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CUMHURiYETiN 19 UNCU YILINI SULH iÇiNDE 
VE ÇOK DERiN BiR MiNNETLE KUTLUYORUZ 

On dokuzuncu Jılda 
Nevz.ad Güven 

T 
ürk milletinin hayatında en 
büyük hadiselerden biri ve 

tarihinde en ehemmiyetli bir 
dönemeç noktası olan bir günün 
on dokuzuncu yıldönümünü kut· 
luyoruz. 

Uzun bir saltanat devresinin 
bütün kötülüklerinden sonra iş 
başına geçen Cümhuriyet rejimi· 
nin, on dokuz yıl içinde memle• 
kete verdiği nimetleri uzun boylu 
yazmağa , saymağa bile lüzum 
yoktur • Bir milletin hayatında 
bir lahza denilebilecek kadar kısa 
olan bu on dokuz senenin inkişaf· 
ları, elle tutulacak kadar parlak, 
maddileşmiş birer realite halinde 
bizim ve dünyanın gözü önünde 
durmaktadır. Cümhuriyet ve onu 
doğuran inkılap bütün ana preo 
sipleri ile gittikçe biraz daha ge 
lişmekte ve büyük ülküye doğru 
emniyetli adımlarla yoluna devam 

etmektedir.Bugün ise Ciimhuriyetin 
en büyük nimeti olarak derin bir 
minnetle söylememiz lazııo gelen 
şey: Onun bize verdiği bugünkü 
sükun ve huzurdur. 

Dünyanın ne korkunç bir yan· 
gın içinde olduğunu , hemen bü
tün milletlerin ne tüyler ürper 
tici facialar içinde yaşadığını dü
şünecek olursak, içinde yaşadığı
mız sulhun değerini ve Cümlıu· 
riyet idaresinin bize ne baha bi · 
çilmez. bir nimet temin ettiğini 
anlarız • 

Dünyanın derin bir huzur 
içinde terakki ve refaha doğfu 
koştuğu devirlerde bu memlek~~ 
ardı kesilmeyen harplerle , dahılı 
karışıklıklarla mütemadiyen kan 
döker, kendi kendini yer ve dün· 
ya bunu sevinçle seyrederdi • 

Bugün ise, biz dünyanın bo
ğuşmasını seyrediyoruz . Fakat , 
sevinçle değil, sulhun ve milletler 
arası adaletin en büyük aşıkı sı-

fatiyle, büyük bir elem duyarak .. 
Şu ve ya bu memleketin 

yıkılışından bir fayda umma · 
dan ve insanlığın dalıa em -
niyetli, daha rahat bir yarına ka· 
vuşmasını dileyerek bu facianın 
bir an evvel son bulruasını bek 
liyoruz. 

Hiç şüphe yok ki , dünyanın 
temellerini sarsman bu karma ka· 
rışıklığın tesirlerinden kurtulmuş 
değiliz. Memleketimiz de, harbin 
tabii neticeleri olan bir takım sı· 
kınblara, darlıklara uğramıştır. 

Fakat, aç, çıplak kan ve ateş 
içinde yüzen diğer milletlerin a · 
cıklı halini düşüuerek uğradığımız 
sıkıntıların ne kadar ehemmiyet
siz şeyler olduğunu b~liyo~ ve 
ilerimize karşı olan derın hır em 
niyetle, sarsılmadan bunlara mu 
kavemet ediyoruz. 

Oöğüşen karşılıkla dev kuv· 
vetlerin gözünde şerefli , itibarlı 
bir mevkiimiz vardır • 

Takip ettiğimiz bitarafhk politi
kası, " Her şeye rağmen. s_?lh ,, 
prensibine dayanmıyor. Mılh .. m:n 
faatlerimize dokunacak en kuçuk 
bir taarruz karşısında derhal ha· 
rekete hazır bir vaziyetteyiz . 
Kuvvetli, ve değerini bir çok im· 
tihanlarla dünyaya isbat etmiş 
büyük bir ordu hudutlarımızı bek· 
liyor. 

işte, bugün bize bu şerefli , 
huzurlu hayatı,yarının emniyetini 
ve milletler arasında alacağımız 
şerefli yeri temin eden Cümhu 
riyet idaresinin, ve onun büyük 
şeflerinin kiy asetiy le takibettiği 
politikadır • 

Cümhuriyetin on dokuzuncu 
yıldönümü içimizde ona karşı 
büsbütün artmış bir minnetle 
kutluyoruz . 

Başvekilimizin bügük 
bayramı açış nutukları 

Ankara : 28 ( a. a ) - Baş 

vekil Şükrü Saracoğlu bugün sa· 
at 13 de , Türkiye ve Ankara 

radyolariyle yapılan aşağıdaki nu 
tukla Cümhuriyetin 19 uncu yıl 
dönümü bayramını açmışlardır: 

c - Arkadaşlar 1 Biraz sonra 
iki Cümhuriyet yılını elele göre· 
ceğiz • Dünkü Cümhuriyetin 19 
u11cu yılı yerini yirminci yıla bı· 

rakmaya hazırlanıyor • Bulur.do
ğumuz yerden arkamıza dönerek 
bakacak olursak, orada Cümhu · 
riyetimizin Türk tarihine hediye 
ettiği büyük varlıkları görür , göğ· 
sümüzün kabardığını duyarız. Ke
zalik buluncluA'ua.uz yerden önü 

müze ve ileriye doğru bakacak 
olursak, orada da yenilecek zer· 
luklar, aşılacak tepeler , önlene· 

Sovget Rusga'da 
harekat durdu 

-------· -------
Cephede tlç metre kadar kar var 

Bulgaristan 
1enl nizama 

batlı balanuyor 

Bulgar kralının nutku 
Sofya : 28 ( Radyo ) - Bul 

gar kralı Boris bu sabah Sabron· 
ya'nın açılması münasebetiyle 
bir nutuk söyliyerek , Bulgarista · 
nın yeni nizama bağl ı olduğunu 

ve Mihverle iş birliği yapacağını 

beyan etmiştir • 

Madam Ruzveltin 
yaptığı tetkikler 

londra : 28 (Radyo)- Bayan 
Roosevelt , dün öğleden sonra 
Kral ve Kraliçe ile birlikte Lond· 
ra içinde bir gezinti yapmışlar ve 
bombardmandan zarar gören yer
leri , bu arada şark mahallelerini, 
St. Pauls kilisesini ve Guild Hıll'ı 

ziyaret etmişlerdir. Bayan Roose· 
velt ile Kral ve Kraliçe ikindi ça
yını Belediye Reisinin misafiri o
larak Şehremaneti binasında ye
mişlerdir. Sokaklarda biriken bir 
çok halk , ellerinde , iki memle
ketin bayrakları olduğu halde Ba
yan Rooseveıt'i alkışlamışlardır. 

•••••••••••••• 
: TÜRKSÖZÜ : 

f Değerli okuyucularının f 
•. Cumhuriyet bayramını kutlar . •• 

Ve bu münasebetle cuma {.le 

•
f cumartesi günleri çıkmıyaca · •• 
• ğını bildirir. • 

•••••••••••••• 

Ankara: 28 (Radyo Gazetesl)
Stalingrad muharebeleri devam 
etmektedir. Sovyetler iki mahal
leyi daha bırakmışlardır . Diğer 
kısımlarda mühim bir hbreket 
yolctu r. Kaf~ aslarda yağan karın 

iki üç metreyi bulduğunu, bu 
}Üzden harekatın durduğu bildi
rilmektedir . 

Moskova : 28 ( Tass )- Al· 
manlar Stalingradda birbiıi ardına 
hücumlara devam etmektedir . 
Sovyetler bütün hücumları tard · 
etmişlerdir. Tuapse cenubunda da 
Ruslar saldırışlar yapmıştır . 

Stalingrad şimalindeki muba· 
rebe 12 _saat sürmüş ve bütün 
Alman kuvvetleri geri sürülmüş

tür. Bununla beraber vaziyet ne· 
zaketini muhafaza etmektedir. 

Üç gün içinde cenup cephe· 

sinde 4000 Alman ve ltalyan as· 

keri öldürülmüştür. 

Londra radyosunun 
bayramımız dolayısile 

Türkçe neşriyatı 
Londra. : 28 ( Radyo ) - Türk 

milli bayramı münasebı'!tiyle ln
giliz radyosu 29 lıkteşrin için hu 
susl bir program hazırlamıştır . 

