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Bugün, Büyük Matemin Dördüncü Yıldönümü 
ATAMIZ ! Halkevinde Büyük Tören Olacak 

1 

Nevzad Güven 

S 
eni dört yı 1 önce, bugün kay
betmi,tik • Bu sabah Türk 

göklerinin en parlak yıldızı 
sönmüş , bütün Ömrün boyunca 
milletin için çarpan kalbin dur· 
mu,tu • Bizi ve bizimle beraber 
hemen bütün dünyayı karanlıkta 
bıraktın • 

içimiz acı , gözlerimiz yqla 
dolmuftu. 

Günlerce, haftalarca, aylarca 
atlam!ftık • 

Hila /bugün de atlıyoruz • 
Sen hayatında bütün zaman· 

larıo en büyük'.: Şefi ', en mesut 
adamı:olmuftun. Çünkü, rüyasını 
senin kadar,parlak , senin kadar 
mubte,em bir şekilde gerçekle'
tirmi' insan nadirdir • Belki de 
yoktur • 

Dünyanın -en mesut' ölüsü de 
sen oldun. Çünkü,: hiç bir millet, 
ne bir hükümdarın, ne bir cihan• 
girin .. ne:de bir şefin:arkasından 
bizim..:' senin için duyduğumuz 

acıyı~ duymamı,, göz ' ya,ını dök· 
memiştir • 

Ölümün, tarihte bütün dünya 
insanlarını müşterek bir eleme 
dü,ürmü'~ nadir hadiselerden biri 
olmuştu. Bugün de ebedi dünya· 
nın eu mesut, müsterih sakini oTa· 
rak yatmaktasın. 

Arkanda bıraktıtın millet en 
aevditin adamın rehberliğinde , 
içinde •enin rulaua, t rubunda senin 
enerjin olduj"U} halde ipret etti· 
tin parlak ufka',dqtru yol almata 
devam ediyor. 

İasaalart• korkunç bir kabus 
yqadıtı f" palerde , bir çok 
milletlerin nifa~ ıiç bozgunu yü
zünden çökmüt bulundutu bir 
devirde senin milletin fırtınaların 
en fiddetlisi kartısmda bile yerin · 
den oyı.atılamıyacak granit bir 
kaya satlamlıtı ile ayakta dur· 
maktadır . Bir ıeyden korkmuyo· 
ruz. 

Neden korkalım ki: 
Sana zaferlerin 11 en zorunu 

kazandıran:büyük \ arkadafın ba· 
şımızın Üstünde , dünyayı kapla· 
yan bugünkü karanlık ortasında 

yolumuzu gösteren bir çoban yıl · 
dızı gibi parlamaktadır. Bu çetin 
yolculukta yüretimize kuvvet , 
ayaklaremıza takat veren şey se· 
nin ruhundur. 

Biz, o ruhunun verdiği kuv· 
vetle en· yaman savaşlardan za· 
ferle çıkmata alıftık • 

Mecbur oluraak bize bırak· 
tıtm amaneti.korumak için ayni 
ruhla dötüfecetimize ve muzaf· 
fer olacatımıza emin ol • 

Hudutlarda nöbet bekleyen 
Mehmetçik, müdafaa edeceti top· 
raklarıo şimdi mukaddes vücudunu 
da ta,ıdığı için bir kat daha de· 
ter kazandıtıoı çok iyi biliyor. 

M\lsterih uyu 1 Sen içimizde 
daima uyanıksın 1 

N•oMlll GOVBN 

- -
Fransa -İsviçre 
smm kapandı 
Bera: 9 ( Radyo )- Fransa

l.viçre hududu yeni bir emre ka · 
dar kapatılmlftır . 

Bugün Ebedi Şefimiz Ata· 
türk'üıı aramızdan aynldıtı günün 
dördüncü yıldönümüdür. Ve bu· 
nun için bugün, büyük matem 
günümüzdür. Bu münasebetle 
memleketin dört bucağında bu
gün ihtifaller yapılacaktır. Keza 
şehrimizde de büyük bir ihtifal 
töreni yapılacaktır. Bunun ıçın 

Halkevi bir proğram hazırlamıştır. 

Bu proğrama göre, bu sabah sa· 
at dokuzda Halkevinde toplamla· 
cak ve hazırlanan Atatürk köşesi 

önünde saat tam 9,5 de tazim SÜ· 

kutu olacak ve Atatürk'ün hayatı 
hakkında bir söylev verilecektir. 

Bundan sonra Milli Şefimiz ismet 
lnönü'nün beyannamesi okunacak 
ve bunu müteakip Halkevi ban-

Sekizinci ordu 
hızla ilerliyor 
Altı İtalyan tümeni esir almdı 

Marsa-Matruh ve Sidibarrani dün 
geride bırakıldı. Rommer fena durumda 

Ankara: 9 (Radyo Gazetesl)
En son haberlere göre, sekizinci 
ordu Marsamatruhu ve Seydibar· 
raniyi gerilerinne bırakarak ilerle· 
meğe devam etmiştir. 

1000 lop, 500 tank alınmııtır. 
Altı İtalyan tümeninden hepsi tes-
lim alınmıştır . sayısı 40,000 
den fazladır. Esirler Rommel çok 
güç bir vaziyettedir. Şimdi 'Rom· 
mel iki tazyik arasındadır. Ve 

Kahire: 9 (Radyo)- Romme
lin zırhlı kuvvetleri hemen hemen 
yok edilmiıtir . Alınan esirler 
50,000 i bulmuştur.' 

Londra : 9 ( Royter ) - Se · 
kizinci ordu Marsamatrub ile Lib
ya hududu arasında ilerlemekte· 
dir. Altı Mihver piyade tümeninin 
kısmı azamı fİmdiye kadar esir 
alınmıftır. Binlerce top alınmıf · 
tır. ============== Trablusgarpteki kuvvetlerini de 

- , takviyeye mecburdur. 
İngiliz tayyareleri kaçan dilf· 

<Gerisi 1 ...... ..,,,..., 

dosu önde, matem havaları çalı

narak okullar, Halkevliler, Patili· 

ler ve halk Atatürk parkına gide· 
cekler ve burada Atatürk anıtına 

törenle çelenk koyacaklardır. 
Haber aldığımıza göre, bugün 

bir çok dünya radyoları da Tür
kiyenin bu büyük matem gününe 
iftirak edecektir. 

ı ........................ ı 

İ BAY HITlERİH 1 
1 SOH NUTKU i 
ı : 
ı Geçen harpteki ı 

J vaziyet artık f 
ı avdet etmiyecek ı 
ı ıı 
Ankara: 9 (Radyo gazete•l)
Hitler Münibte bir nutuk söyle· 
miftir. Hitler, Alman askeri kud· 
retini tebarüz ettirmif, Naayonal 
Sosyalizmin çal!fmalarından bah· 
setmif, Fübrer zaferin Almanyada 
olacağını söylemİf, Allah ve mu
kadderatın zaferi haklı ve kuv· 
vetli olan tarafa verecetini bil· 

dirmif , düşmanların geçen harp
teki vaziyetin tekerrür edeceğini 
sanmalıla bati ettiklerini kay· 
detmiftir . Bundan sonra Fübrer, 
Edenin nutkuna da : " Sizin ida· 
re etmek için detil, istismar et· 
mek için bilfiniz vardır n demİf · 
tir. 

