royter ) 

Amerikan uçakları Japon üslerine 
hava hücumlarında bulunmuşlar. 

dır._ Guvadalkanalı Japon bahti 
kuvvetleri tehdit:etmektedir . Bu 
gemiler 400 mil kadar açıkta gö
rülmüştür. Diğer cephelerde mev 
zil hareketler devam etmiştir. 

Şimali Pasifıkte Japon işga· 

!indeki Kiska adasını Amerikan 
bomba uçaklaı ı şiddetle bomba
lamıştır. 

Laval nutku 
( Bası ı iaci sayfada ) 

manya ile anlaşmalı idi. Bunu ya
pamadı. Hiç olmazsa şimdi an
laşmalıdır, 

Ankara: 21 (Radyo Gazatesl)
General Dö Gol bir nutuk söyli 
yerek, ve Lavali kasdederek va
tan hainlerinin sözüne bakılrrıa· 
ma11n(: Fransız milletine bildir· 
miştir. 

Viş i : 21 ( Rad} o ) - Lava! 
bir nutuk SÖ} li} erek : 

< - Franııanın yüksek ·men
faatleri Almanya ile bir. anlaşma 
Sİ} aseti gütmem izi emrediyor ' De· 
nıiş ve Fransız işçilerinin gönüllü 
olarak:Aımanyaya gitmelerini tav· 
siye eylemiştir . 

Memurlar, emekli ve 
dullaı ın alacağı ekmek 
veya ekmeklik hububat 

-İkinci sayfadau aı tan-

lan Ereğli kömıir havzası sağlık 
ttşkilatı ve amele birliği-' memur
ları. 

12- Yukarıda 1 11 inci mad· 
delerinde zikredılenlerin harcırah 
kaı amam esine göre _ beslemeğe 
mecbur oldu kları ki mseler, (Zevce, 
evlat , anne, büyük anne, kız kar
deş, torun) 

13- 3661 (askeri barem) sa
yılı kanuna tabi olanların. 

14- 3779 (Gedikliler baremi) 
sayılı kanuna tabi gedikli erbaş 

larla takım başları ve gedikli er· 
başlarla kendileri hariç olmak Üı· 
re, yalnız beslemeğe mecbur ol· 
dukları kimseler. 

B- İııtif ade etmiyecek olan
lar: 

1- Hususi kanun larına göre 
aynen veya nakten nefer tayini 
zammı alanlarla devletçe iaşesi 

t emin edi lenler. 

2- Yukarıda' (A):kısmındaki 
maaş ve ücret tertiplerine dahil 
olanların beslemeğe : mecbur ol
dukları kimselerden olup da her 
hangi bir şek ilde 3659 sayıl ı ka · 
nuna tabi müessese ve teşekkül· 

ltrden veya te kaüt, du l, yetim 
veya hidematı vataniye tertibin· 
den maaş , ücret ve yevmiye alan· 
la r. 

3- Gene yukarıdaki (B) 2 
inc:i maddede zikredilenlerin bes 
lemeğe mecbur oldukları kimse 
!erden her hangi bir su retle dev· 
letçe paralı veya parasız iaşe edi
lenler. 

Amerikanın 
Şark sablllerlnl 
mubalaza için! 
Budapeşte : 21 l Radyo ) -

Reuter'ın verdiği bir malumata 
nazaran, Amerika'nın Şark sahille
rini korumak üzere lngiltere'den 
yeni bir filo gönderilmiştir. Bu 
haber çok dikkate şayandır. İngi
lizlerin ve Amerikalıların mihver 
deniz altılarının faaliyetlerini ehem
miyetsiz göstermek için yaptıkları 

propagandaları yine kendileri ta
rafından verilen bu haber çürüt· 
mektedir. - . -
Yunanistan'da 
yeni tevkifler ! 