Türkiye saatiyle 8,15 de 42,ll 
ve 40,98 metreden lngiliz radyo 
sunun Türk ve lngiliz memurla
rının tebriklerini ihtiva eden bir 
mesaj yapılacakt ır. Saat 12,30 da 
19,50 metre üzerinden Britanyanın 
TürL:iyedeki eski elçisi Persi Lo· 
ren 'in Türkçe bir mesajı yapıla· 

caktır . Saat 19,45 de 31,32 ve 
24,92 metre üzerinden Londrada 
bulunan bir Türk tarafından bir 
konuşma yapılacaktır . 

Başvekilimfa B. Şükrü :saraco~lu 

cek· teblikeler bulunduğunu görür 
ve' hemen yüreklerimizin ve ira· 
delerimizin bilenmeye başladığını 
duyarız. Çünkü mHletimizin ha· 
muru daha ziyade çetin zorluk· 
larla boğuşmak için yuğrulmuş· 
tur. Ve yenmek için fedakarlık· 

lara hudut tanımaz • Onun için 
yapmaya hazır olduğumuz feda· 
karlıklarla önümüzdeki yılın çe· 
tin xorluklarını behemehal yene· 
ceğiz. Ve Cümhuriyetimizio dam· 
gasını bu yıla da mutlaka vura· 
cağız. Çünkü: Bütün dünya bili
yor ki ; Türk milleti her ihti · 
mal için hazırdır. Atatürk yaşı· 
yor . lnönüye de candan bağlıyız. 
Arkadaşlar , vaktiyle Padişahlar 
Türkiyesine varlık hakkı tanıyan 
kimse kalmamıştı . Ne mutlu biz· 
lere ki Cümhuriyet Türkiyesioe 
bu hakkı tan ımayan tek bir Dev
let değil, tek bir insan bile kal
madı. Acı ve tatlı bütün bu sı· 
kıntıları size söyledikten sonra 
Cümhuriyet bayramınızı açıyo 
rum . Bayramınız fen , neşeniz 
bol olsu 11 • ,, 

icra Vekilleri 
Ankara : 28 (a. a.) - icra 

Vekilleri hey'eti bugün saat 11 de 
Başvekil Şükrü Sarıcoğlu'nun re· 
isliğinde toplanmıştır. 

~ük Bayramımız münasebetile 1 

-
Şehirde yapılan 
---------Dü nkü ---------

parlak tören 
Törenlere alt program aıaiıdadır 
Cumhuriyetimizin 19 uncu yıldönümü bayramına, bütün yurdda 

olduğu gibi dün Bafvekilimizin radyodaki açış nutkundan sonra Adanada 
da parlak bir törenle başlanmıştır. 

Saat 16 da Halkevi önünde toplanmış olan binlerce Adanalı ban· 
do önde olduğu halde Atatürk parkına gitmişler ve Atatürk anıtına 
çelenkler koymuşlardır. Buradaki törende genç öğretmenlerimizden 

Vehbi Evinç'in bu mutlu güne ait bir hitabesi dinlenilmiş ve bundan 
sonra neşe içinde dönülmüştür, 

Dün şehir baştan başa donanmış ve gece ışıklanmış bir halde 
idi. Caddelerde sel gibi bir kalabalık gecenin son saatlerine lcadar 
göze çarpmakta idi. 

Bu sabah saat dokuzdan 9,30 a kadar Vilayet makamında Vali 
tebrikleri kabul edecektir. Bugün ve yarın şehrimizde yapılacak büyük 
tezahürata ait programı aynen aşağıya alıyoruz: 

Bugün dükkan ve mağazala· 
nn kapatılması mecburidir. Yal· 
nız lokantalar, aşçılar, tatlıcı dük
kanlan, berberler, sucu dükkanlan, 
eczacılar kaçı bulunabilecek, kah· 
veler saat 12 ye kadar :kapalı 

kalacaktır. 
Saat 8.45 de Halkevi Bandosu 

Hükumet önüne gelerek Kabul 
Resminden evvel ve Kabul Res
mi sırasında parçalar çalacaktır. 

Saat 6 dan 9.30 a kadar Vila
yet makamında Vali, Ordu men
suplariyle memurların, müessese-
lerin, cemiyetlerin, halkın ve kon
solosların tebriklerini kabul ede
cektir. 

Teşrifat memuru, Mahalli fda-
reler Müfettişi Sırrı Gökmen'dir. 

A) Saat (9.45) e kadar mera· 
simi! iştirak edecek olan askeri 
birliklerle okullar, izciler, sporcular, 
beden terbiyesi mükellefleri, cemi· 
yeller, teşekküller ve halk krokide 
gösterilen merasim durumunu almış 
olacaklardır. 

Merasim Komutanı Topçu Ala· 
ymdan Binbaşı Fazıl Yeşilovalı'dır. 

B) Hükumet Konağında yapı
lacak kabul resminden sonra 
Vali, yanında en büyük askeri 
komutan ve Par ti Reisi oldu~u 
halde - Vali Konağı civarındaki 
- Cumhuriyet Alanına gelecekler 
ve saat tam 10 da Kutlama Ko
mitesi tarahndan hazırlanan kro
kiye göre yer almış bulunan bü· 
tün gruplara, halk kütlesinin Ön· 
lerinden geçerken her grupun 
karşısında ~durarak Cumhuriyet 
ve inkılap sevgisini besliyecek 
kısa sözler söylemek suretiyle 
herkesin bayramını kutlayacak-

• 

B. Ruzveltin 
beyanatı 

ve B. Vilki 
Ankara : 28 (Radyo gazetesl)

Villdnin nutku hakkında sorulan 
suale Ruzvelt ! 

-< Bu hususta münakaşa 
yapılmıyacaktır demiştir. 

Nevyork Taymis, Vilkinin son 
seyahatini meyzuubahsederek, ıark 
ile garp arasında bir anlaşmadık 

olduğuna göre, Vilkinin de şahit 
olduğunu söylemektedir. Gazete 
Birleşik milletlere Vilkinin Çök 
iyi bir hizmet gördüğünü, ve şrrk 

ile garbin yeni nizamlara ittifakla 
yürüyeceğini ilave etmektedir. 

Y urdda zelzele 
Ankara : 28 (a. a.) - lstan

bulda , lzmirde , Besnidc , Salih
lide , Akhisarda, Kütahyada , Es
kişehirde , Bursada , Gelibolu ve 
buna yakın bölgelerde muhtelif 
ıaatlarda zelzeleler olmuştur. Ha
sar ve zayiat yoktur. 

tardır. 

C) Bundan sonra Vali, Ko· 
mutan ve Parti Reisi Şeref Tribü
nündeki yerlerini alacaklardır. 

D) Müteakiben Merasim Ko· 
mutanının vereceği işaret üzerine 
Halkevi Bandosu fstiklal Marşı 
çalarken bütün mektepliler, spor· 
cular ve halk da marşı söyliye
ceklerdir. 

(Gerial Z Del la~l&Cla) 

lngiliz akınlarının 
• 

ltalgada tesirleri 
ANKARA : 28 ( RADYO GAZETESi ) - CENOV A VE Ml

LANO GIBf BÜYÜK iT AL YAN ŞEHfRLERININ BOMBALANMASI 

ÜZERİNE fTAL YADA fNGIL TERE ALEYHiNDE BÜYÜK HARE

KETLER BAŞ GÖSTERMiŞTiR. NiTEKİM BÜTÜN VfLA YETLER 

VALiLERi BULUNDUKLARI VfLA. YETLER HALKININ HlSSIY ATI

NA TERCÜMAN OLARAK , ÇEKTfKLERI TELGRAFLARDA fNGf

LfZLERE KARŞI DUYDUKLARI NEFRET H1SLERINl ANLATMIŞ

LARDIR. 

SiNYOR GAYDA DA BU MEVZUDA BfR MAKALE YAZ
MIŞTIR. GAYDA BU MAKALESiNDE YAPILAN BU HAREKETLE· 

RIN CEVAPSIZ KALMIYACAGINI BiLDiRMiŞTiR. 



Sayfa 2 TORKSOZO 
il ..... 1 1 

Günün konusu 
, .. -·-
i . - HABERLE.R - • Para 

o ~mli 
Kıymeti 
Ve 

Eşya Fiyatı 
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Bayramı 
Programı 

8 
undan evvel Dr.L. Rei
ners' in enflasyon hakkın· 
daki izahını yazmıştık. 

Yazan 
Program aynen 

Bu zatın fikrine göre para L.Reiners 
t e d a v U l Un deki ı;Uratio 

da eşya fiyatları Uzcrine 

ayrıca tesiri vardır. 
Dr. Reiners bu noktayı da aydınlatmak için bir fabrikatör ile 

bir ikti .. at profesörUnU şu tarzda konuşturuyor: 
Profesör - Para ile eşya fiyatları arasındaki mUnasebeHe teda· 

TUlde bulunan para miktarının ayrı diğer bir amili daha dikkate al
mak lazımdır. 