: ........................ .. 
ı 
ı 
ı : 
ı 
ı 
ı 

HükUmet meclise 
izahat verecek 

i ....................... , 
ı Ankara: 9 ( A. A. )- Büyük Millet Mecli•İ ba· i 
ı ~ün toplanmııtır • Meclia ikti•at ttncümene aza ••fi· • 
ı mi yaparak dağılmııtır • Mecli• çarıamba ~ünü topla· i 
ı nacak ve hiılriımetin beyanatını dinliyecelctir • ı 

: ............................ " .................... ~ 

Amerikalıların 
- Fransız şimal Afrikasına --

ihraç hareketi 
Cezair işgal edildi . Oran 

şehrinin düşmesi bekleniyor 
Amiral Darlan esir edilmiş! • Petenin 
protestosu • Ruzveltin F ransaya mesajı 

Ankara: 9 ( Radyo gazetesi )- Amerika kuvvetlerinin Fransız ,imal 
Af rikasına pazar sabahı yaptıtı çıkartma hareketi halci akisler uyan
dırmaktadır, Ruzvelt bu çıkarma yapılırken Fransız milletine samimi 
bir mesaj föndermiş , Fransız - Amerikan doslufundan bahsetmiı, 
Mihver tehlikesi ortadan kalkar kalkmaz müttefik kuvvetlerini bunları 
talı/iye edeceklerini vaad etmiş ve cc Yaşasın Fransa ! • diye demecini 
bitirmiştir. Dun sabah tla Amerika maslahatgüzarı Peteni ziyaret ederek 
kendisine Ruzveltin mesajını yazılısını vermiştir. Peten,de cevabi mesa· 
jının yazılısını vermiş ve bu hareketi teeuüfle karşıladıfını bildirmiştir. 
Ankara: 9 (Radyo Gazetesi)- sazların 14 piyade alayı, 6 suvari 
Son hadiseler hakkında Alman ve 6 topçu alayı vardı. Cezairde 
radyosu, çıkartma"hareketini kurt• 
la kuzu masalına benzetmiı ve 
Amerikanın sudan bahaneler gös · 
terditini söylemiftir . 
Ankara: 9 , (Radyo Gazele•l)
Darlanın eıir daıtüğü haber n· 
rilmektedir . Fakat bu haber be· 
nüz teyid edilmemiştir . 
Ankara : 9 [Radyo gazetesl)
Cezair sahillerine çıkarılmış olan 
Amerikalılar Cezair ıehrini ifgal 
etmiper ve buradaki makamları 
mütarekeye mecbur etmişlerdir • 
Oran bölgesine çıkarılan kıtalar 
da tayyare meydanını i'gal et· 
miştir • Oranın da bugün yarın 

işgal edilmesi kuvvetle mubte• 
meldir • 

Şimal Afrikada Fransız baş· 
kumandanı Jeri idi . Fasta Fran · 

ARA SIRA: 

ATATDBB 

14 piyade, 7 suv,.ri ve 6 topçu 
alayı mevcuddu. Tunusta da bir 
piyade tümeni bir de suvari tü· 
menine yakın kuvvet oldutu tab· 

min edilmektedir. Bütün bu mÜI· 

temlekelerde Fransanın bine ya· 
kın eski model tayyareleri oldutu 
da bildirilmektedir . 

Amerikalılar ve lngilizler aon 
çıkarma hareketine asgari lS~,000 
ki,i tahsis etmiflerdir. 

Tulondaki Fransız deniz kuv• 
vetleri, müttefik deniz kuvvetle· 
riyle karşılaımak üzere açılmııtır. 

Bu Fransız donanmasının en 
zayıf tarafı uçak gemisine malik 
bulunmayışıdır. Bu donanma fİm· 
di büyük tehlike içindedir. Şimdi 

fGerilıt 1 llnd ~1 

--- • 
sıvaısı .. 

O 
büyük insanın ölümünden dört yıl geçti ... Daha da böylece yıl· 
lar geçecek • Fakat geçmiyecek , unutulmayacak şey iusanlıtın 

ve bugünkü varlığımızın sembolü olan " Atatürk n tür • Onu 
bugün bütün milletçe anarken , onun ebedi rubu önünde sayrı ile 
etilirken, gözlerimi& y8f8rıyor. 

Dört sene enel bugünü , bizim için ve bütün dünya için en bü· 
yük bir acının yürekleri yaktatı kara haberi düşünürüm .. Onun basta 
döfetinde ölümle pençeleştiği günleri dakika dakika , saat saat be· 
yecan ve korku ile takibediyorduk. Evimiz, hükumet binasına ve Kız 
lisesine yakın .. Vakıt ötle yemeli sonu ... Gittikçe ajnlatan acı bir 
utultu duyduk. Hepimiz birden : 

- Eyvah!.. 
Diye çırpındık. Pencereden bakıyoruz.Bayratımız yarıya inmif,an• 

ladak ki : Atatürk öldü. 
lıittitimiz bu korkulu utultu, gittikçe genifleyen bir dalra gibi, 

içten gelen bir ağıddı. Kız lisesine giden yavrularımız, hepsi, mendil 
gözlerinde bünfiir hüngür ağlıyorlardı. Çarfıda herkesin gözleri y&flı, 
çehrelerde büyük bir acının saklanmalı güç bir izi vardı • Onun ölü
müne yalnız biz detil, bütün insanlık içten gelen bir acı ile atladı , 
röz yqı döktü ... 

* * • 
Ertesi gün bütün millet radyo baıındaydı . Herkes bu tarihi da

kikayı heyecanla bekliyordu. Bu bekleyif, yeni bir doğuşu duymak 
içindi.. Biran geldi ki : Büyük Millet Meclisimizde , " iaönü n nila 

- G•rui üçüncıJ Mıyfada -
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Hüküm etin 
Tedbirlerini 

Beklerken Şehir meclisinin 
dünkü içtima' 

R· -
Eşya Fiatlarının~ 

Düştüğü Söyleniyor 

1 1 

OLCMONON 
YIL DtlNOMfJNDE 

Seni öldıi digorlar, gerçekmi bize 
anlat? 

Sana tapınan kalpler. inanamıgor 
buna, 

Söner mi lıiç bir güneş, Yok olur 
mu kainat ? 

Yazan : 
14 ilkteşrin tarihli La Tribu

ne de Geneve gazetesinde bir 
Paris mektubu var. Birkaç satırını 
zikredelim: "Kış geliyor. Üşüye
ceğiz, açlık çekeceğiz. Hayat pa· 
halılığı gittikçe artıyor. Kara bor
sada bir kilo terayağı 7,50 lira, 
bir kilo çay G6 lira, bir kilo kah· 
ve 52 lira, erkek pabucu 145 lira 
sabuu 6 lira, et 6 lira, bir tavuk 
9 lira, bir paket adi cigara 225 
kuruştur . ., Bununla beraber hükı1 · 
metten lsviçre altını döviz alıp bu
nu Paris kara borsasında bozdu
rarak, Pariste hayatın sudan ucuz 
olduğunu söyliyenler yok değildir. 
Almanyanın, vesikalama \'e tayın· 

lama sistemini en iyi tatbik ettik
ten başka kara borsaya en ağır 
ceza veren memleket olduğuna 

şüphe yok. Fakat bu ne bolluk, 
ne kafi beslenme ve kullanma eş 
yası tedarik edebilme~. ne de ka
ra borsa olmamak manasına gelir. 
Berner Tagblatt gazetesinde çı

kan bir Berlin mektubundan bazı 
satırlar: "Henüz sonbahar iken, 
lokantalarda zerzavat kalmadı. 

Zerzavatçı dükkanlarının önünde 
bir domates için kavg:ı kıyamet 

kopuyor. Paraya kıymet verilme
diA"i için bir trampa sistemi kurul
muştur. Alış verişte para ye
rine kahve, çay, tereyağ, ekmek 
kartı kullanmak lazım! Kasap 
dükkanında iyi parça et var ama, 
zerzavatçı içini Zerzavatçı da en 
güzel domateslerini ka!!ap komşu 
suna saklamaktadır. Şarapçı, ken· 
dine yataklı vagon biletini devre
denlere daima iyi şarap verebi
liyor. Deutsche Allgemeine Zei· 
tung bütün bir kara borsa şebe
kesinin keşfolunduğunu haber ver
mektedir. Asıl suçlu idam edil 
miştir. Bcrfinde her hafta kurşuna 
dizilen veya idam olunanların a· 
fiş - listeleri • görülmektedir.,, Bir 
İsviçre gnzetC!sinde okunduğuna 
göre "Zürich'te bir kaç memur 
kendileri tarafından yokedilrnek 
lıizımgelen iaşe lcartlarının büyük 
bir kısmını aşırmışlardır. Şimdiye 
kadar bu kartlarla tic:ıret eden 
80 kişiden fazla adam tesbit olun
muştur . ., lsviçre, müstahsillerin 
pahalılık yarışına karşı koymak 
için, serbest et piyasasını kaldır

mıştır. Her şey tayınlanan ve ve
silcalanan aynı memlekette ekme· 
ğe ve süte kayıt konulacağı hiç 
hesaba katılmamıştı. Başka gıda 
maddeleri pahalılaştığı için, ekmek 
lsviçre'de başlıca doyurucu mad
de olmuştu. Tayınlama haberini 

veren gazeteler diyorlar ki: "Şi

kayete hakkımız yok. Bazı mem
leketlerde ekmek bizimkinin yarı

sı kadar değildir ve süt tadının 
hatırası bile unutulmuştur. 225 
grnm ekmek öteki harpte aldığı

mız ekmektir.,, İsviçreliler, onlar
da dahi başlıca gıda madciesi ha
line gelen ekmeğin 225 gramnıı, 
başka memleketlere göre nimet 
addediyorlar. Biz 300 gramdan 
aşağı düşmedik! 