Moskova : 21 (Tas)- Yunan
istan 'da Alman :işgal kuvvetlerinin 
bir çok kimseyi tevkif ve bazıla

rını öldürdüklerine dair Amerika
dan haberler gelmektedir. Bir 
müddet evvel _Pire limanında vu· 
kubulan bir amele grevi eıınasında 
800 kişi tevkif edilmiştir. Bu grevi 
bastırmak için oıdu da işe müda 
hale etmiş ve pek çok i şçi öldü· 
rülmüştür. İşgal kuvvetlerinin iki 
bin kişili rehine olarak tuttukları 
söylenmektedir. Selanilc ve şimali 
Yunanistan'da Yunan vatanper
verleri büyük bir azimle diişmana 

arkadan hançeri saplanmaktadır

lar. 

Dflrtlst siyaseti 
sayesindedir ki 

(Bası 1 inci sayfada) 

ra Alman gazetecisi , Saracoğlu 

hükumetinin tedbirli ve doğru 

siyasetini teşrih etmiştir. Alman
yanın Ankara bftyük elçisi Fon 
Papen'in beyanalı da mevzuu bah 
sedilmiş ve Fon Papen'in , Türki· 
yenin gayet dürüst bir politika 
takip ettiğini söylediği kaydolun

muştur. 

Bir Küçük Hikaye 

Hayaletler 
- ikinci Sayfadan artan -

cılız bir çığlıkla kollarımda bir 

külçe haline geldiğini gördüm. 
kurşunun bizim çiftlikten geldiğini 
derhal anlamıştım . Çünkü onun 
ark11sı bizim çiftlik binasına dö· 
nüktü , bana siper olmuşdu. 

Bir deli gibi haykırdım. 
Her iki çifttiktende koşuştu

lar. E.linde silah , pür telaş 2'elen 
dayım !Jeni ayın ışığında seçince 
olduğu yere yıkılı verdi. 

Fer , hikayesinin burasında 

acı acı güldü. Heyecanla sordum. 
- Dayın ne diye silah at. 

mış ? .. 
lnliyerek cevap verdi : 
- O çoktanberi , geceleri 

çit kenarında buluşan bizi ... Birer 
hayalet sanıyormuş. Çiftlik halkı· 
nı korkutmamak için hiç bir şey 
söylemiyormuş. İşte o akşam ya
tak odasının penceresinden göl
gemize doğru ateş etmiş .. 

TANGÜNER 

Hava postası 
Bir kaç gündür havanın fe

nalığı yüzünden işleyemiyen A· 
dana - Ankara hava postası dün 
seferini muntazaman yapmıftır. 1 

bir sevinç tevlid etmiştir. Bu af
dan istifade edenlerin miktarı kırk 
iki bin kişiyi bulmaktadır. Adli· 
ye nazırı müddei umumilere yap · 
tı~ı bir tamimde afdan istifade 
edenlerin yirmi iki ilkteşrinde tah· 
liyesine başlanması için kat'i 
emirler vermiştir. 

Romanyada kuraklık 
Bükreş : 21 (Radyo) - Uzun 

zamandanberi devam eden kurak-

• Markalı Isveç mamulatı SUT Makineleri e • • • • • • • : Çinko, ~IVI, Lavabo : 
" Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi • • • • • • lık ' ekin vaziyetini son derece • ş k "f YATAK YEMEK ODAl'I SALON • nazikleştirmiştir. Buna ragınen • 1 ' zarı ve i ve • 

~:~~a~i~e;:~~~ ~ıi~a~e~~r~!ıön~:;n 1 Takımlarımız ve ~OCUK ARABAlAftl nın 1 
işine başlanmasını emretmiştir. •• envaı gelmiştir •• 
Ya§ı şehrinde 200,000 kişinin iş-

~:ri:~i~ı~üy~!:::~;~~~~d~ z~~:~ İ MÜESSESEMİZİ ZiYARET EDERSENİZ HER İ 
nezareti köylünün yardımına koş- • HUSUSTA MEMNUN KAlACAKSIHIZ • 
mak için her türlü tedbirleri almış • • 

bulunmaktadır. • D • 
Anka~~~! ~:=y~o;~:~.ıı- : mer Başeğmez ve eeriki : • v • 

Bugünkü İngiliz gazeteleri, Heıı 
hakkındaki Sovyel teklifinin kabul 
edilemiyeceğini, H e s hak· 
kında hıırp sonuna kadar bir mu-
amele yapılaınıyacağını kaydet
mektedir. 