Bir para parçası bir senede beş, on veya yUz tediyeye kullanı· 
lnbilir. BugUn nakit para dediğimiz paradan 100 kuruş duşhlğUoU 

forzedelim. Para yavaş dönmektedir. Herkeste de , vasati olaı·ak me· 
scla 10 gUn kaldığını duşUne)im, bir de enflasyon dev• i dc<ligimiz, 
paranın gittikçe kıymetten duştUğU devri hatırla, herkes değet·i git
tikçe duşen parayı elden çıkarmak için c~ya almaya kalkacak. teda· 
vul artacak, para.nm tedavul sUratı:fazlalaşacaktır. 

Paranın dönUmUnU veya t'lden ele geçme hızı ( tedavul suratı ) 
adını tıı~ıyan bu hadisenin de para değeri Uzeriııde önemli bir rolu 
vardır' 

Fabrikatör - Ne demek İs· 

tediğini anladım, aynı, (miktar) 
tediye vasıtasiyle birçok tcdiyat 
yapmak kabil oluyor· 

P rofesör - Öyledir. Bunu 
sana bir misalle de anlatabilirim: 
Bir memlekette senede 100 mil· 
yarhk eşya cirosu olurc;a, bu 
memleketin ne kadar paraya ih
tiyacı ol ur'! 

Fabrikatör - Her tediye 
yasıtasiylc senede on keıe eşya 
tediyesi yapılırsa, 5 milyara ih · 
tiyaç basıl olur. Fakat bu misa· 
lin fiyatların yÜkselmcsile ala
kasi ne ! 

Profesör - Çok alaka~ı var· 
dır!. Farzedelim ki. bir memleket 
para tedavulunu mutemadiyen 
çoğaltıyor, fiyatlar yUkselir. Halk 
bu i'in farkına varmoga başlıyor. 
I lerkes cuzdanında mümkun ol· 
du!!u kadar az para tutar, ve 
parayı, tıpkı iskambilde " papas 
kaçtı,, daki papas gibi bir an 
önce elinden çıkarma~a i bakar. 
Bu suretle paranın tedavul 'sura· 

• diye a<let \'C USUJlerine Ve mem · 
leket parauaa olan gUvenc (iti· 
mada) ilgilidir. 

Fabrikatör - Şu halde bir 
memleket parasının değeri mer 
ke:l bankasını idare eden bir ba-
şın ynbut bir fınano bakanının 

para nıikfartnı çoğaltmamasına 

bağlıdır. Mesele böyle ol unca, 
bu harckdin 0nene geçmek için 
kanun! taka.yyUdat koyruak kfıfı 

gelir. 
Proresör - Böyle tokyidat 

vardır. Fakat 'paranın iç <leğe· 
rinden başka bir de dış değeri 

vardır. Paranın dış dt'ğcri yani 
hııric1 ~' kıyıneti. paranın n •ncLi 
tediye vasıtalarına telıabtıl eden 
satın alma kudreti demcldir. 

Fabrika.tör - 700 kuruşla 

her .zaman hır İngilız lirası (Ster · 
lin) ıılabilir miyim'? 

Profesör - Hakkın var! Pa· 
ranın iç değeri le paranın dış de· 
ğeri birbirile alakadar şeylerdir. 

Peki, söyle bakalım, döviz 
fiyatları neye:_bağlıdır"! 

Fabrika.tör - Tabil döviz 
arzı ile döviz talebine bağlıdır. 

Profesör - O halde döviz 
arzın ve döviz talebinin neden 
ileri geldiğini araştıralım. 

Fabrikatör - 1 larice yani 
ecnebi bir memleketin tediye is 

Şehrimiz Kız lisesinin fakir 
talebelerine' ı yardım için kurulan 
cemiyet faaliyetine devam etmek
tedir. Haber aldığımıza göre , ö
nümüzdeki ayın ilcisinden itibaren 
şimdilik altmış fakir talebeye her
gün sıcak yemek verilecektir. Bu 

' cemiyet hayırlı teşebbüslerini ile
ride daha genişletecektir. 

B. Nazmi Tezcan 
Şehrimiz._Malatya' bez ve ip · 

lik fabrikalarının~değerli Müdürü 
Bay Nazmi Tezcan , habel' aldı 

ğımıza göre , Baı-emio uçuocü 
derecesine- terfi etmiştir.Kıymetli 
arkadaşımızı tebrik ederiz. 

Memur karneleri 
Şehrimizde bütün memurlara 

ucuı. ekmek almaları için hazır
lanan karnelerin tevıiine dünden 
itıbaren başlanmıştır. Karneler 
ay sonuna kadar tamamen da· 
ğıtılmış olacaktır.· 

Şt'hir halkına verilen diğer 

ekmek karnelerinin tevzii de ay 
so nuna kadar mahalle ocaklarında 
devam edecektir. 

leycn bir kimse ( hariçten eşya 
alıp borçlandığı, yahut başka. bir 
mak .. atla harice para göndermek 
istediği için ) döviz tedarik ct.mck 
mecburiyetindedir. 

Diğer taraftan hariçten para a· 
lan l.ıir kimse döviz arzeller. (Ec· 
nebi h·diye vasıtasını kendi mem 
leket para .. rna değiştireceği için) 

Profesöı· - Mesele bir mem · 
leketin harice ne kadar tediyede 
bulunacağı ve hariçten ne kadar 
tediye kabul edeceğidir. Bu tf"di· 
yelerin hepsine birden tediye 
muvazenesi yahut blaııço~u:denir. 

l ler memleketin tediye mu
vazenesi (ödeme blanço-.u) ııktif 
ve pnsif gruplı.ra a,yrılmak Uzcre 
muhtelif unsurlardan terekkup 
eder. Bunlardan biri ticıret blan· 
çosu • yani emtc::a ithalat ve ihra· 
catı diğeri kapital blançosu- yani 
hariçten dahile sermaye akını ve 
dalailden harice sermaye akını, 

B.ızı devletlerin sair devletlere 
verdikleri tazminatlar da serma· 
ye blançosunn girer. 

.................... 
f Daima İyiyP, güzel", f 
f doğruya. f • • • f Türkün z aferi, f 
: insan lığın z a feri. : 

• • • f Bilen, bilmeyerıi yener. f ................... 
Şeker ihtiyacı 

Haber alındığına göre, Ame· 
rilcadan 20 bin ton şeker geti · 
rilecektir. Bu hususta bir anlaş 

ma }apılmıştır. Şekerlerin nakli 
için vapur tedarikine çahşılmek

tadır. Slovakyadan da tekliCler 
yapılmış ve muvafık görülmüş

tür. 

Ceyhanda şeker 
buhranı var 

Ce}han : 28 (Türksözü Muha
birinden)- Ceyhanda bakkallar 
şeker satmamaktadır. Bir kilo şe-
ker 200-250 kuruşa gizli gizli sa• 
tılmak tadır. 

Bayram tatili 
Cumhuriyet bayramı münase· 

beli} le şehrimizdeki bütün daire· 
ler ve okullarla müesseseler tatil 
yapmışlardır. Her yerde çalışma-
ya pazartesi günü sabahı başla· 
nacaktır. 

Acı bir ölüm 
Arkadaşlarımızdan Silifke Zi

raat Bankası Müdürü Aşki Mut· 
lunun ve İskenderun Belediye 
muhast:becisi Kemal Mutlunun 
anneleri Ümmühan Mutlunun Si· 
)ifkede vcf at ettiğin i haber a ldı k. 
Ölüye Tanndan rahmet dile r, a r · 
lı:adaşlmız Aşki Mut lu ve Kemal 
Mutluya baş sağlığı dileriz. 

Açık teşekkür 
Oğlum Orhan Öıdenin ame

liyatta gösterdiği ciddi alaka ve 
ihtisastan dolayı memleket has· 
tahanesi Baştabibi Bay Tevfik 
Pamukçuya açık tt·şekkürlerimi 

sunarım. 

Adana pastahanesi 
şeflerinden Emin Özden 

(Başı 1 inci say/ada) 

1 - Askeri' kıtalar (En bü· 
yük Askeri Komutanın sıralıyacağı 
üzere), 2 - lstiktat ve inkılap 
canlarını ve uzuvlarını vermiş olan 

kahra- manian temsil edecek 
mah11 subay ve erlerle şehit ana-
ları, 3 - Üniformalı yedek su· 
baylar, 4 - Jandarma kıtası, 5 -
izciler, 6 - Mektepliler (Maarif 
Müdürünün sıralıyacağı üzere), 7-
Sporcular, avcılar ve beden terbi· 
yesi mükellefleri (Beden Terbiyesi 
Müdürünün sıralıyacağı :üzere) , 
8 - Parti Ocakları, 9 -- Cemi 
yetler (Kızılay, Çocuk Esirgeme, 
Türk Hava Kurumu, Maarif Ce-
miyeti, Baı.ın Kurumu ve diğer· 
!eri), 10 - Esnaf (Cemiyetleri 
(Ticaret Odasının sıralıyacağı ü
zere) , 11 - Halk kütlesi. 

