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AZIZ MiLLi ŞEFiMiZiN 

• 
SON VECiZ NUTKU 

Değişmez bir sigasetimizvar: 
Dostluğa, ahit/erimize sadakat 

----------Nutuktan çıkan mana----------

Dünya vaziyetinin çok daha 
fena olacağı görülüyor 

ORDUMUZ BAZIBDıR; MİLLETIMZE GOVENIYORUZ 

Bu nutuk dünyada büyük akisler yaptı 
Ankara : 2 (Radyo gazetesl)
Millt Şefimi:ıin ıöyledikleri nutuk 
memleketin her tarafında ve Türk 
gazetelerinde ehemmiyetli yankı

lar uyandırmııtır. 
Uluı gazeteıinde Falih Rıfkı 

Atay yazdığı bir başmakalede, bu 
outkuıı en milhim bir tarih veai
lcaaı olarak kalaca~ını ve bu ~nut
lcun parlak bin birfışık olduğunu 
febarü-ı ettirmiştir. Memleket dı
fında da bu nutuk büyük akisler 
yapmıştır. Londra'nın kaoaatı, 

Milli Ştf'in ve Tilrk milletinin 
milli anane 11e ruhundan hiçbir 
ıuretle ayrılmayacağı yolundadır. 

Bu ıÖ.) lev Londr a'da hayranlık 

uyandırmıştır. 

Ankara : 1 (a.a.)- Reisicum
hur ismet lnönü Büyük Millet 
Meclisinin altıncı intihap devre
sinin dördüncü içtima yılını aşa· 

ğıdaki nutuklıırile ::açmışlardır: 

cBüyük Mıllet Meclisinin muh· 
terem azası; altıncı .. inlihap dev
resinin dördüncü içtima yılını açı· 

yorum. Muhterem azayı sevgilerle 
selamlarım. Bu sene millet işleri· 

nin Büyük Mecliı tarafından- yeni 
bir azim ve irade ile idare 1 edil
mesini gerektiren şartlar içinde 
toplanmıf bulunuyoruz. E.n bü}'ük 
milli felilcetleri:yenerek bu mem
leketin tarihinde yer:tutmuf olan 
Büyilk Millet Mecli1inin her ba· 
lcımdan ve her zaman olduğu gibi 
millete nümune olarak azimli ve 
feragatli çalışmuı engin faydalar 
ve feyi:ıler getirecektir. 

Aziz arkadaşlarım ; Dünya 
harbi bu yıl da kanlı şekillerile 

memleketleri yalcıp yıkmakta de
vam etti. Şehirler ve cephe ieri
lerinin silAhsız halk yığınları her 
tarafta ateş içinde kaldılar. İnsan
lık, öldilrmekten başka usul tanı· 
mıyan bir acır.acak istikamete git· 
tikçe daha :ıiyade saplanmış bu
lunuyor. Bu hali insan olarak ve 
millet olarak seyrederken bilyük 
ııtırap duyuyoruz. Bütan küreyi 
kaplamıı olan harbin şimdiye ka
dar olan inkitafı neticeıi olarak 
yer yüzünde bir tarafın hakimi-

• Yukarıdaki resim Milli 
Şefimizi konuşurken gös
termektedir. 

• Meclisin açılması ve aziz 
Şefimiz lnönü'nün nutuk
ları iazetemizin muay
yen tatil gününe rasla· 
dığından sütunlarımıza 

bir gün geç konulmuştur. 
Özür dileyerek bu tarihi 
nutku buf\in neşn~dıyo

ı uz. 