Ruslar evvelce <Hes Alman
yarıın Londrada bir mümessili 
midir? Yoksa bir cani midir? Bu 
adam derhal muhakeme ederek 
cezalandırılmalı> demiştir. 

Dört mıntıkadaki 
ha va hücumları 

(Baştarafa BMncide) 
m anlar 1ngiltcreye bir hava hü· 
cumu yapmışlarsa da karşılarına 

çıkan lngiliz tayyarelerinin hü
cumu üzerine kaçmışlar ve bom· 
balarnıı rastgele bırakmışlardır. 

Londra : 21 ( Royter )- Mal· 
taya yeni Mihver hücumları ol 
muştur. Bazı hasar vardır. Fakat 
insanca zayiat yoktur. 

Mebaslarımıyın 
Ceyhan tetkikleri 

Ceyhan : 21 ( Türksözü Mu
habirinden ) - Bugün Ankara 
tren ile kasabamıza gelen mebus· 
lanmızdan Sinan Tekelioğlu, Tev· 
fik Tarman, Şemsa lşçen ve Da
mar Arıkoğlu doğruca Parti bi
nasına inmişlerdir. Kazamızın zirai 
iktisadi ve ticari durumiyle kasa
balı ve köylülerin iaşe işleri hak
kında tetkiklerde bulunmuşlardır. 
Bu hususta kazamız kazmakamı, 

Parti başkanı ve çifçi birliği reısı 
tarafından gerekli izahat ve ma-
lumat verilmiştir. 

Ceyhanda tetkiklerini bitiren 
mebuslarımız Toros ekspresiyle 
Osmaniyeye hareket etmişlerdir. 

Belediyelere 
geniş seliblyet 

1 Telefon: 168 Telefon: Başeğmez-Adana 1 
• 14717 • 

••••••••••••••••••••••••••• 
Askerlik şubesi reisli- ı 
ğinden : 

4337 sayılı kanunla hükmü l 
değişen 1632 sayıl(kanunun 63 ün
cü maddesi hükümleri aşağıya çıka· 
rılmıştır. Askeri ceza kanununun 
63 maddesinin bu günkü hükmü
ne göre yoklama kaçağı, bakaya 
ve saklılarla ha7er ve seferde çağ
rılıpta gelmemiş ihtiyat erata ağır 
ceza verilecektir. Buna nazarım 

haz.er zamanında her ne suretle 
olursa olsun çağrılan ihtiyat erat 
askerlik şubelerince tayin edilen 
sevk müddeti içinde davete icap 
etmedikleri takdirde bır aydan 
altı aya kadar hapis •.;e ~eferber

likte derecesine göre hapis, ağır I 
hapis ve ölüm cezalarına mahkum 
edilecekleri M. M. Vekaletinin 
17/9/942 gün ve askerlik adliyesi 
şubesi 24/4992 sayılı emirlerile bil 
dirilmiş olduğundan işbu ilanlar
dan birer adet muhtar ve mümes
sillere verilmek suretile bütün 1 
halka tebligat yapılacağı ilan olu
nur. 