1 - Halkevi oparlör ile mü· 
zlk neşriyatı yapacak. 

2 - Saat 13 ,.ten 17 ye ka
dar Halk Kürsü- sünden söylev
ler verilecek. 

3 - Saat 15 te Halkevinden 
oparlör vasıtasiyle günün mevzuu 
etrafında konuşma yapılacaktır. 

4 - Okullar talebe veli terine 
programlarına göre müsamereler 
vereceklerdir. 

A - Saat 20 de Askeri Kıt
alar, Okullar, Sporcular Kurum-
lar ve halk tarafından fener alay
ları yapılacak ve bu alayın tan· 

zim ve idaresiyle geçecegi yerler 
Merasim Komutanlığınca tesbit ve 
idare edilecektir. Fener alayına 

lüzumlu gaz ve davullar Belediye 
tarafından lemin olunacaktır. 

B Halk meydanlarda eğ· 
len tiler yapac .• ktır. 

C - Vilayet tarafından Hal
kevi salonların da bir balo veri
lecek ve bu baloya iştirak edecek
ı~re aynca davetiye gönderile
cektir. 

1 - Halk kürsülerinden saat 
9 dan 17 ye kadar konferanslar 
verilecek tir. 

2 - Beden Terbiyesi Seyhan 
Bölgesi Atış Poligonunda saat 11 
den 1 '2 ye kadar Mükafatlı Atış 
Musakabaları yapılacaktır. 

3 - Stadyomda saat 15 te 
spor gö::;terileri ve bisiklet yarışı 
yapılacaktır. 

4 - Gece meydanlarda halk 
arafından eğlenceler yapılacaktır. 

5 - Halkevinde saat 20 de 
konser verilecektir. 

ti artar, bu sırada paranıO: ve 
para miktar ının:ondan~önceki te
davul sUratlerine nazaran, daha 
yUksek birisa.tın alma kudreti 
vardır ve bu para miktarı fiyat
ları, para miktarının~ çoğalmasın· 
dan ziyade. JUkseltecektir. Bu 
hadise 1922 ve 1923 ";i ıllarında 

Alman~ enflasyonunda görUlmuştu. 

Fakat .sonunda Rentanmark diye 
bir para çıkarılınca,·~ paranın İs· 

tikrarına gUven fazlalaşmış ve 
para tedavulu eskisinel:nazaran 1 

çok daha yavaşlam1ştı. lkinci teş· 
r in 1923 den 1924 martına kadar 
para miktarının bir hayli ç~ial · 
tılma.şına rağmen~fiyatlar yUksel· 
memişti. Şu halde para :de~erioin 
değişmesinde yRlnız mevcut para. 
miktarı değil, ayni zamanda bu 
miktarın kullanılma tarzı da ö· 
nemli rol onamaktadır. 

........................................................................ -..................................................... ~ 

P'abrikatör-l~Senin tedavUl 
suratı dediğin hadise parayı kul
lanmakla çok değişir r mi'?. 

Profesör- Bir iktisat snr · 
•ılmadıkça ne tediye adetleri bu
gunden J ahut ~fiyatları •irden 
bire yukseltecek şekilde degişmez. 
Tedavul sUrati:ekonominin ınua_y· 
yen i htiyaçlarına uyar fakat key· 
fi bir surette_ değişmez' 

Hulasa:-para_ bir şey alabil· 
mek için bir senet, bir vesika 
veya bir nevi bilettir. Para de· 
J eri paranın .. satınalma:kudretinin 
bir başka ifadesidir. Paranın 
yükselmesi fiyatların alçalması 

ve tersine olarak ta fiyatların 

yUkselmesi paranın alçalması de· 
mektir. 

Para değeri bilhassa para 
miktarile eşya milı farı nrıısınd~ki 

nisbetine baglıdır. Bundan maada 
t cdnvUl sUratini de gözetmelidir. 

T edavUl sUrati de memleketin te· 

M
eyhane hokkabazı.sonuncu ma
rifetini göstermeğe başladı. Ha
zır bulunanlardan bir yüzük is

tedi ve onu ters kapatılmış bir 
tabağın altına koydu. 

Yüzüğün hokkaba7.ın ~ıraktığı 

yerde bulunduğuna herkes emindi, 
bunda hiç bile hatıra gelmezdi. 
Hokkabaz , ellerini yukarı kaldı
rarak parmaklarını gösterdi , elin
de yüzük yoktu. Sonra , hazır 
bulunanların hiç bir şey anlama 
dıkları bazı acayip sözler mırıl

dandı. Belki hintçe veya Japonca 
konuşuyordu. 

Ne ise, bunun o kadar ehem· 
miyeti yoklu. Esrarlı tarafı olma
yan hokkabazlık var mıdır ? So· 
nunda marifetinin de basit olduğu 
anlaşıldı , yüıüğü maharetle bir 
yere belki de yenleri içerisine sak
lamış ve sonra tekrar çıkarmış o
lacaktı. 

Marifetini bitirdikten sonra 
hokkabazı masamıza davet ettik. 

Oturur oturmaz şampanyaya 

bayıldığını ~öyledi. Ona bir şişe 
şampanya ısmarladık , bu köpük· 
lü içkiyi tatlı tatlı içmeğe başladı. 

Hokkabaz anlatıyordu. 

- Bana inanınız ki, yaptıkla
rım alelade ş•ylcrdır. Ne sihirdir. 

BİR KÜÇÜK HiKA YE 

Kadın Aşkı 
Yazan 

K. MARİNA VERA 

Ne keramet, el çabukluğu marifet 
derler ya 1 Bu sanattan nefret e
diyorum . Fakat ne yapayım unu
tulmak kötü şey ve bugünkü şart· 
lar için artık işbuJmak kolay de
ğil ki. .. 

Bizden ses çıkaran olmadığ'ı 
için "Artist,, monoloğuna devam 
etti : 

- Şu yüzüğü görüyor musu

nuz baylar ? O benim hayatım
dan b:r parçadır , dili olsa da 
söylese .. 

Bir zenginin yüzüğü ile bir 

fakirin yüzüğü arasında çok bü· 
yük fark vardır. Her artistin ölü· 
münde bir kadın parmağı vardır. 

Dostlar , !tadından kaçın , veba 

dan kaçar gibi kaçın , yoksa , 
benim "" başıma gelenler bir gün si
zin de başınıza gelir, kadınlardan 
sakınınız ! .. 

Hokkabaz derin bir ah çekti. 

bulanık bakışları bu adamın bü
yük bir facia yaşadığını gösteri· 
yordu. 

-Evet Baylar!. .. Ben de vak
tiyle artisttim. Zavallı bir hoklta
baz , bir panavır soytarısı değil, 
birinci sınıf bir "şöhret" id im. 
Madridte en büyük barlar , Paris· 
te en büyük sergiler beni elde et· 
mek için bir birleriyle yarış edi· 
yorlardı. Banknot içinde yüzüyor
d um. Her halde büyük ve mc şhur 
palyaço seryanuyu hatırlaı sır ız, 

Baylar ,· işte şimdi karşınızda du· 
ran onun ta kendisidir. Gençtim , 
kabili} etli idim. Kadınlar bana ta· 
par , direktörler beni paylaşamaz. 
arkadaşlarım beni kıskanırdı , ben 
ayni zamanda hem komik , hem 
facia artisti , hem cambaz hem 
atlettim , bütün dünya benimdi. 

O zaman karşıma Valansiyalı 
Madlena çıktı .. Güzel , ateşli sarı 
şın bir kız. Babası balıkçı ve hok· 
kabazdı .. , Valansiyada bir temsil 
esnasında babası sahnede muhte
lif marifetler gösteriyordu. 

Bu arada boş bir sandıktan 

sevimli , güzel kız Madlenayı çı 1 
kardı. 

Kız sandıktan her çıkışta doğ 
ru kalbime giriyordu. Başka ne 
söyliyeyim ?. Genç bir artisttim , 1 

kalbim ve sıcak buselerle a levle 
nen kalbimin bütün ateşiyle Mad
lenayı sevebilir ve bütün dünyayı 
f ethedebilirdim. 