Hayal zorluğunun ve bu zor· 
luktan doğan yolsuzluk ve kara 
borsa ticaretinin, her tarafta, ma· 
kinaları kadar muntazam çalışan 
Alman teşkilatı içinde veya saati 
kadar aksamaksızın işliyen lsviçre
de bile tamamiyle önlenebilmesine 
imkan olmadığını görüyoruz. Ha· 
yat zorluğu ve ondan doğan yol· 
~uzluk ve kara borsa ticareti ile 
mücadelesini her" gün daha artır
mıyan ve ,:;;iddetlendirmiyen hiçbir 
hükümet yoktur. Ancak şu fark 
var: kara borsa tüccarlığı ile yol
suzluklar, tabii zamandaki yanke
sicilikler, ve hırsızlıklar gibi, kü
çük zümrelerin mesleğidir. Satıcı 
veya alıcı. vatandaşların en büy~k 

kısmı, bu fırsattan menfaatleomiye 
değil, bilakis, hükumet tedbirlerini 
muvaffak kılınağa çnlışmaktatlırlar. 

FALiH RIFKI ATAY 

Bundan başkn bu vatandaşlar dar. Şehir meclis' dün saat 15 de 
lığı ve zorluğu tabii bulmaktadır· Beledıye Reisi Bay Kasım Ener'in 
lar. Etrafınıza bakınız: kaç dostu- reisliğinde toplanmıştır. Celse açı-
nuz ve kaç aile, harpten önceki lınca evvela eski zabıt hulasası o-
hayat tarzını arzusu ile tadil et· kunmuş, müteakiben Kanaranın fa 
meğe ra;-ı olmuştur. Biz Alman- sılları arasındaki münakale işi ko-
ya'daki azlık eşitliğini aramıyoruz: nuşularak bütçe encümeni mazba 
biz bol ve ucuz istiyoruz, bolluk· tası kabul edilmiştir. Yeniden ta· 
ta eşitlik istiyoruz. Haı.talığın bir yin ed len dört memurun da me-
yüzü bu, öteki yüzü kanun kayıt· muriyetleri tasdik olunmuştur. Bun-
lamalarına karşı utandırıcı bir la dan sonra, içme suyu sondaj bo-
ubalilıktir. Hükumete bir bir be· ruları meselesi ele alınmış ve ka-
yanname vermek 15.zımgt>ldiğinde nunlaı encümeni mazbatası kabul 
ihtiyaçlarımızı alabildiğine şişiı mek olunmuştur. Burıu müteakib Say-
için çareler arıyoruz. Yanlış be- dam caddt>si yolu müteahhidi Bay 
yanname altına imza atmanın ne Nebi Yalbuzdağ ile Belediye ara · 
kanuni, ne de ahlaki mesuliyetle- sındaki dfıvanın sulhen halline da· 
ıini hatırlamamak için, özürler ır olan kanunlar encümeni mazba-
cadediyoruz. lası t'sas itibariyle kabul edilmiş 

HüL:ümet va1i} etin gerekli kıl- ve yalnız Fen dairt'si hesap ced-
clığı bütün tedbirleri alacaktır. Bu vellerinin bir <laha tetkiki işi ait 
tedbirleri hiçbir baltalama hare- olduğu encümene havale edilmiş· 
keti hoş görülmeksizin, tatbik celi tir. Belediye hududunun tadiline 

•••••••••••••• 

f SENİRLİ 1 f 
f Kahraman Ordumuzun f 
ı erlerl lçın:kış hediyesi • 

f hazırlamayı ihmal etme. ı 
f Adana Kızllayına uğra 1 f 

•••••••••••••• 

Tevkif edilen 
bir tatllcı 

Bir kilo baklavayı beş liraya 
satan 1 Tatlıcı Mustafa Berikman 
clün ihtik;1r suçuyle tevkif edil 
miştir. 

Askerlerimize 
yapılan bağışlar 

lecektir. Gene şüphe yok ki insaf 1 J dair olan meseleni de şimdilik 
vicdanı VI! karnın korkusu o:mı. [ geri bırakılması kararlaşınıştır. Be
yanlar, bu tedbirlere o ahi karşı lediye ve Kanarnnın 941 mali yılı 
gelmek için ellerinden geleni ya ı kat'i hesabı hakkında hesabı kat'i Kahraman askerlerimize lcış 
pacaldar, daha kötüsü, alttan alta encümenin mazbatası ve sebze hediyesi için bağışlar devam et· 
onları tenkidederek yahut ala\: a hali arsası hakkıııda Belediye ile mektedi: Evvelki yekun 44800 lira 
alarak, bizi kendi taraflarına sü Vakıflar arasındaki ihtilafa dair icli. Dün clel Mehmet ı"'Tanrıverdi 
rüklemek isti.>eceklerdir. Kime Belediye encümeni kararı üzerin- 150, Ahmet Mürşit Görgün 350, 

Ankara : 9 (Türksözü muha
birinden) - Hükumetin, bütün 
imkanlardan istifada ederek mem· 

lekete hariçten fazla miktarda 
mal idhal etmek ve fiatleri makul 

bir dereceye getirmek azminue 
olduğu haber alınmıştır. Bunun 

neticesi olarak son günlerde mal
ların fiatlerinde dikkati çekecek 

derecede düşüklükler başlamış ve 
hararetli alıcılar, birdenbire orta
dan kaybolmuştur. 

Bir aralık 4 buçuk liraya yük
selen çuvalın tanesi şimdi 2 bu
çuk liraya, kilosu 4 buçuk liraya 
çıkan karpit 170 kuruşa, 250 !it 
relik varil 55 liradan 26 liraya, 
iki liraya satılan demir 90 kuruşa 
düşmüştür. 

Haber·~ alındığına göre. Al
manyadan ve bilhassa orta avru
padan külliyetli miktarda ve her 
cinsten idhaJat eşyası yola çıka· 
nlmıştır. Bu eşya gelince fiatlerin 
daha çok fazla düşeceği söyleni
yor. 

Müteahhitlere 
Verilecek Çimento 

yardım edecegiz. ? Mesele bura· dede konuşmalar yapılmıştır. Dilber zade Müesse!!atı T.A. şir-
dadır. Her kayıtlama bizim key· Şeker stokcularının keti birinci taksit 250, Mehmet Vekalet şu tamimi yapmıştır. 
fımiıi bozduğu vakit onu fkırarak Pişmiş 150, Süleyman Nuri Kaz· Bugünkü şerait dahilinde çi-

~ muhakemesi mento fabrikalarının istihsalatı ve boıarak keselerini. do'durmak mirci 400, Ahmet Turan Tüzmen 
Ş h · · l b kk vekaletlerle vilayetlerin resmi in-istiyenler, :hiıim zevkimize Ride· e rımızde )azı a al!arın 100, Yasin Bilici 250 

ce!c bir edebiyat.yaratmakta güç- şeker stoku yaptıklarını ve hun- şaatı ihtiyaçlarını karşılıyamamak-
Jük çekmiyeccklerdir. Şurası doj! fardan 32 ton L:ııdar ş~ker yaka. Bir kömürcü daha ta olmasına:rağmen piyasada fa-
rudur ki vurguncu bir esnaf an ilk landıRını yaımıştık . Bu stokcula· dün tevkif edildi hiş fiyatlarla çimento satılmakta 
suç arkadaşı, müşterisidıı; nitekim rın rhıruşmasına dün ele devam olduğu istihbar edilmektedir. 
ilk kontrolcusu ela odur. t>dilmiş ve muhakeme başka hir Geçenlerde yakalanan sekiz Bunun, çimentonun keşifler 