: ........................ : 
İ MOCULİT VE BAVULCU İ 
i Hidayet Çeri i 

Kısacık Kollektif 
şirketi : 

Fabrikamız depolarındaki pa
muklarını ve çiğ-itlerini rnuayyen 
müddet zarfında kaldırmalarını 

sayın müşterilerimizle tüccarlardan 
tekrar rica eder. 14729 

----·· .. --·· .. ···-• • 
i Sahlık Arazi i 
i i 
! Adana Vilayet merkezine f 
! onbeş kilometre uzakta Bü- ! 
! yük Dikilide , arasından su· ! 
! lama kanalı , demiryolu • ve ! 
! inşasına başlanan asfalt şose ! 
! geçiyor. içinde şimendüfer is- ! 
! tasyonuda vardır . H e r ! 
! türlü ziraate 1 Portakal , Li- ! 
! mon , sebze bahçeleri yetiş- ! 
! tirmeğe çok müsait birbirine ! 
! muttasıl derecede yakın altı ! 
! parçada sekiz yüz dönüm a- ! 
! razi satılıktır. ! 
! icar getiren akarla da mü- ! 
! badele edilebilir. ! 
! D. N. Arıkoğlu kardeşle- ! . - . , re muracaat. • 
! Telefon : 347 , 355 ! , .. ____ .. .. .... -...... ·' 
i 1 .... . - . .... . ... . ... . ._. • ._. . ... . ... . .... . .... . ._. •• 

• • 
! Satılık Ev i 
• • • ! Ocak mahallesinde 89 So i 
• kakta 14 Numaralı ev acele i 
! satılıktır. E.v iki katlıdır. 3 o- i 
! da, mutfak, tulumba ve elekt- : 
! rik tesisatını havidir. ! 

ı Cild işlerinizde temizlik, ı 
ı ucuzluk, .sürat ararsanız (Al · ı 
ı tın kitap) cild evine uğrayını:ı.ı 
ı Her· türlü cild,- okul çan- ı 

Ticaret Vekaleti ı taıarı v;, bavuııar yap11ır ve ı 
ı tamir edilir. ı 

i Talip olanların Ayran mem- : 
i ba suyu muhasibi Abdullah i 
i Türen'e müracaatları. i tebliğ neşretti 

1 
ı Adres : Türksözü mat- ı 

Ankara: 21 (Radyo Gazete•I]- i baası sırasında evkaf apart· ı 
Ticaret Vekaleti Valiliklere ve ı manı karşısında No : 76 ıı 
B 1 d. . l'kl . b" . .. .................... .. e e ıye reıs ı erıne ır lamın 

t_ ._~:.:·- ·-·- ·- ·
1

:~~-·-· i 
~ 

yaparak, gıda maddeleri fiyatla- --------------~------------

N~====z:::uu::xuu:u=u:a::::ı rının mürakabe edilme-ıini , ve 
ihtikarla mücadele edilmesini, bu
nun içig Belediyelere büyük sela
hiyetler verildiğini , her Belediye
nin kendi mıntakasındaki mahsul 
fiyatlarını diğer Vilayetler Beledi-
yelerine bildirmelerini , etiket 
konması mecburiyetine dikkat 
g stermelerini , bütün ana gıda 

maddeleri üzerinde hassasiyetle 
durulmasını , her Belediyede bir 
fiyat mürakabe ve kontrol büro
su kurulmasını bildirmiştir. 

~ DOKTOB 
" . 

~Muza/ fer Lokman 
H Bergin hastalarını maayeneba·ı 

~ ~ nesinde kabal eder. 
"=============:zcccz::::::z:::: 
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B O R SA 
• •• •• •• • 
1 TURKS O Z U İ 

PAMUK - HUBUBAT 
21- 10 - 1942 

1 --
KiLO FIATI 

CiNS/ • • • • 
En az En çok 

~· s. K. s. 
~ 

• • 1 Gazete ve Matbaası : 
Koza ı 00.00 00,00 

Klevland Ç. 00,00 
Klevland ı- 88,0<ı 88,75 -• • • • 
Klevland il 00,00 00,00 
M. Parlağ'ı 00,00 00,00 

• • • • 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapı malı 

1 

: Türksözü OKUYUCULARINA DONYANIN HER TARA- : ! flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO GO- İ 