Ben iri yarı , vücutça tam in 
kişaf etmiş bir adamdım. O ise 
ufak teft:k bir şeydi. Bana sanatı
mı terkettirmeğe çalışıyordu. Ba 
bası artık ihtiyar olduğu için o 
nun karlı işine benim devam et
mem lazım gelirmiş. Sonra beni 
istediği gibi kucaklays.ımıyacağı 

için zayiflamamı da istiyordu. 
!Gerisi 3 ün cü sayfada) 

29 Teşrinievvel 1942 

Duyduklarımız 

İ..ıama mahkum 
Yüksek bina ı ar 

H 
arp, Amerika mimarisini alt · 
üst ediyor. Gökyüzüne tırma

nan binalar yok:oımıya mah
kum edilmişlerdir. Artık ne Nev
yorkt a, ne de Amerikanın başka 

şehirlerinde böyle binalar yapıl

mıyecaktır. Mütehassıslar fikirle
rini (söylemişler ve gazetelerde 
"yüksek binalar :umumi bir teh· 
likedir,. diye bağırmışlardır. Ha
kikaten hava hücumunde 50 kat· 
tan yuvarlanmak büyük tehlike· 
dir. 

Başkaca, ağır kalibrede bir 
bomba boyle yüksek bir binaya 
düşerse onu toprakla yer eder. 

Amerikanın "Alamorl" mimarı 
Harvey Viley: 

- Eğer devam lı olur sa ders 
fena değ"il diyor: Zira Amerilra· 
lılar bir evin ıonune lcadar d evam 
eden bir inşaat olacağı fikrinden 
vazgeçmelidirler. 

Harpten sonra yapılBcak bi· 
nalar pahalıya mal olan kalın ve 
sağlam duvarlı olmıyacaktır. On
ları sentetik maddelerle daha mu· 
lr.avemetsiz, daha hafıf yapacağız. 
Bu suretle pek az zaman zarfın
da onları imal etmek, yerine 
koymak ve ,yerinden kaldırmak 

mümkün olacaktır . ., 
Büyük bir Nevyork gazetesi 

de şöyle söylüyor. 
"İstikbalin silahları hava bom· 

balandır. En mükemmel bomba
lara malik olan miUet dünyaya 
hakim olacaktır. 

TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Perşembe - 29.10.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7.32 Müzik : Marşlar. 

7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55 Müzik : Hefıf orhstra mü

ıiği. 

8.30 

8 45 
9.15 

9,30 
10.00 
10•45 

11.15 

1130 
12.00 

12.15 
12.30 

13 30 
13 45 
14.45 

17.00 

18.00 

18.03 

19.03 

18.45 

19.00 

19.15 

19.30 

19.45 

20 15 
20.45 

21.00 
21.15 
21.15 

22.30 

22.45/ 
22.50 

Konnşma (Maarif Vekaleti 
adına) 

Müzi k : Halk havaları (Pi.): 
Konuşma (Naf1<1 Vekalet i 
adına). 

Müı.ik : Karışık progrl\ m . 
Temsil. 
Müıik : Saz eserleri ve 
oyun havaları. 
Konuşm ıs (iktisat Velcaleti 
adına). 

Müzik : karışık program. 
Konuşma (Sıhhat Veltaleti 
adına). 

Müzik : Marşlar. 
Büyl k Millet Meclisind~ki 

Merasimin naklen neşri. 

Ajans haberleri. 
Müzik : Senfonik e serler. 
Hipodrom'daki Merasi min 
naklen n eşri. 

Millt piyango fevkalade çe· 
kilişinin naklen neşri, 

Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

Müzik : Hüseyni maltamın· 
dan şarkı ve türltü ler. 
Konuşma (Kıztlay !turumu 
adına). 

Muzik : Sez eııerleri ve 
oyun havaları. 

Konu~ma (Gü mrük ve in· 
hisarlar Vekaleti ad ına). 
Mü zik : Öğrendiğimiz marş· 
lar. 

Memleket Saat Aya rı ve 
A jans Haberler i. 
Müzik : Pehlivan ve karşı
lama havaları. (Pi,) Zurna, 
Davul ve Çıfte Nakkare. 
Radyo Ga7.etesi. 
Müzik : Armonili halk tür· 
küleri. 
Konuşma (Evin saati.) 

Temsil. 
Müzık : Beethoven yedinci 

senfoni (Pi). 
Memleket Saa t Ayarı, Ajanı 

haberleri ve Borsalar 

Yarınki Prog ram ve Ka· 
oanı~. 
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Tetkik- ----

Li .. ERYA 
A 

frikanın şimal batı sahilindeki 
Liberya Cumhuriyetine Ame· 

rikan kuvvetlerinin çıkarıldı· 

ğını ajans telgrafları bıldirmişti. 

Liberya, Zenci Cumhuriyeti 
Afrikada Atlantik sahillerinde gi · 
ne Fransız müstemlekesile Fildişi 

sahili ve lngiliz.lerin müstemlekesi 
olan Sierre Leone arasındadır. 

Genişliği 95,400 kilometre 
murabbaı, nüfusu da '2 milyona 
yakındır. Ahalisi kamilen z.enci· 
dir. Hükumetin merkez.i Monriovia 
fehridir. 

Liberya Cumhuriyeti, oldukça 
terakki etmiı:bir memlekettir. Mon
roviarla bir üniversite varrfır. · Hü
kumetio iki bin kişilik te munta· 
zam bir ordusu mevcuttur. Mem· 
leketin"sahil kısmı, oldukça dar· 
dır. 200-500~metreye ı.aciar yük· 
selen yaylada 1000 metre kadar 
yükselen dağlık le peler mevcut
tur. Memleketi sulayan bir kaç 
nehir vardır. Bunların suları At· 
!antik sahilinde denize dökülmek· 
tedir. 

Liberya'da halk, mnhtelif cins 
ve tipte zencilerden mürekkep· 
tir. Mc:: mleketin başlıca medeni 
halkını Amerikadan vaktile bu 
memlekete gdmiş zenciler teşkil 
ediyorlar. Bunlar İngilizce konu· 
şurlar Vd ekseriyetle protestan
dırlar. Nüfusları 50 bin kadardır. 
Bunlar, memleketi idare >1e aris · 
tokret sınıfı teşkil ederler. 

Bütün memleket, 9 kısma ay · 
nlwış olup, boşlıca şehirleri Mon
rovia Cape-Mount ve Grand

Bassadır. 

Memlekette icra kuvveti, dört 
sene müddetle intihap edilmekte 
olan bir Reisicumhurun elindedir. 
Reisicumhurun maiyetinde nazır· 

lar vardır. Tt şrii le uyvet, biri ayan 
ve diğeri mümessıller meclisi ol 
mak üzere iki meclisten terekküp 
ediyor. Kanunuesasi Amerikadan 
alınmıştır. 

Liberya topralı ları henüı. ta
mamiyle işletilmemiştir. Memle· 
ketin içi, bakir ormanlarla dolu · 
dur. Yeraltı servet:erinin de mahi · 
yeti belli değildir. Sahile yakın 
yerlerde demir, altın, bakır ma· 
denleri vardır. Fakat Liberyanın 
başlıca servet kaynağını :1.iraat 
teşkil ed~r. Fılhakika Liberyada 
kahve, kauçuk, hurma, pamuk is· 
tihsal edilmektedir. 

Memleketin ihracatı, bu harb· 
den evvel bilhassa lngiltere ve 
Almanyaya yapı'ırdı. Liberya da 
lngiliz mamiilatı silahlar ve pa· 
muklular ithal ederdi. Liberyanın 
ihracatı Monrovia, Grand-Bassan 
ve Cape-Plamas limanlarından 

yapılmaktadır. 

Bir Küçük Hikaye 

Kadın Aşkı 
- ikinci Sayfacian artan -

Ah bu aşk yok mu ? Onu 
çılgınca seviyordum. Zayıflamak 
maksadiyle açlığa katlanmaya ka 
rar verdim. Meşhur bir artist ola· 
rak mevki yapmışken sanatımı da 
terkettim. Hokkabaz oldum Şehir 
şehir dolaşıyorduk , fakat Madle· 
na bala tam manasiyle benim de· 

ğildi. 
- Sevgilim , diyordu , iyice 

zayıfıadığın zaman nikahımız.ı kıy
dırırız. Artistken 120 kilo geliyor· 
dum. Madlenaya aşık olduktan 
sonra doksana düştüm. 60 kiloya 
inersen derhal evleniriz. Diyordu. 

70 kiloya indiğim zaman de· 
diki: 

- Hayır , daha olmadı. ni-
Uhımızı kıydırırken senin yanım· 
da acayip görünmeni istemem. 

Burada talihsiz hokkabaz acı 
acı gülümseyerek devam etti. 