E.n başta Hükümetıen, 7amanı güne tıılık olunmuştur. kömürcü başka, nün ele Mazhar üzerine verilmiyerek müteahhitle-
1939 a doğru geri ntıp, hrpimizi adında bir köaıürcii ihtikar suçu rin talepleri lizerine verilınesin-

nıcmlcketlerdcıı birine herızdmek ile tevkif ed ilmictir. d ·1 • ld'ğ' bu s retle feraha götürecek tedbirler değil, v en ı en ge ı ı ve . u 
arzusundan gelen bu telkıne, bu f 1 . t . d f ıı· r t 

buhranın cıhanı sarır) ııvur tuğu aza çımen o pıyasa a a ış ıya . 
t memlekette inonarıhır olmuştur. ı ı 1 kt f f lr t• 

devrin tedbirlerini bekliyeceğiz. Pazar Günkü ara satıma· a 0 ' u6u Kanaa 1 

Hükumet tedbirlerini bekler- hasıl olmaktadır. 
Tabii geçim şartlarını, umumi ken, milli mü lafa haıırlıklarınıı- f udbo\ Maçları 

barıştan hemeıı sonra dahi bula 1.a asla ge\Ş"klık gelmı} c>Ce~ini. Bundan dolayı müteahhitlere 
mıyaca~ıınızı düşüneceğız.. Bılerek harbin en ııın.ik ve buhrnıılı sııf- Pazar günü Şehir Stadında çimentonun talebettikl~ri miktar 
ve istiycrelc, f ;!clek5rlığa razı ola- ha:;ıoa girmiş olduğu hu devirıl~ lskenderun tnkımiyle Adana Ma- üzerinden verilmeyip keşfe göre 
cağız.. Sıkıntı} a çare olarak bu ve bundan sonra, bilakis, milli latya Mensucat Gençlik Kulübü, hakiki miktarının tesbit edilerek 
halkın kulağına: " - Canım, ki · müdafaa ha11rlıklaııınızn bııshütürı hakem Nihad Calba'nın idaresin- verilmesi ve inşaat esnasında çi-
minle muharebe edeceğiıi> Bu ka- im. vermek :wrunda oldu~unıuzu de karşılaşmışlar, neticede Malat· mento sarfiyatının sık sık kont· 
dar milli müdafaa ınnsrafına ne düşüneceğiz. Bize kııvvt'l veren ya mensucat takımı maçı 5 - 1 rol edilerek çimentonun mahalline 
lüzum var? Asıl zorluldnr bun-lan bir nokta kalac<ıktır: Kendi kcn· kazanmıştır. lskenderunlu gençler sarfının temini bugünkü şerait 
doğuyor!,, telkinini bıle ulaştıran- elimizi nıutlcıkll besli~·ebilir, idare d~n Atatürk anıtına çelenk koy- dahilinde mübrem ihtiyaçların bir 
lnr olmuştur. Doğrudan doğru} a edebiliriz. muşlar ve lskenderuna hareket dereceye kadar karşılanması ba-
biı.i hu hangi bo}un eğrlirilmış Falih Rıfkı Atay etmişlerdir. kımından~zaruri bulunmaktadır. 

~----------~----------:~~~-=-=--~==================~~~~ 

BİR KÜÇÜK HiKAYE=ı 

Ka n yaradılışı 
erkekler gihi bir şapka içinde , 
gürültühi sokaklarda acele acele 
yürümelerini göz önüne getirmek 
güç geliyordu. Hunlar da kadın 

mıydı ? Bunlara latif cin~ diyehi 
lir miyi1. ? Erkeğe benzemi.} e yel
tenen , mühendis olan , rakkam
ları di1.en , otomob•I kullanan ve 
iki fakülte tezi :nasında yü1ü bo 
yalı gözler mütecaviz en son dans· 

lan oynıyan bu asri kadın! 

kullanınca kulağa çalınan tuhaf sa
da gibi aklırudan kadın' terakkisi
nin bu basit zihinde ne gibi akis
ler • uyandıracağını anlamak arwsu 
içimde acaba neden uyandı? Asır
lardan kalma kanunlara riayet ede
gele eski ve:muhterem bir topra
ğın basit bir ihıiyannın acaba ne
den fikrini anlamak ihtiyacını his
settim'? 

Ba~ımı salladım: 

"Bizim memleketimizde kadın
lar erkeklerin işini görür.,, dedim. 
Bu defa yüzünde hayretten fazla 
acı hissi belirdi. Dalgın bir tebes
sümle: 

"Ne delilik, dedi kadın erke· 
ğin yaptığır.ı yapmak için yaratıl

mamıştır. Yalnı7. ve yalnız erkek 
için yaratılmıştır. 

' "Fakat kadınlar, bu !IÖZÜ er· 
kekler uydurdu diyorlar.,. 

Daha yavaş olarak devam 
etti: 

Bir kmamet kopmadan, Dıinga 
erer mi sona ?. 

• * $ 

Tanrılaşan bir uarlık, Hiç ölmez 
bıı muhakkak, 

iste ispatı şıı ki, her: gönı1lde sen 
uarsın. 

Bu da hir mucizendir, inandık 

Ölmedin asla 
buna ancak, 

Alam, Bize .11ine 

* • • 
sen garsın. 

Tanrının bir oluşu, nasıl imansa 
bizce, 

Ölmez/iline de biz, ayni :inanla 
taptık. 

Aranılmak için alı .. Bir sır oldun 

Gel ey Atam 
gizlice, 

bak sana, Gönüller
den taht yaptık .• 

• * 
* Ey ölmezler ölmezi; Ey ilahi 

Atatürk, 
Öqle acı du9du ki, bu millet ar 

dından ah .. 
Gözler lıep yaşla dolu, Boyun/ar

sa lıep bükük, 
Geceler lıep kabuslu. Gündüzlerse 

•imsiyah. 

* * • 
Seni kaybeden bizler, teselli bul· 

mazdık lıiç, 

lnönü gibi şefin, Ardında olma· 
saydık. 

Onun varlıtı bize, Şimdi en son-

Bir de yetim 
suz. sevinç, 

olurduk, biz onu 
bulmasa_l/drk. 

* • 
* Ebedinin izinde, .f.rdında milli 

şefin, 

Ülkümüze durmadan, 1 yılmadan 
r koşacalız. 

Kalpler inanlu dolu, Gözler ayni 
hedefin, 

lşılzna çevrili, Ebecle aşacalız, 

* * * Müslerilı U!JU Atam, Kelp gamlıy· 
sa başlar dik, 

Mukaddes emanete, gölüsler bir 
,tuııç siper. 

Mıisterilı uyıı Alam, Küçük, Büyük 

1 and içtik, 
Bu uğurda lüzımsa, Ölnıebe birer 

~ ~ birer ... 
, .. Adana : Mehmet Ali Çor· 

Lıılıan 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA R ADYOSU 
Salı - 10.11.1942 

8.30 ProgL"am ve memleket saat 
ayarı. 

8.40 Ajans Haberleri. 

9.00 Ebedi Şef Atatürk'ün ÖIÜ· 
münüD dördüncü yıldönü
mü mün asebetile, Milli Şef 
ismet lnönü'nün o gün 
bu büyük acı dolayısile 
büyük Türk Milletine yap· 
tığı bey.anatm okunması. 

9.05 T:izim Sükutu. 
9.10-
9.15 lstikliil Marşı : Ve saat 

12.'.10 n. kadar Kapanış . 
12.30 Progrrım ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Ajans haberleri. 
12 45-

12.50 lıti'ıdat Marşı: Ve saat 
19.3J a kadar kapanış. 

19.30 program Memleket Saat 
Ayarı 

Eski l (int vadisi yavaş yavaş 
gecenin tüllerine bürünüyordu. Ça 
kal sesleri uzaktan işitiliyor , gül, 
yasemin ve daha isimlerini bilme
diğim bin bir çiçeğin bayıltıcı ko· 
kusu biribirine karışı; ordu. Bahçe 
eflfitun bir gölii andırıyor , ağaç 
lar dantelalı yapraklarını ufka <tS· 

ınak ister gibi uzanıyorlardı. Bir 
icadın kafilesi çağıldıyarak çeşme
ye doğru geçti , gitti. O kadınlar 
vücutlarını saran ve çok eski za 
manları hatırlatan alınlanndan dü 
şen "sari., ( 1 ) feri içınde dim
dik gidiyorlardı ; bazısının bol 
rcııkli elekleri ve omuzlarında yu : 
nan "kalipira,,sını hatırlatan bir 
şalvarı vardı. Başlarının üzerinden 
bükülmüş kollariyle ufak bakırdan 
bir testi taşıyorlardı. Kalçaları yu
muşak kumaşın içinde serbest çal 
kanıyor , göğüsleri öne doğru 

dimdik ve kabarık , çıplak aydk· 
lan yere basınca belleri müsavi 
bir ritm ile sallanıyordu. 