Y. Çiğidi 00,00 
K. Çiğidi_ 17,00 17.75 
Susam 1 0,00-

Bu~day yerli 00,0 0,00 -

i Gazetesi NONEVERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. : 

• • 
Arpa 0,00 0,00 ----- - 0.00 Yulaf 0,00 

- 1 -
i L l N • • •ı Kitap, mecmua, çek, bUet, aıı,, 1 

plla, barlta, bUumum matbaa TürksÖzÜ 1 
: ltlerlnl Tlrklyede mevcut mat- • 

Adananın Ağmehmet mahal
lesinde ölü keresteci Mustafa Ne
cati ye ait 77 ve 197 No lu evler 
deki tıis:.;;esi bulunan o~lu Kemal 
Kerestecinin umumi vr.kili bulun· 
mam dolayısiyle kiralamak iste
yenlerin bana müracaat etmeleri 
diğer vercselerden tutanların yarı 
hisstsini vekili umumisi bulundu
ğum Kemala isabet ettiğiııden 

bana getirmelerini yanlışlığa ma 
hal kalmaması ve aksi t"kdirde 

I
• baaıara rekabet eder derecede Matbaası 

1
:. 

tab ve ılratıe elden çıkarır. 

1• 1 

1 Türksözü Cilt Kısmı .İ kiracılardan kira bedelinin alına-

cağını ilan ederim. 14713 

SAGLAM TEMİZ , ZARİf Cİl T İŞLERİNİZİ ANCAK TORKSöZO 

i
l MÜCELLİTHANESİND[ YAPTIRABİLIRSİNİZ İ 

1 

Umumi Ne~riyat Müdürü: 

Adana borsa karşısı 27 
No.lu yazıhanede tüccar 

Mehmet Tekin 

• I MACIT GÜÇLÜ 

........................................ Basıldığı Yer: Türk•özü Mtb --· 

lORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 

_ \ f"""'=rmııı::ırn=:x=xxx:ııno::a::, 

1 ~ Doktor " 

Kurulue tari h i : t888 

Sermaye.i : 1()().000.000 Türh 
Şuhe ve aıanıı adedı : 16) 

lira•• 

Zıral ve ticari her nevi banka muamele!~· 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaı:.•lar.na en 
a1 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ilt> 

aşa~ıdaki plana g-öıc: ikı ~miye cia~ıtılacaktır 

4 Adet 1000 Liralık !()()() Lira 
4 500 2000 .. 
4 25U 1000 

40 100 4000 

ıoo 50 5000 

120 40 4800 
160 20 320 1 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 

20 fazlasile verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 1 11 - EylUI. 11 Birincikanun, 

Mart ve 1 l Haziran tari '1lerin:i • .;e'cilecektir. 

·-----------------------------------------------

• 
T. iş Bankası 
&içik taıarrul beıapları 

1942 ikramiye plinı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıa, 3 Ağustos. 

2 lkincitefrin tarihlerincle yapılır 

1942 llıramlyelerı 
1 Adet 2000 Liralık = 2,000 Lira 

3 .. 1000 .. 3,000 .. 
2 " 

750 " 
1,500 .. 

3 .. 500 " = 1,500 .. 
10 .. 250 " - 2,500 " 
40 ,. 100 " 

4,000 ,. 
50 .. 50 .. - 2,500 .. 

200 " 
25 •• 5,000 ., 

200 " 
1(. .. - 2,000 " 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yalnız 
p a r a blr lkll r ml• ve faiz almıf olmaz, ayni 
zam a nda ta lllnlzl de deneml• olursunuz 

~ ..... ,.,....,.,,.._,~.,._,.."-""_..,""""""__,.,.-""~.,.,.._N.....,,.,_,,.,,.._,~ ........... ~~~ 

~ Turgut Soyer ! 
Hükumet < ~ivBrınrla lst ıkamet EcBhanesi karşısındaki çıkmaz ~ Jt sokak içınıJ~ 121 numaralı evcie hestalaıını kabul eder. H.aftaııın 

M Salı ve Cuma günleri öğleden ııonrB fakiı tere parasız b8kılır . 