- Baylar • bir paskalya son· 
rası idi. Boyuna aç durmaktan o 
kadar zayıflamıştım , ki 60 kiloya 
değil 58 kiloya düştüm 1 Nıhayet 
tam nikahlanacağımız gün Madle
na arkadaşlanmdan birisiyle bera 
her kaçtı. Tasavvar ediniz ki kaç 
tığı adam ta111 128 kilo geliyor

du. 
Hokkabaz derin bir ah çeke· 

TORKSOlO 
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Suriye ve Lübnana 
ait bazı şayialar 

Cephesi 1 
1 
ı_A_f_ri ka 

Çok çetin 
savaşlar ~--~------·· --------------

İdamlar , tevkifler oluyormuş 

Berlin : 28 (Radyo) - Suri· 1~5~5~~5~~~~5 
ye' den habc r verildiğine göre ; ':..-
Lübnan ve Suriye'de vaziyet gün· 
den güne zorlaşmaktadır. lngiliz· 
ler ahaliye cebren iş göı dürmek
tedirler. Buna muhalefet edenler 
çok ağır cezalara çarptırılmakta 
dırlar. Bu cümleden olmak üzere 
şimdiye kadar 112 kişi idam e· 
dilmiş ve 6.000 kadar vatanper· 
ver muhtelif cezalarla mahkum 
edilerek hapse atılmışlardır. 

Cebelüttarı k Başpesko
posu demeçte bulundu I 

Hindistanda 
yeni olaylar 
Budapeşte : 28 (Radyo)- Ye

ni Delhi'df n bildirildiğine göre, 
Hindistan'da karışıklıklar rlevam 
etmektedir. Ahmcdabad şehrinde 
İngiliz po isleri sivil halka iki de
fa ateş açmışlardır. Halk da ln
giıiz polislerine taşlarla hücum et· 
miştir. Diğer Hint şehirler·nde de 
buna benzer hadiseler cereyan 
etmektedir. -

Bertin : 28 (Radyo) - Cebe· 
lüttarık Başpeskoposu Londra'ya 
seyahati sırasında Lizbon'dan ge· 
çerken gazetecilere beyanatta bu· 
lunarak kendisinin üç ay Malta'da 
kaldığını ve mihver hava kuvvet· 
terinin burasım nasıl bombardıman 

,_ 
ettiklerini gördüğünü , askeri kıy· 
meli olmıyan yerlerin bombardı· 
mandan masun kalmış ve yalnız 

askeri hedeflerin ve bilhassa La 
Valetta mahallesinin tamamiyle 
tahrip edılmiş olduğunu söylemiş 
tir. Başpeskopos Churchıll'ın Mos· 
kova'dan avdetinde Cebelüttarık'a 
uğradığında hapishane arabasiyle 
şehire nakledildiğini de bildirmiş· 
tir. 

İspanya hükumetinin 
bir tekzibi 

Roma : 28 (Radyo) - Mad · 
rid'den bildiriliyor: İngiliz ve Ame
rikan radyoları lspanya'ya ait 
bazı adalarda Alman deniz üs 
!eri bulunduğunu bildiımektedir. 
Hariciye nezareti bir deklarasyon 
neşreder bu haberi tekzıb etmiş· 
tir 

f ngiltere hava akını 
Bertin : 28 ( D. N. B. ) ~ Al· 

man hava kuvvetleri dün bütün 
cenup lngiltereye hücumlarda bu· 
lunmuşlardır. Sahil boyunda ve 
Taymis ağzında bulunan endüstri 
bölgeleri şiddetle bombalanmış 
tır. Bir vapur batırılmış , diger 
bir vapura isabet kaydolunmuş· 

tur. Duvr yakınında bir fabrika 
yakılmıştır . 

Uzakşarkta 
Vaşington : 28 ( Radyo ) -

Amerika hava kuvvetleri Japon 
üslerine hücumlarda bulunmakta· 
dır. Tiskadaki Japon üssü bilhassa 
bombardıman edilm i ştir . Büyük 
deniz muharebesine ait henüz 
mütemalm malumat gelmemiştir. 

Hava postası 
Haber aldığımıza göre, hava 

postaları dünden itibaren tatil 
edilmiştir. Postalara ilkbaharda 
tekrar başlanacaktır. 

Teşekkür 
Sevimli annemizin ölümü do · 

layısiyle gerek bizzat ve gerek 
mektup ve telgrafla derin acı· 

o:uza iştirak eden dosllarımıza 

ayrı ayrı teşekkür etmeğe acımız 

mani olduğundan bütün ahbapla· 
rımıza candan teşekkür ettiğimi· 
zin iblağı husu .unda sayın gaze · 
tenizin tavassutunu rica ederiz . 

Silifke Ziraat Bankası 

Müdürü Aşki Mutlu 
İskenderun Belediye 

Muhasebecisi 
Kemal Mutlu 

rek devam etti : 

Çörçilln Yunan 
milletine mesajı 
Londra : 28 ( Ro) ter )- Çör

çil Yunan milletine bir mesaj 
gönderertk öç alma gününün ) ak-
laştığını bildirmiştir . Bu mesaj , 
ltalyaııın Y t.1nanistan a saldırışının 
ikinci yıldönümü mürıasebetiyle 

gönderilmiştir . 
Çörçil mezkur mesajın .la Yu· 

nan kahramanlığı rıı belirtmiş, z.a -
fere olan itimadını kaydetmiştir . 

Darlanın bir mektubu 
Vışi : 28 ( Radyo ) - Amiral 

Darlan şimal Afrikadaki Fransız 

kuvvetleri komutanına bir mek· 
tup göndererek, ) aptığı teftişler· 
de buradaki kuvvt'tlerin intiza-
mından memnuniyet duyduğunu 

ızhar ve kendisini tebrik etmiş. 

tir . 

B. Edenin beyanatı 
Londra: 28 ( ~O} ter )- Bay 

Eden dün Ba} an Ruzvelt şerefıne 
verilen ziyafette Amerikan - İn
giliz iyi anlaşmasından bahset· 
miş, iki meınleket arasındaki sa 
ıııimiyeti tebarüz ettirmiş ve İn · 
gilterede bulunan Amerikan as· 
kederinin yardımlarınd;ın sitayişle 

bahsetmiş ve bu karanlık günlerde 
Amerikanın yaptığı y rclımların 

hiç bir zaman unutulmıyacaR"ını 

kaydetmiştir . 

Romanya'daki 
ağır cezalar 

Bükreş : 28 (Radyo) - Bun· 
dan bir kaç gün evvel rüşvet a
lan memuı lar hakkında çıkan ka · 
nunda ban değişikliider yapılmış· 
tır. 2 ita 3 memur aralarında uz
laşıp rüşvet aldıkları takdirde bun· 
lar hakkında idam kararı verilebi· 
lecektir. Hakim ve subaylara ve· 
rilecek ceza 5 ile 25 sene arasın· 
dadır. laşe işleriyle alakadar olup 
rüşvet alan memurlara 25 sene 
ağır hapi.> cezası verilecektir. 

İngiliz kuvveti 
ağır basıyor 

Ankara: 28 (Radyo Gazetesl)
Mısır savaşı devam etmektt:dir • 
Dün çölde çetin muharebeler de· 
vam ettiği bildirilmektedir • Mu 
harebelerin kati neticeleri bak· 
kında şimdilik bir şey söylemek 
mümkün olmadığı ve Mihvercile 
rin bu muharebelerde 253 tank 
kaybettikleri bildiriliyor • 

Bugünkü İngiliz gazetelerinin 
bu muharebenin safahatı vt: ne 
ticeleri hakkında azami ihtiyat · 
karlığı muhafaza ettiği görülmek· 
tedir. Boston - radyosu bu muha · 
rebe hakkında neşriyatta bulu 
narak Mihverin Afrika ile bü· 
yük kuvvetlerle ve yakından meş· 
gul olmaya mecbur edildiğini söy· 
lemiştir. 

Bugünkü tebliilere göre, zırh· 
lı kuvvetler büyük bir karşılaşma 
yapmıştır. Mihvercilere göre, in· 
gilizler bütün hücumlarda muvaf· 
fak olamamıştır. Halbuki lngiliz
ler nüfuzun Mihver mevzileri de · 
rinliklerine kadar vardığını bil· 
dirnıektedir • 

Kahire : 28 ( Radyo )- Batı 

çölünde çok şiddetli muharebeler 
oluyor . il.iman ve İtalyan kuv
vetleri büyük zayiat vermişler 

dir. Mihverciler ancak zayıf mü 
dufaa mukavemeti göstermeğe 
çalışmaktadır • 

Bedin : 28 ( D. N B. ) -
Yarı resmi bır kaynaktan : Mısır 
muharebeleri hakkında yapılan 

habe.rler daha ihtiyatlı bir surette 
karşılanmaktadır . Şimdiye kadar 
lngilizler Mıhvercilerin başlıca hat 
laı ına yaklaşamamışlardır . 