Açık mavi sema morarıyordu .• 

Ala~a karanlıkta tesbih ağaçları 

al bayraklar manzarasını alıyordu. 
Bahçivan Badat tulumbasını yere 
bıraktı , çapasına dayanarak doğ · 

ruldu , geçen kadınlara baka kal· 
dı. Bıyığının altında resimlenen 
gülümsemesi bir bakı madalyonu 
andıran uıyıf yüzünü canlandırmı -
yordu. Vekarlı hareket iı.liği ve 
rahata çekilmiş nurlu yüzü ile es
ki çok eski zamanlardan çıkagel· 

miş hissini veriyordu. Bir cümle· 
nin içinde biribirine zıt iki kelime 

Guya başladığım bir musaba· 
beye devam eder gibi adamcağı

za bakarak: 
" Demek ki dedim; bu kadın

lar su çekmiye gidiyorlar, sonra
dan akşam yemegini hazırlıyacak
lar, pilavı pişirecekler, çocuklarını 

yatıracaklar bir de kocalarının işi

ne bakacaklar. Bütün hayat bun· 
dan mı ibaret 1 ,. 

"Hayır, dedi, hayır, eğer ka
dın başlı başına sayılsaydı, o za
man dünyayı yaratmış olan büyük 
- Tuvaştri - kadını ve erkeği 

yaratmış olduğu maddeleri müsavi 
kısma ayırırdı, halbuki .. fakat Hu
zur (3) kadının nasıl yaratılmış ol
duğunu biliyorsun değil mi'? 

Hayır diyen bakışımın önünde 
Badal~ gözlr:rini öne dikmiş olarak 
başladı : 

. 12.33 
19.45 
20.15 

Ajanı Haberleri. 
Radyo Gazetesi. 
Ebedi Şef Atatürk 'ün ölü. 
müniin dördüncü yıldönümü 
münasebetile, Milli Şef is
met lnönü'nün o gün bu 
büyük acı dolayısile büyüle 
Türle Milletine yaptığı be
yanatın oleunrnası. 

Bu geveze kafile bana "Perik· 
les,, zamanındaki tütsü taşıyıcıları 

veya eski tarihlerde kuyuya giden 
Rebeka'yı hatırlatıyordu. Guya in
sanlık ilk günlerin taze baharı ve 
saflığı ile yeniden vücuda gelmiş 

gibi ve bu esnada bana garp ka· 
dınlarının etekleri dizlerine kadar 
kısaltılmış yüksek ökçeleri üzerle · 
rine binmiş , kesik saçlı başları 

Badal herkesin bildiği bir ha 
kikati soran basil bir adama ba· 
kar gibi hayretle yüzüme baktı: 

"Kadınlaı ın hayalı budur Sa· 
hik (2) dedi. 

"Dünyanın yaratıldığı ilk gün· 
!erde büyük Tuvaştri adamı yarat· 
tıklan sonra kadını yaratmak için 
elinde hiç bir madde kalmadığının 
farkına vardı. Her şeyi erkeği ya
ratırken tüketivermişti. Evvela ne 
yapacağını kestiremedi sonra şöy
le derin~ bir~ düşündü ve şunu yap 
tı: ayın yuvarlaklığı ile körpe ağeç-

<Gerlal S Unctl 1&:Jfadal 

20.20 Aziz Ata'mızın Cumhuri· 
yetin onuncu yılında nec:ip 
milletimizle yaptığı tarihi 
hitabenin lcendi seslerilc 
neşri. 

20.45-
20.50 lıtiklfü Marşı Ve saat 

.. 
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Günün meşhur adanılan 

RUZVELT 
VE KARISI 

Bay Ruzvelt 
Talebeliğinde zenginlere düfmandı - Karısı ha· 

yatında e,. büyük yardımcıaı olmu,tur - Yedi sene 
haatalıkla mücadele-Korkacağımız yegane ıey kork
ma, olmaktır. 

Bayan Ruzvelt 
Ho.rpten niçin nefret ederdi?. AnnHİnin güzelliği

Beı çocuğu"u terbiye ediıteki usulü - Ruzveltle ta· 
nrfması ve ilk dansı. 

B
ugün artık Ruzvelt dünya de
mokrasilerinin reisi sayılıyor. 

Neden dünya Çörçili değil de 
Ruzvelti demokrasinin reisi adde
diyor ? Çörçil bugün lngilterenin 
elinde bulunanlım mahafazaya ça· 
lışan bir muhafazakar demokrattır. 
Yani bugün İngiliz başvekili dün· 
ya için eskimiş bir siyaseti tem· 
sil ediyor. Çörçil dünya için bir 
yenilik değildir. Halbuki Ruzvelt 
bugün dünya siyaset alemi için 
yeni bir simadır. Ruzvelt bir mu· 
hafazakar değildir. Onun için Ruz
ve dünyada llüzumu görülen y~
nilikleri meydana getiren yegane 
adamdır. Bugün mağdur milletler 
ümitlerini Ruzvelte bağlamıştır. 

Yarın kurulacak olan yeni nizam
da en kuvvetli reye Ruzvelt sahip 
olacaktır. 

Ruzvelt ve Hitler ayni günde 
mevkii iktidara geçmişlerdir 

1933 senesinin 4 Mart tarihi 
dünya tarihinde bir çok asırlar 

kalilar mühim rol oynuyor. 
4 Mart 1933 günü sabahleyin 

Franklen D. Ruzvelt Devlet reisi 
olarak resmi işine başlamıştır. 

Ayni gün gece yarısına yakın 
Alman meclisi bir fevkalade top
lantı yapmış ve bütün iktidarı Hit
lerin eline veren kanunu kabul et· 
miştir. 

Sekiz sene sonra dünya bu 
iki insanın dost geçinmesine kü· 
çük geldi. Birbirlerine karşı düş

man vaziyeti aldılar. 

Bugün dünya ringinde dövü
şen bu iki boksörden biri dünya
ya 1000 senelik bir sulh , diğeri 
kati bir hürriyet , adalet ve hak· 
şinaslık vadediyor. Şimdilik iki 
boksörden hiç birisi ring terket· 
mek niyetinde değil gibi gözükü· 
yor. 

Bayan Ruzvelt 
Bir Fransız muharriresiyle ko

nuşan Ruzveltin kansı aşağıdaki 

beyanatta bulunmuştur. 
Kadın gazeteci ilk olarak şu 

suali sormuştur : 
- Çin - Japon harbine dair 

bir teşebbüsatta bulundunuz mu? 
Ruzveltin karısı gürültülü bir 

sesle şu cevabı vermiştir : 
- Hiç ve yahut hiçe yakın 

bir şey. insanın müessir olabilece
ği , ve olmak istediği bir zaman
da ellerinin bağlı bulunması feci 
bir şeydir. Her ne zaman harici 
bir mesele memleketin hayatiyle 
alaka gösterirse harekete geçmem 
menedilir. Yapacağ1m bir jest şah
si mesuliyctimin çok fevkindedir. 

Böylece bütün kalbimle dün 
ya sulhu için dua etmekten ba'· 
ka bir şey yapamam. Ôtedenbcri 

harp aleyhtanyım. Harbe karşı bes
lediğim kinin ne zamandanberi 
vücut bulduğunu biliyor musunuz? 
Fransada harp meydanlarını ziya
ret ettiğim zaman. Güzel memle· 
ketinizin baraberelerini hayretle 
seyrettiğim zaman,. Fransayı öte· 
denberi bilirim. Çünkü , genç kız· 
ken , ilk yaptığım seyahatte Ma
dam Suvestr isimli bir muallimem 
vardı. Onun için ötedenberi oldu
ğu gibi daima kalbimde takdir 
hisleri beslerim. Onun nasihatleri 
sayesindedir ki , yavaş yavaş , 
utanma hislerine galebe çaldım , 

çocukluğumdanberi bana musallat 
olan beceriksizliğimi giderdim. 

Ruzveltin karısı sözlerine de
vam etti. 

- Evet.. evet. mizacım tama· 
mile değişti, düşününüz... Büyük 
annem tarafından 19uncu asır ana
nesine göre büyütüldüm. Sonra işin 
fecaati annemin aşırı derecede gü· 
zel bir kadın olarak tanınmasına 

rağmen benim gayet sade yaradı· 
lışımdır. Halbuki annemizle ara· 
mızda dağlar kadar güzellik ba
kımından fark vardır. 

Hülasa, yukarıda anlattığım 

gibi içtimai hayata hiç de müsait 
bir şekilde yaratılmış değildim. 

Daima bir köşeye çekilip hülyala· 
rımla uğraşmak isterdim. 

Kuzenim olan Frank.len D. 
Ruzvelt ilk olarak beni dansa da
vet ettiği vakit kulaklarıma kadar 
kızardığımı hala hissediyorum. O 
zaman evleneceğimize hiç ihtimal 
vermiyordum. 