" 9 - 26 
tf:xc:::::xc::xc::u: :u::xc:::z::xc::xc:::z::::xc:z::xc:ua:::scx.xc::z:M 

0 ••••• •••••••••••••••• , •• , ... 0 

İ ADEMİ İKTİDAR VE BElGEnEKLİGİNE İ 
e KARŞI • 

! FORTOBİN i 
: S. ve J. Muavenet Vekaletinin Ruh•ntını hai.ıclir 1 
e Re~ete ile alınır her eczanede bulunur • 

e Cenup mınhkası ajanı Bahri Diril e 
: Yağca mi civarı No. 14 - Eski Selanik Bankası : 
• Posta Kutusu 105 14520 • o••••tt••···················L1 - ---- ---- - - ------- ------ -

i 1 an 
SEYHAN O[f TEROARUGINOAN · 

1- Adana hükumet konağı tamiratı (2015) lira (87) kuruş üze · 

rinden açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltme 26 - 10- 942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

15 de defterdarlık ihale kom isyonunda }apılacaktır, 
3- lstiyenlcr bu işe ait keşi f evrakını görmek için defterdarlığa 

müracaat edebilirler. 
·1 - isteklilerin (151) lira (19) kuruş muvakkat teminat vermeleri 

ve ehli} n' ve ıı i ka8ı almak üzere bu gibi ış yaptıklarını gösterir bon
!;ervislerile b ir aded (50) bir aderl (15) kuruşluk maktu ve bir aded 
bir kuruşluk uçak pulunu ve ilci fotoğraflarını ihaleden üç gün evvel 
dilekçelerine bağlamak suretile vilayete müracaatları lazımdı. 

11- 16- 18-22 14719 

Seyhan Sıhhat ve ~çtimai Muavenet Mü

dürlüğünden : 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Çiçek aşısı 

ihtiyacı için açık eksiltme suretiyle ( l 60) adet dana alınacaktır. 
Beher dananın bedeli (70) lira olup tutarı ( 11200) muvakkat 
teminat parası (840) liradır. Açık eksiltme:.24110/942 cumar
tesi günü saat 10 da Sıhhat Müdürlüğünde yapılacaktır. is
teklilerin teminat paralariyle mezkur saatte açık eksiltmeye 
gelmeleri. Sartnamesini görmek isti yenlerin 1 de Sıhhat müdür -
lüğüne müracaat etmeleri. 11 - 16-18-22 14720 

22 Teşrinievvel l 942 

: :: != :: ::...:....:: :: :: = = :: :: :: :: !! :: :: : : :: :: :: :: :: :: :: : 

DİŞ TABİBİ 

ORHAN OKTAY 
Belediye ve Yeni Eczahane karşıs11ıdaki çıkmaz sokakla 43 

Numarada her gün ve Zaruret halinde geceJ~ri dahi hastala 
rmı kabule başlamıştır. 

ADANA 

:....::...:: :: = :: :: :: = :: :: :: :: :: = :: :: = = = :• .. ·: :: = u : 

e oooooooooooooooooooooooooe 
o o 
o DOKTOR o 
o o 

g Osman K ozbek g o o 
g Belediye Baştabibi g 
o Abidinpaşa caddesinde Vakıflar O 
o o 
0 Apartmanı beşinci dairede hastalarını 0 
o kabule başlamıştır. o 
o o 
o 10-16-20-24 14716 o 
o o 
• 0000000000000000000000000• 

SEYHAN OEf TEROARUGINDAM : 
1- Adana hükümet konağı salonunun ahşap parlce işi (9983 

lira ~97) kuruş üzcrinrlen eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 26-10-942 tarihine mÜ'Jadif pazartesi günü saat 
15 de defterdarlık ihale komisyonunda } apılacaktırr 

3- l-;tiyenler bu işe aıt keıif evrakını görmek için defterdarlığa 
müracaat edebilirler. 