· lngiliz tanklarının yüzde yir· 
mi beşi imha edilmiştir. İngiliz.le · 
rin yeni silahlar kullandığına dair 
henüz kati bir malumat yoktur . 

Berlin : 28 ( D. N. B. )- ln
giliz. taarruzunun dördüncü günü 
sabahı Alman ve ltalyan orduları 
Mısırda hatlarını muhafaza edi
yordu. lngilizler hiç bir cenahta 
muvaffakıyet elde edememişler

dir. Bütün yarma tfşebbüsleri a 
kim kalmıştır. M~rkez kesiminde 
Yeni Zelandah ve Hindli kıtalar 
mayn tarlalarını aşamamışlardır . 
Bunl&r çok ağır kayıplar vererek 
mevzilerine çekilmişlerdir . 

Berlin : 28 ( D . N. B. ) -
Şimal Af.ikada lııgiliz hava kuv
vetleri sayıcd üstünlüğüne rağmen 
Alman uçaklarının faaliyetine ma 
ni olamamışlardır . 

Marsamatruh sahillerine asker 
çıkarmak isli yen lngiliz hücum· 
botları Mihver tayyareleri tara
fından kaçırılmıştır. Bir kısmı da 
batırılmıştır . 

Zırhlı kuvvetler arasında dün 
şiddetli muharebeler olmuştur . 
Fakat daha büyük savaşlar ha· 
vada olnıuştur . 

- işte baylar , İspanyol ka
dınları böyledir , zevkleri olmadı 
ğı gibi mantıkları da yoktur . Her 
şeyi kendi kaprislerine kapılarak 

feda ederler. lşvebazlardır :ama 
güzel ~anatlann da katilidirler. 

K. Marinavera 
Çölde bir müttefik bataryası 

3 Sayla 

i 1 an 
BELEOİYO RİYASETİNO[N ~ 

Memur karnelerini hamil vatandaşlar 1 - l l-942 tarihin
den itibaren aşağıda semtleri gösterilen furun ve satış y~rle
rinden ekmf"klerini alabileceklerdir. Bu furunlarla sahş yer· 
lerinin yalnız memurlara tahsis edilmiş olduğu ilan olunur. 

FURUNLAR: 

Kuruköprüde : Rıza Algan furunu 
Yeni cami civarında : Abdürrazak Şenyuva 
Ulucamı civarında : Saffet Eraslan 

SA TJŞ YERLER/ : 
Hükumet civarında : Mümtaz 
İnönü caddesinde : Muzaffer Çınar 
Ziraat Bankası arkasmda : Hasan Ateş 
Ziraat bankası ,, : Gani topuz 
Atatürk caddesinde lıhami 

1-2 14760 

i 1 an 
ADANA ERK(K lİS(S İ MÜDÜRlOGONOfN · 

Okulumuzda yaptınlacak 2211 lira 64 kuruş bedeli keşifli 
Biyoloji Laboratuvarı, eksiltme kanunu mucibince açık eksilt
meye konulmuştur. 6 - 11-1942 cuma günü maa .. if Müdür
lüğünde saat 15 te eksiltmesi yapılacaktır. isteklilerin bu işe 
ait mukavelename, keşifname ve şartnameleri görmek için okul 
müdürlüğüne müracaatları ve teminatı muvakkate olan 166 
lirayı malsandığına yatırmaları ve bu gibi işleri yaptıklarına 
ait vesikalarile ihaleden 3 gün evvel Vilayete müracaatları 

ilan olunur. 22-29-2-5 14735 

:::::::::::~::::~::::zz::: 

~ D O K T O R = 
" " ~Muza/fer Lokmani 
~ Bergin hastalarını muayeneba- ~ 

~ nesinde kabul eder. N 
======::::::::ıcc:::::zcz::zcz::::::" 

~·························~ : ZENGİN OLMAK İSTERSENİZ : 
• ç k k. . • : u urova ışesıne : 

• K ' K ' • • oşunuz .,. oşunuz ... • 1 Glşemlzden bir bilet alırsanız mat- 1 
• laka zengin olursan uz... e 
• • • Adres : Asfalt cadde Dörtyol ağzında (Çukur • 1 ova Giıesi) Necip Özyaz gan 1 
~·························~ 
l Satılık emlik 1 • "' 

1 }FAN 
Kızılay karşı·ıında Yako 

Benyeş oğlunun işgal ettiği 
mağaza ile yanındaki 46 ııu · 

maralı marangoz dükkanı ve 
26 numaralı sinema arkası top· 

tan satıla_~aktır. İsteklilerin ve- ı 
kil Bay Omer Sanver'e müra · 
caalleri. 3-6 

İki memur alınacak 
Yazı işleri için askerlikle 

ilişiği olmayan bir memurla 
bir daktilo bay veya bayana 
ihtiyaç vardır. isteklilerin acele ' 
Elektrik Şirketine müracaatı. 

Adana Elektrik T.A.Ş. 
3-3 

: ........................ : 

i MÜC[llİT VE BAYUlCU i : : 
ı H"d Ç . : : ı ayet erı ı 

ı Cild işlerinizde temizlik, ı 
ı ucuzluk, sürat ararsanız (Al : 
ı tın kitap) cild evine uğrayınız ı 
ı Her türlü cild, okul çan· ı . . : 
• taları ve bavullar yapılır ve 
ı tamir edilir. ı 
ı Adres : Türlı:sözü mat· ı 
ı bassı sırasında evkaf apart· ı 
ı manı karşısında No : 76 ı : .... .................... : 

YAKlf lAR MÜDÜRlÜGÜNOEN: 
(355) lira 80 kuruş keşif 

bedelli Kızılay civarında Vakıf 
34lt14 numaralı haneııin tami· 
rine istekli ç1kmadığından iha
lesi 2-11-942 Pazartesi gü· 
nü yapılmak üzere müddetin 
on gün uzatıldığı ilan olunur. 

28-29 14754 

Adana kız lisesi yok
sul talebeler koruma 
cemiyeti reisliğinden : 

4 - 11 - 942 salı günü ce· 
miyetimizin merkez ittihaz ettiti 
kız lisesi binasında senelik kon · 
gresi toplanacağından saat 18,30 
da gelmeleri muhterem azamız· 
dan rica c lunur • 

Reiı 

Asım Özbilen 

2.AYI- Ytdimde mevcut kö· 
yün resmi mührünü 21/L0/942 ta
rihinde kaz.aen zayi ettim. Yeni. 
sini kazdıracağımdan zayi olanın 

hükmü yoktur. 

Ceyhanın 

muhtarı. 

Veysiye köyü 

C. Kıraçı 



Sayfa 4 TORKSôZO 

••••••••• ~····························· • • • • • • • • •• •• •• • 
! TURKSOZU 1 • • • • • • 1 Gazete ve Matbaası : • • • • • • • • : Türksözü OKUYUCULARIHA OÜHYAHIH HER TARA· : 
! flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GüNO GÜ- İ 
: Gazetesi NONEVERİR. TÜRKSÖZÜNÜ TAKİP ED İNİZ. : 

- - - - - . 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

28- 10 - 1942 

KiLO FIATI 
CiNSi En az ! En çok 

K. S. K. S. 

ı-Koza 00,00 1 00,00 
Klevland Ç. 1 00,00 

' Klevland 1 88,0ü 88,75 
Klevland il 80,00 84,00 
M. Parlağı oo.oo 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapımah 

Y. Çiğidi 00,00 
K. Çiğidi 17,00 _ 17,50 1 
Susam 0,00 
Buğday yerli 00,0 0,00 
Arpa 0,00 0,00 
Yulaf -o.oo 1 0,00 ı 

1 

29 Teşrinievvel 1942 

••••••••••••••••••••••e•••• • • 1 Radyo teknliilnln iki mucizesi 1 
1
• ORION VE DECCA • • • e Radyolarını Mutlaka Görünüz. • . .. .. .. . 
1 SOBA Yerli ve Avrupa mamu- : 
• latı zarif ve sağlam so- • . 
1 balar ve yemek ocakları : . ...... . 1 Standart Markalı TELEFON Makineleri : 
e ve ELEKTRiK Edevah e • • 
İ Alf~-Laval v·Viking İ 
• Markalı lsveç mamulatı SÜT Makineleri • • • • • • • • • • • Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, e 
• • • • .. .............. - .. .. .. .• : Çinko, ~IVI, Lavabo 1 

! Sahlık Arazi i 8 Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi • 
• A Tu··rkso··zu·· 1 • plan, harita, bilumum matbaa 
• işlerini Tlrklyede mevcut mat- • 

! ! • • • 
! Adana Vilayet merkezine ! • • 
! on beş kilometre uzakta Bü· ! • Ş k · f YATAK YEMEK ODASI SA.alON • 

: baaıara rekabet eder derecede Mat baas 1 ı 1 tab ve slratıe elden çıkarır. 1 
! yük Dikilide ' arasından SU· ! : l ' zatı ve ve 1 
; ~:;a:ın~a~:~ıa·D::m~~~~~ ~0:: i e Takımlarımız ve ÇOCUK ARABAlARI nın e 

• • • 1 
! geçiyor. içinde şimendüfer is- ! •• envaı gelmiştir •• 
! tasyonuda vardır . H e r ! 