FEMiNiST OLDUM 
Evvela kocama yardım etmek 

için makinede yazı yazmağa baş· 

ladım. Sonra hukuk tahsili yaptım. 
Sonra da çocuklarım oldu: Beş ta
ne. Onları modern bir şekilde bü
yütmeği arzu ettim. Yüzmeği öğ· 

rendim. Onlarla kamp yaptım. On
ların tek başına hayatta muvaffak 
olmalarını temin ettim. Nihayet re· 
minist oldum. 

O da şöyle oldu: 
Evlendikten sonra bir dostum 

beni zorla bir kadınlar toplantısına 
götürdü. Onların hallerinin hiç de 
komik olmadığını bilakis gayet öl· 
çülü bir tarzda çalıştıklarını gör
düm böylece ben de reminist ol
dum. 

Ruzveltin karısı, beyanatını 

şöyle bitirmiştir: 

- Devlet reisesi olmaktan 
katiyen hoşlanmam. Seremoniler 
veyahut büyük resmi kabuller .. es
ki çekingenliğimi henüz tamamile 
kaybetmiş değilim. Yalnız iki şe· 

yi severim: 

- Çalışmak ve sevdiklerimin 
arasında. Hayatı tekemmül ettirmek 
için de bu kadarı kafi zanneder
sem. 

Amerikalıların 
ihraç hareketi 

(Baştarafı Birincide) 

müttefik filosu çok kuvvetlidir. 
Loodra : 9 ( Royter ) - Şi· 

mali Afrikadaki Amerikan çıkış 
harekatı inkişaf etmektedir • A • 

merikalılar bazı yerlerde Fransız 
bahriyesi ve sahil bataryaları mu· 
kavemetiyle karşılaşmışlardır • 

Uran limanında müttefikler 
iki küçük gemi kaybetmiştir. Ce· 

zair şehri teslim olmuftur • Müt· 
tefikler birkaç tayyare meydanını 
da işgal etmiştir . Bu harekat 

şimdiye kadar görülmemiş büyük 
kuvvetlerle yapılmaktadır . Ce· 
zair t Uran ve Fas sahillerinde 
büyük mukavemet vardır • Ko-

miogbam :hu harekatı idare et· 
mektedir. Vişi kabinesi Amerika 
ile münasebatı bilfiil kesmeğ"e 
karar vermiştir. 

3 Sayfa 

Duyduklarımız 

_t;).1$ . ·. HABERLE~·'.-
.. •. •I ' • 

Kış nasıl 
geçecek? Ordudan çıkan 

Bulgar subayları 
Londra : 4 (Radyo)- Son 

altı ay :ıarfıoda iki bin kadar Bul· 
gar subayı Almanlar tarafından 
komünistlikle ittiham edilerek or
dudan uzaklaştırılmışdır . 

Aynı aylar zarfında yiizlerce 
Hkerin ordudan firar ettiği de bil· 
dirilmektedir. Almanya 'nın Sof ya 
sefirinin, daha doğrusu Bulgaris· 
tan'ın Valii Umumisinin e~rile 
Filof her vatanperver Bulgar va
tandaşını komünistlikle ittiham 
etmelrte ve cezalandırmaktadır . 

Almanyada orduya 
subay olarak 

alınan çocuklar 
Baku : 9 (Radyo) - Alman 

başkomutanlığı tahsilde bulunan 
ve 16 yaşını idrak eden talebe· 
lerin orduya subay olarak iştirak 
etmeleri için tedbirler almı§hr. Bu 
hadiıe, Almanya'da, cepheye sev
kedilecek insana olan faıla ihtiyaç 
göstermektedir: 

Sekizinci ordu 
hızla ilerliyor 

(Bııı 1 inci sa1ladı) 

maoı şiddetle takip etliyor • Hal· 
faya geçitinde ahlan ağır bom· 
balar Mihver kuvvetleri arasında 
büyük karışıklık tevlid etmiştir. 

Londra : 9 ( Royter )- R~ · 
melin uğradığ'ı hezimet artık ta· 
mamiyle bir bozgun halindedir. 
Artık Mihverciler hiç bir muka· 
vemet RÖstermemekte •e yalnız 
canlarını kurtarmaya bakmakta· 
dır. 

Tuna'da bir elektrik 
santralı inşa edilecek 

Roma : 9 (Radyo) - Bükreş' 

den bildiriliyor : Yakında Tuna 
sularından istifada olunarak muaz· 
zam bir elektrik santrah inşa edi
lectektir. Bu santral, saatte üç mil
yon kilovat temin edecektir. Bun· 
dan yalnız Romanya değil , aynı 
zamanda Bulgaristan ve diğe~ 

komşu memleketler de istifade e· 
debileceklerdir. Bu satral sayesin· 
de Romanya'nın trenleri, kömürle 
değil, elektrik cereyaniyle l işleye
cektir. Alman mütehassıslarının bu 
işde büyük himmetleri vardır. 

Umumi meclis . . 
aza seçımı 

Haber aldığımıza göre , bu 
ayın yirmi beşinci günü Seyhan 
Viliyeti Umumi meclis azaları se· 
çimi yapılacaktır. 

F ransanın eski 
.Ankara elçisi 

Bern : 9 (Radyo)- Fransanın 

eski Ankara elçisi Bay Jean Hel· 
leu Londra'ya gelmiştir. Bu suret· 
le Golistlere sekiz diplomat iltihak 
etmiş bulunuyor. 

Atatlrll sevgisi 
( Bası I inci sqlad• ) 

Cümburreislitine ittifakla ceçil· 
diğini duyduk . Alkışlar radyoyu 
parçalayacak şiddette ve devamlı 
idi, sokaklarda gelip geçenlerin 
yüzünde eşsiz bir neşe ve ferah 
lık vardı. Herkes adeta birbirine 
müjde veriyordu. Henüz beş ya· 
şıoda olan çocuğum pencereden 
dışarıya sarkarak , el çırparak 
bağırıyordu : • 

- lnönü , Atatürk oldu ! .. 
Bu masum yavrunun, bu ifa· 

desi ne kadar canlı ve hakikate 
uygundu ! Atatürkün t en küçü· 
ğümüzden en yaşlımıza kadar 
içimize bir sevgi halinde yerleş· 
mesinio ne güzel bir ifadesi idi 1 
Bu seYgi şimdi c lnönü > nün 
şahsında bergün biraz~ daha kök· 
leıiyor ve kuvvetleniyor t-S.CI. 

I ta/gaga yapılan 
son hava akını 8 

u kış nasıl geçecek ? Avru· 
pada kömürün azlığı karşısın· 

da herkes buna merak ediyor. 
İsviçreli mütehassıslar bu suale 
verilecek cevapta birleşmiyorlar; 

Bir kısmı . cŞimdiye kadar birbiri 
arkası sıra üç sene kış çok şid · 
detli geçti. 3 sene kışın şiddetli Kafkasyada 

muharebe 
devam ediyör 

Stallagradda 
yenlllk yok 

Londra : 9 ( Royter )- Mih· 
verin cenubi Rusyadaki bütün 
hücumları bala püskürtülmekte· 
dir. Diter yerlerde bir değişiklik 
olmamışhr • Stalingradda Ruslar 
bazı yerleri almıştır • Almanlar 
burada yine kayıplar vermiştir • 
Kafkasyada Ruslar bir Alman 
hücumunu püskürtmüştür . Dört 
tank imha edilmiş , birkaç tank 
alınmıştır • 600 Alman zabit ve 
neferi imba edilmiştir • Yerde 20 
Alman tayyaresi imha edilmiştir. 

Bir Küçük Hikaye 

Kadın yaradllışı 
- İkinci sahifeden artan -

lann dalgalanan inhinasını, otların 
tatlı titreyişi ile kamışın narinliği· 

ni, çiçeklerin açılışı ile yaprakla
rın hafifliğini, filin hortumunun İn· 

Mnalı dolaşıklığı ile geyiğin ba
kışlannı ve arıların bir kovan kur· 
muya olan ihtiyaçları ile güneş ı· 

şığının genç neşesini, bulutların 

göz yaşını, ve rüzgarların değişen 
kaprislerini, tavşanın utangaçlığı 

ile tavus kuşunun gururunu, mu
habbet kuşunun 2"Öğsünün yumu· 
şaklığı ile elmasın sertliğini, balın 

tatlılığı ile kaplanın vahşiliğini, a
teşin sıcaklığı ile kano soğukluğu
nu, saksağan kuşunun gevezeliği 
ile kumrunun dem çekmesini ke
dinin iki yüzlülüğü ile köpeğin sa· 
dakatini aldı, ve bunlann hepsini 
bir araya toplıyarak kadını yaratb 
ve onu erkeğe verdi. 