4- ı,teklilerın (748) lira (80) kuruş muvakkat teminat vermeleri 
ve ehliyet vesikası almak üzere bu gibi iş yaptıklarını gösterir bon· 
servislerile bir aderl (50) bir aded (15(kuruşluk maktu ve bir aded 
(1) kuruşluk uçak pulunu iki fotoğraflarıle birlikte ihaleden, üç gün 
evvel dildçelerine bağlamak suretile vilayete müracaatları lazımdır, 

11-16-20-24 14718 

BÖlGE SANAT OKUlU M000Rl060HDEH 
Sanat okulunda yapılacak yeni Demir atelyesinin inşasil 

tamir işleri için istekli bulunmadığından tutarı 9987 lira 9 kı 
ruştan ibaret bu işin eksiltmesi on gün uzatılmıştır. istekli
lerin (749 lira 3) kuruşluk ilk teminatları ve ehliyetnameler! 
ikinci teşrinin ikinci pazartesi günü saat on dörtte Maari 
Müdürlüğünd~ toplanacak komisyona müracaatları ilan olunur 

14736 

i 1 an 
ADANA ERKEK lİS[Sİ MÜDÜRlÜGÜHOEN · 

Okulumuzda yaptırılacak 221 1 lira 64 kuruş bedeli keşifl 

Biyoloji L:ıboratuvarı, eksiltme kanunu mucibince açık eksilt• 
meye konulmuştur. 6 - 11 -1942 cuma günü maa .. if Müdür· 
lüğünde saat I 5 te eksiltmesi yapılacakhr. isteklilerin bu İş«ı 
ait ·mukavelename, keşifname ve şartnameferi görmek için ok 
müdürlüğüne müracaatları ve teminatı muvakkate olan 16 
lirayı malsandığına yatırmaları ve bu gibi işleri yaptıklarını 
ait vesikalarile ihaleden 3 gün evvel Vilayete müracaatıJ 

ifan olunur. 22-29-2-5 14735 

ZİRAAT MEKTEBİ MÜOÜRl860 HOlN : 
Ziraat mektebi sabit sermayesine ait eyi vasıfta 4 yaşmd 

bir boğa 28 birinci teşrin Çırşa11b:ı günü saat l ~ d e açı 
artırma ile mektepteki komisyon tarafından satılacağı ila 
olunur. 147:H 

i 1 an 
Bahçe Belediye Reisliğinden : 

Haruniye Düziçi köy enstitüsü ihtiyacı için muteveffak 
Fettah oğlu Mahmudun batapu mutasarnf bulunduğu Haruni 
yenin Dikililaş mevkiinde.

1
730 dönümü ihtiva eden 22 parça 

arazi ile yine ayni şahsın Nergizlik mevkiiude 625 dönümü 
ihtiva eden"2 t parça ki ceman 1355 dönüm ve yine Nergiz
lik mevkiinde Müteveffa Hacı Halilin batapu mutasarrıf bulun
duğu üç parçada" 13') dönüm arazi dosyalarında mevcut plan 
ve haritaya istinaden enstitü namına istimlakinde menfa:\tİ um 
miye bulunduğu vilayet idare heyetinin 7-10-942 tarih ve 
1 l 70 sayılı kararı iktizasında bulunmakla kararname hüküm· 
leri dairesinde sözü geçen araziye takdiri kıymet heyeti tara 
fından beher dönümüne,..(400) yüz kuruş kıymet takdir edilmi 
olmakla mukadder kıymete bir diyecekleri olanların ilan tari
hinden itibaren 8 gün zarfında Bahçe Belediye riyasetine 
müraacatları ilan olunur. 14738 