! Türksözü Cilt Kısmı : j ~:.z::~~; !~~i~1~'t:'.b~,1~i ! İ MÜESSESEMİZİ ZİYARET EDERSENİZ HER İ 
! muttasıl derecede yakın altı ! • HUSUSTA MEMNUN KALACAKSINIZ • • • 

İ SAGLAM TEMİZ, ZARlf CİLT l~LERINİZI ANCAK TÜRKSÖZÜ İ 
ı parçada sekiz yüz dönüm a ! • • 

! :::!~~~~~~~~~~..-karla da mü- ! :.· Ömer Başeğmez ve Şeriki .i 
1 MÜCEllİTHAHESİNDE YAPTIRABiliRSiNIZ 1 : . ....................................... 11 

i D. N. Arıkoğlu kardeşle- ! 
! re mür~:.:~~n : 

347 
, 

355 
; 1 Telefon: 168 Telefon: Başeğmez-Adana : 

' · ........................ ·' • 14717 • 

TÜRKİYf CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarih i : 1888 

Sermay••İ: ! 00.000.000 Türk Lfraaa 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muametel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

--ı ı 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikr:ımiye cia~ttılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 • 500 2000 

4 " 
250 .. 1000 ., 

•o " 
100 " •ooo " 

100 il 50 .. 5000 
" 

120 il 40 " •soo il 

l60 .. 20 il 3200 " 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, 11 Birincikanun, 
Mart ve l l H aziran tarihlerinde çe'<ilecektir. 

--------------------------------------------

• 
T. iş Bankası 
KlçOk tasarral besapları 

1942 ikramiye plAnı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustoa7 

2 lkincitefrİn tarihlerin de yapılır 

1942 lkramlyelerı· 

1 Adet 2000 Liralık 2,000 l!.ira 

3 ,, 1000 .. 3,000 
" 

2 " 
750 .. 1,500 •• 

3 .. 500 " - 1,500 .~ 

10 " 250 " - 2,500 H 

40 .. 100 
" - 4,000 

" 
50 .. 50 " 

= 2,500 " 
200 " 25 ,, - 5,000 •• 
200 •• 1(, .. 2,000 .. 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yalnız 
pa r a blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz., ayni 
zamanda talllnlzl de daneml• olu r sun uz 

~~ - ~~~.._,.~ı 

Milli Mensucat Fabrikası İşletme T.A.Ş. 

Umum Müdürlüğünden : 
Çırçırlarımız l/lkinci teşrin/942 tarihinden itibaren yerli 

koza işlemeye baş'ayacaktır. Bu itibarla gerek pusulalı ve 
gerekse pusulasız çiğit istihkakı olan müşterilerimizin bu tari
he kadar Klevland çiğitlerini temamen kaldırmaları lazımdır. 
Aksi takdirde ardiye ve nakliye masrafları kendilerine ait 
olmak üzere bir ardiyeye nakledilecektir, 

Ardiyede kalan çiğitlerin yanmasından, bozulmasından ve 
her türlü hasarattan dolayı fabrika idaresi mes'ul ve muha• 
tap değildir. 

fabrikamlzda çekilen pamukların çekildikleri tarihden 
itibaren azami on beş gün zarfında koçan sahipleri ve bunları 
satın alanlar tarafmdan mutlak surette kaldırılması lazımdır. 
Aksi takdirde pamuklar prese fabrikalarına nakledilecekdir. 

Nakliye ve prese masrafları kendilerine ait olmak üzere 
presel~necektir. 

Koçan tarihinden on beş gün sonra pamuklann yanmasın
dan avarye olmasından, eksilmesinden dolayı fabrikamız hiç 
bir sebep ve suretle mes'ul ve muhatap olamıyacağını ilan 
ederiz. 25-27-29 14743 

O(VlET OEMİRYOlLARI UMUM MOOORlOGONDEN 
- Memur alınacak-

1 - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üze· 
re müsabaka ile orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi 

alınacaktır. 
2 - Müsabakada kazananlara 60 lira ücret verilecektir. 
3 - Müsabaka imtihanı 14 - 11 - 942 Cumartesi günü saat 

14 de Haydarpaşa , Ankara , Balıkesir , Kayseri , Malatya, Adana, 
Aryon , İzmir , Sirkeci , Erzurum ve Eskişehir işletme merkezlerinde 
Sivas cer atelyesinde yapılacaktı r. Müracaatlar bu işletmeler ve ate!· 
ye müdürlüğü v~ İstasyon şefliklerince kabul olunur. 

4 - Müsabakaya iştirak şartları şımlardır. 
1 - Türk olmak 
'l - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak 
3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 zu geçmemiş olmak (30 yaş dahil) 
4 -- Askerliğini yapmış veya askerliğini yapmasına e n az bir 

sene zaman kalmış olmak ( Emsalleri silah altında bulunan veya cel
be tabi olanlardan tahsil veya sıhhi sebeplerle ertesi seneye bırakı
lanlar iştirak edemezler) 

5 - Askerliğini yapmış ve ihtiyata geçmiş olanlar ayni derec~
de kaz.ananlara tercih edilecektir. 

6 - idare doktorları tarafından yapılacak muayenede sıhhi du· 
rumları demiryol işlerinde vazife görmeğe elverişli bulunmak. 

7 - Müracaat istidalarına bağlanacak vesikalar şunlardır: Nüfus 
cüzdanı , diploma veya tastikname , askerlik vesikası ve askerlik 
yoklamaları , polisten tastikli iyihuy kağıdı , Çiçek aşısı kağıdı, -ev
li ise - evlenme cüzdanı , altı adet vesikalık fotoğraf. 

6 - Daha fazla malumat almak isteyenlerin işletme müdürlükle
rine veya istasyon Şefliklerine müracaat etmelidirler. 

7-lstidalar en son 12- 11- 942 günü saat 12ye kadar kabul olu-

nur. (9288) 28-29-1-3-6-8-9 14755 

••••••••••••••••••••••••••• 

Doktor 

Turgut Soyer 
tf Hükumet civarında İstikamet Eczahanesi karşısındaki çıkmaz 

it sokak içinde 121 numaralı evde hastalarını kabul eder. Haftarıın 

N Salı ve C uma günleri öğleden sonra fakir lere parasız bakılır . 

" 13- 26 
::::==n::::::::::zc::uuun:::" 

oe••••••••••••••••••••••••o 
İ ADEMİ İKTİDAR VE BELGEV$EKLiGiHE İ 
e KARŞI • • 

1 FORTOBIN ! 1 S. ve /.Muavenet Vekaletinin Ruhsatını haizdir 1 
e Recete ile alınır her eczanede bulunur • 

e Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril e 
: Y ağcami civarı No. 14 - Eski Selanik Bankası 1 
• Posta Kutusu 105 14520 • 

oee•••••••••••••••••••••••o -------·-----

i 1 an 
Seyhan Vilayeti daimi encümeninden : 

1- Adana-Osmaniye -F evzipaşa yolunun 99 -650 kilo
metrede Çona köyü ile 109-998 kilometresinde kanlı geçit 
karakolu arasındaki şosa üzerinde inşa edilecek (10) adet su
lama büzleri (9179) lira ( 19) kuruş üzerinden eksiltmeye ko
nulmuştur.· 

2- Eksiltme 12- 11-942 tarihine müsadif perşembe gü· 
nü saat (10) da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3- lstiyenler bu işe ait keşif evrakını gör mek tçin Nafia 
müdürlügüne müracaat edebilirler. 

4- [steklilerin (688) lira (44) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası almak üzere bu miktar iş yap· 
tıklarım gösterir bonservislerile iki fotograf, bir aded (50), 
bir adet ( 15) maktu ve bir adet bir kuruşluk uçak pulunu di
lekçelerine bağlamak suretile ihaleden üç gün evvel vilayete 
müracaatları lazımdır. 25-29-:~ - 7 14744 
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