Fakat bir hafta sonra erkek 
gelip dedi ki; efendim, bana ver· 
diğiniz bu mahluk hayatımı zehir 
ediyor. Bunun için size geri veri· 
yorum, çünkü onunla yaşıyamam.,. 

"Tuvaştri, pekala dedi! ve ka· 
dını geri aldı. 

Fakat bir hafta sonra adam 
gene gelerek yalvardı... Efendim 
bu mahluku size vereliden beri çok 
yalnız kaldım. Gözünün ucu ile 
bana cilveler yaptığını ve benim· 
le oynaCilığını ve yanıma sokuldu· 
ğunu hatırlıyarak üzülüyorum. Ona 
bakmak çok tatlı bir şey ve onu 
okşamaktan daha yüksek bir zevk 
bulamıyorum ... 

"Tuvaştri, pekala dedi al git 
de artık beni rahat bırak! Bundan 
sonra başının çaresini düşün de 
onu istediğin gibi kullan.,, 

Ve ağzında asırların bütün 
felsef e~sini toplamış gibi Badal: 

"Ademoğlu da öyle yapma· 
dımı ya?,, dedi. 

Gökyüzü yıldızla deliniyordu. 
Yol üzerinde eski develerin çıngı· 
rak iesleri işitiliyor ve eski tarih-
leri hatırlatan gece içinde çağıldı· 
yan kadın kafilesi çeşmeden dö· 
nü yordu. 

Sathk ev 
Adana'nın Karasoku (Tekke

zimyan) mahallesinde 102 sokak 
10 numaralı ve iki daireli ev alt 
katında iki oda bir mutbah bir 
banyo ve bir antre salon ıve bela 
üst katında dört oda, bir salon, 
bir mutbah ve banyo ve hela ve 
yemek oduını havi olup satılık

tır; talip olanlar aynı mahallede 
oturan Bay Müslüm Çekmegil'e 
müracaat edebilirler. 2-3 

Londra : 9 ( Royter )- Cu· 
martesi günü Cenovaya yapılan 

İngiliz akınının büyük tesirler 
yaptığı anlaşılmışbr. Sahil boyun
ca bir çok yangınlar çıkmış, bü
yük binalar Lakileyeksan olmuş

tur. On hektar bir arazide gö· 
rülmemiş yangınlar olmuştur. 

Şimali Fransaya da Amerikan 
Uçankaleleri büyük akmlar yap
mış ve Mihver üslerini bombala· 
mıştr ı. 

Uzakşarktaki 
son vaziyet 

Londra : 9 ( Royter ) - A
merikan kıtaları Guvadalkanalda 
daha altı kilometre ilerlemiştir . 
Bu bölgenin on mil şimalinde 

bir Japon gemi kafilesine hücum· 
lar olmuş ve iki gemi yaralan · 
mıştır. Bütün ~bu harekette dört 
Amerikan tayyaresi kaybedilmiş· 
tir. 

Adliye kadrosunda 
Adana Sulh ikinci ceza mah

kemesi hakimi Nazım Kutlar Mer
sin asliye hukuk mahkemesi ha· 
kimliğine vekaleten tayin edilmiş· 
tir. 

• 
Kozan hakim namzetliğine B. 

Sıtkı Uğurlu tayin edilmiştir. 

İngilizce ders . 
verıyorum 

Orta mektepte Ingilizce oku· 
yan talebelere ders veriyorum. 

lstiyenler aşağıdaki adrese 
müracaat etsinler. 1-2 

Cemal İş 
Tarsus kapısında bakkal 
lsa iş oğlu - Adana 

geçmesi ancak 1903-1805 sene· 
lerinde görülmü~tü. Şimdi dördün· 
cü kışın da şiddetli olması fevka· 
iade bir hadise olacaktır. Böyle 
hadiseler ancak 250 senede bir 
tekrarlanır. 

Diğer bir kısmı da şunları 

söylüyor: <1934 denberi havalar da 
büyük bir değişiklik vardır. Her 
sene kış bir sene evvelkinrien da· 
ha soğuk oluyor. Buna bakarak 
bu seneki kışın da şiddetli ola· 
cağına hükmetmek lazımdır.> 

Şiddetli kış iddiasının ne de
rece doğru olduğunu bilmiyoruz. 
Fakat bu tahminin Avrupa mem
leketlerinde herkesin ıırtına soğuk 
su gibi döküleceği şüphesizdir. 

Franaa' da pencereden halı 
silkmek yasak 

Fransa'da mikroplara ve bun· 
ların menbaı olan tozlara karşı 
mücadele açılmıştır. Tıp akade
misi son toplantısında pencere· 
!erden halı ve toz bezlerinin sil
kilmesinin kati surette yasak edil· 
mesini istemiş, hükumet bu isteği 
kabul etmiştir. 

Akademi, yiyecek azlığı yi
zünden vücutların muka"emeti 
azaldığını, bu yüzden mikroplara 
karşı uyanık bulunmak \azım gel· 
diğini ileri sürmüştür. 

Andor'da ealı.i secim 
usulüne dönüldÜ 

Avrupanın en küçük hükıl· 
metlerinden biri olan Fransa ile 
İspanya arasındaki Andor Cum

huriyetinde 1933 senesine kadar orta 
Ça~dan kalma seçim uıulü mer'i 
idi. O tarihte bu usul kaldınl-

: 
........................ : mış, yerine her vatandaş için rey 

verme hakkı kabul edilmiştir. 

ı Mu· crlll"T yr BAVUlCU ı Andor hükumeti şimdi bu i [ [ ~ i ~f~tüya~:ıı:ı~~;ş.re~:~~~ne~ey 0~eur~~ 
ıı Hidayet Çeri ıı bileceğini ilan etmiştir. Andor hü-

kumetinden bundan başka mem
ı Cild işlerinizde temizlik, ı lekette bulunan şüpheli bir çok 
ı ucuzluk, sürat ararsanız (Al- ı ecnebiler Andordan ayrılmağa da· 
ı tın kitap) cild evine uğrayınız.: vet edileceklerdir. 
ı Her türlü cild, okul çan· ı ı · 
ı talan ve bavullar yapılır ve ı ~ ıııııııııııııııııı:ı ıııııı 
ı tamir edilir. ı Nibetçl eczane 
i baas~~ı~:ssı~d~fü:~~:~ü a:~:~ i: TOROS ECZAHANESİ 
ı manı karşısında No : 76 1 . . : ........................ : ı:ıııı;;ii~iii~iii:iı:ıııı 

SEYHAN VAKlflAR MODORlOGüNOEN · 
Senelik 
Kirası 
Lira Cinsi Mevkii Vakıf No: 

tül Hane Hasırpazarı 326 
145 

" 
Emirler M. 367 

15 
" Sıhzade M. 343 

12 M. Odası Sarı Yakup Q 

Yukarıda senelik kiraları ve mevkileri gösterilen vakıf 
akaralar 1-1 1-942 d~n 31 - J 0-943 e kadar kiraya ve· 
rilecektir. İhalesi 14-11-942 cumartesi günü saat 10 da 
yapılacaktır. Taliplerin temin a tlerilt~ birlikte vakıflar idare· 
sine müracaatları. 

........................... 
1 ZENGİN OLMAK İSTERSENİZ : 
• ç k k. . • 1 u urova ışesıne : 

• K ' K ' • • oşunuz ... oşunuz ... • 1 Glşemlzden bir bilet alırsanız mat· : 1 laka zengin olarsanaz... I 
• Adrea: Aslaltcadde Dörtyol ağzında (Çukur • 1 ova Gife•i) Necip Özyazgan ı .......................... j 



Sayfa 4 TORKSôZO 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • BORSA • •• •• •• • 
İ TURKS OZU 1 

PAMUK - HUBUBAT 
10- 11 . 1942 

1 i 

KiLO FIATI 
CiNSi • • En az En çok : 

--===· K. S. K. S.:_j • • 1

Akala ı- 00 00 95,00-
1 • • : Gazete ve Matbaası : 

Klevland Ç. 00,00 

• • 
~'""Klevland I 88,0Cı 1 88,75 

Klevland il -75-:ÜÖ 85,00 

M. Parlağı 72.00 ı 74,00 • • 1

- P. Temizı-- 00,00 00,00 • • 
1 

Kapımalı • • : Türksözü OKUYUCULARINA OÜNYANIN HER TARA- : 
. Y. Çiğidi 00,00 

K. Çiğidi 15,00 _ 11:00 

İ FINDA VUKU BULAN HADİSELERİ GÜNÜ GÜ- İ 
: Gazel esi NÜNEVERİR. TüRKSöZüNü TAKİP EDİNİZ. : 

Susam 70,00 
-Buğday yerli 72,00 72,50-

il Arpa -- 0,00 0,00 
Yulaf -o:OOı 0,00 

• • • • . . ... ------------· e Kitap, mecmua, çek, bilet, allş, • i Sablık Arazı· ! 
1 plan, barıta, bilumum matbaa TürksÖzÜ 1 ' ' 
• işlerini Tlrklyede mevcut mat- • i Adana Vilayet merkezine i • b • i onbeş kilometre uzakta Bü- i 

1
• baaıara rekabet eder derecede Mat aası ••• i yük Dikilide t arasından SU· i 

tab ve slratıe elden çıkarır. i lama kanalı • demiryolu t ve i i inşasına başlanan asfalt şose i 
• e i geçiyor. içinde şimendüf er is- i 
• • i tasyonuda vardır . H e r i 

1 T • • k • • • • c • ı 
1 

K • i türlü ziraate , Pçrtakal , Li- i 

Ur Sozu 1 ismi • i mon, sebze bahçeleri yetiş- i 
• • i tirmeğe çok müsait birbirine i 

1 •• i muttasıl derecede yakın altı i 
i parçada sekiz yüz dönüm a · i 

: SAGLAM. TEMiZ, ZARİf CİLT l~LERİNİZİ ANCAK TÜRKSÖZÔ : i raıi ,::~ 1~:;:;.n akada da mü- i 
: MÜCEllİTHAHESİNDE YAPTIRABİlİRSİNİZ : i hade~ ~~il~b~l~~ğlu kardeşle· i 
• • i re muracaat. i 
• • I i Telefon : 347 , 355 i ........................................ ..-····-······--····· 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 

~,ı r:z:zcı:::zcı::::ıc:c:a::~~;uuxuxu:l 

~ Turgut Soyer ~ 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai: .100.000.000 Türk Lira•ı 
Şube ve ajans adedı : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plana gör~ ikr:.ımiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 
4 • 
4 

40 .. 
100 " 
120 " 
160 .. 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 4000 Lira 
2000 

.. 

1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

.. 

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

Kuralar senede 4 defa , 11 - EylUl, 11 Birincikanun. 
Mart ve 1 l Hazira"l tarihlerirıd . çekilecektir. :...,_ ______________________________ __ 

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

• 
T. iş Bankası 

Klçflk tasarrul hesapları 
1942 ikramiye plAnı 

KEŞ/DELER·: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos , 
2 lkincite1rin tarihlerinde yapılır 

194! ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 

3 " 
1000 3,000 .. 

2 " 
750 " 

1,500 .. 
3 

" 
500 .. 1,500 " 

lO .. 250 " 
2,500 .. 

40 .. 100 " 
4,000 .. 

50 " 
50 

" 
2,500 ., 

200 .. 25 " 
5,000 .. 

200 " H. " 
2,000 .. 

TUrklye lf Bankasına para yatırmakla yalmz 
para blrlktlrml• ve faiz almı• olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olursunuz 

\-.YtJo,.,._........,._,,,..,.-_,;.,,_~~.._,,,._,...-_-..,.,,_......,,_...,.....,.,,.._~ 

~ Hükumet civarında lstıkamet Ecıahanesi karşısındaki çıkmaz 
tt sokak içınde 121 numaralı evde hastalarını kabul eder. Haftanın 

M Salı ve Cuma günleri öğleden ııonra fakirlere parasız bakılır . 

" 21-26 
:::::cnr::::::::::::u::::::: 

oe••••••••••••••••••••••••o i ADEMİ İKTİDAR VE BELGEfüKLiGINE İ 
e KARŞI • 

1 FORTOBİN i 
: S. ve /. Muavenet Vekaletinin Ruhsatını haizdir 1 
e Refele ile alınır her eczanede bulunur • 

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

oeeeee••••••••••••••••••••o - -·- ----· ------ -- ----- -

ADANA O[VlET HAVA YOllARI 

MEYDAN MÜDÜRlOGONDEN : 
1 - 2500 ila 3000 boş Benzin tenekesi açık arttırma ile 

2490 sayılı kanun mucibince 21/l 1/942 günü saat 1 l de sa· 
tılaca ktır. 

2- Muhammen bedeli 3000 lira olup muvakkat teminat 
225 liradır. 

3- İhale şartnamesi Meydan müdürlüğünde görülebilir. 
4- Taliplerin muayyen gündt! teminatl~rı ile birlik de 

meydan müdüılüğüne müracaatları. 5-10-14-19 14767 

:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::zcıı:ıc:::a::::: 

~ D O K T O R ~ 
" " ~Muza/fer Lokmani 
" ~ ~ Bergin bastaıarını maayeneba- ~ 

~ nesinde kabul eder. N 
:::::::::::::::::::::::::zc:::::" 

1 O Teşrinisani 1942 

••••••••••••••••••••••e•••• • • 1 Radyo tekniğinin iki mucizesi : 

: ORION VE DECCA : i Radyoların!. M~la!a Görünüz. i 
e SOBA Yerli ve Avrupa mamu· e 
• latı zarif ve sağlam so- • • • e balar ve yemek ocakları e • • •• •• • • 1 Standart Markalı TELEFON Makineleri 1 
1 ve ELEKTRiK Edevatı : 

İ Alfa-Laval v·Viking 1 
• • A •• e e • e Markalı lsveç mamulatı SUT Makınelerı e 
1 .~ : 1 Çinko, ~iYi, Lavabo 1 
: Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi 1 
• • • 
: Şık, zarif YATAK ve YEMEK ODASI ve SAlON 1 
1 Takımlarımız ve ~OCUK Aff ABAlAff I nın 1 
1 envaı gelmiştir 1 
• • : MÜESSESEMİZİ ZİYARET EDERSENİZ HER 1 
I HUSUSTA MEMNUN KAlACAKSINIZ : • o • : mer Başeğmez ve Şeriki ı • • 1 Telefon: 168 Telefon: Başeğmez-Adana : 
• 14717 • ........................... 

O[VlET DEMIRYOllARI UMUM MÜOÜRlÜGÜNDEN · 
-Memur alınacak-

ı - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üze· 
re müsabaka ile orta mektep mezunlarından hareket mrmur 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, 
Afyon , lzmir , Sirkeci , Erzurum ve Eskişehir işletme merkezlerinde 
Sivas cer atelyesinde yapılacaktır. Müracaatlar bu işletmeler ve atel· 
ye müdürlüğü v~ istasyon şefliklerince kabul olunur. 

4 - Müsabakaya i~tirak şartları şunlardır. 
1 - Türk olmak 
2 -- · Ecnebi bir kimse ile evli olmamak 
3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 zu geçmemiş olmak (30 yaş dahil) 
4 - - Askerliğini yapmış veya askerliğini yapmasına en az bir 

sene 1aman kalmış olmak ( Emsalleri silah altında bulunan veya cel· 
be tabi olanlardan tahsil veya sıhhi sebeplerle ertesi seneye bırakı· 

lanlar i~tirak edemezler) 
5 - Askerliğini yapmış ve ihtiyata geçmiş olanlar ayni derce:>· 

de kazananlara 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 lastikli iyihuy kağıdı , Çiçek aşısı kağıdı, -ev· 
li ise - evlenme cüzdanı , altı adet vesikalık fotoğraf. 

6 - Daha fazla malümat 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) 28-20-1-3-6-8-9 14755 

i 1 an 
D. D. Adana 6. İşletme, Arttırma ve Ek

siltme Komisyonu Reisliğinden : 
Muhammen bedeli 22050 lira olan lskenderun limanındaki 

Antrepoların 4900 Mı2 parke ile kaldırımlanması 30-11-942 
pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfla ihale edilmek üzere 
eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe lüzumlu olan parke ve kumların hat kenarından iş 
yerine kadar tahmil, tahliye ve nakil idarece yapılacaktır . 

Taliplerin Ticaret odası Vesikası, nüfus tezkiresi, ikametgah 
vesikası ve 1653 lira 75 kuruş teminat akçesiyle birlikte ka· 
nunun tarif ettiği usulda hazırlanmış zarflariyle ihale saatından 
bir saat evveline :kadar şartnameler Sirkeci, Ankara, Adana 
işletme müdürlükl~rinden ve Mersin Gar şefliğinden parasız 
olarak tedarik olunabilir. 6-10- l 5 - 20 14774 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Maatbası 