••••••• • •••••• 
f Milleti aoymak hakkır ı hiç kimaeye, hiç bir .züm· f 
f reye tanımıyacağız; hıralı politikacıların millet irade· f 
ı ai üatünde dahili ve harici bir siyaart yü,ütmelerine • 
f asla müaaade etmemeliyiz. Her vatandaıın cumhuri· : 
• yet hükumetine yardım etmui lazımdır. Kendimize, f 
f milletimize 6ÜCJenimi.z her .zamandan fazla ve kuvvetli-f 
f dir. f • • ••••••• • •••••• 
Öyle görünilyor ki, 1943 yılı daha lete karşı hileli ve saklı fikirli ol· 
geniş ve daha insafsız muhare- maktıtn' dikkatle sakınarak milli 
beterle geçecektir. emniyet siyasetimiıi takip edece· 

Biz, önilmüıdeki sene dahi ği:ı. Büyüle Meclis takdir eder ki, 
milli siyasetimizin içeride ve rJı. gittikçe şiddetlenen dltmanlık ba-
şarıda herkesçe bilinen istilcamet· va11 içinde her gün biraz daha 
!erini dürfüıt ve ciddi olarak mu-

hafaıa edeceğiz. Ahidlerimize, it
tifaklarımıza ve dostlulclarımıza 

sadık olarak ve herhangi bir dev· 

sinirlenmiş taraflar ortasında ta· 
rafsızlık politikası yürütmek hü · 
1'11met için çok yorucu olmakta 

(Gerlll ı ncl IQfada) 

ı .............. :.. ........ ı 

İ KAFKASYA İ 
1 HAREKATI 1 
ı ı 

1 hızlandı 1 
ı ı i Stallagrad'da i 
ı muharebeler ı 

f biraz tavsadı i 
ı ı 
ı Viladikaf kas ı 
ı ı 
ı tehlike içinde ı 
ı ı 
Anlcara: 2 (Radyo Bazeteal}
Stalinırad çevresindeki muhare· 
beler, diğer jilnlere nazaran pek 
az kuvvetlerle yapılmaktadır. Kaf-
kularda Almanlar , bilbaua Nal· 
çiç cenup dotusunda bir miktar 
arazi kazanmışlardır. ViJidikafkas 
fehri üzerindeki tehlike ıittikçe 
artmaktadır . 

Londra : 2 ( Radyo ) - Al· 
manlarıo Stalingraddaki endüstri 
mabalJesifle yaptıtı ikinci bilyilk 
taarruz akim kalmııtır. Volga et· 
rafındaki Sovyet geçitlerine fid
detli Alman hava ve topçu akın
ları yapılmıftır. Almanlar Lenin
ırad bölıesinden bile takviye ıe· 
tirmektedir :. 

Moıkova : 2 ( Radyo )- Kı

zılyıldız gazetesine göre, Nalçiçte 
vaziyet çok tehlikelidir. 

Berlin : 2 ( D. N. B. ) -
Dathk bir bölgede ve geçilmesi 
milfkil bir arazide hareketler ya
pan piyademiz Tuapse demiryo· 
lunun şimal kesimi boyunda çe 
tin muharebelerden sonra:~yeoi 

terak:u&er kaydetiaettı muvaffak 
olmuştur. Bir kaç düşman grupu 
çevrilerek:imba edilmiş ve bir 
çok : karşı hücumlar pilskürtül · 
milftür • 

Terek'in batısında Alman teı
killeri tarafından çr k arızalı bir 
sabada büyük f>ir hızla yapılan 

hücum fiddetle müdafaa eden 
düşmanı bir çok ırmaklardan CS· 
teye püskilrtmek neticesini ver
miştir. 

Alagir tebri zaptedilmif ve 
mühim bir askeri yol olan Oseti 
yolu tutulmuştur • Kava kuvvet· 
leri kara orduları tarafından ya· 
pılan muharebeleri desteklemiş 
ve Tuapsedeki dütman kampla· 
rını ve Ordjonikitae şehrinin de· 
miryollarını bombalamıştır • 

Stalingradın cenubunda müo· 
ferit surette hareket eden tank·: 
ların desteklediti yeni dilşman 
hücumları bir defa daha muvaf· 
fakıyetaizllğe uğramtftır • Şehrin 
fimalinde Rus kıtaları neticesiz 
bir ihraç teıebbüsünde daha bu· 
lunmuıtur. Bir çok esir ahna.ış 
tır. Romen bomba uçakları Don 
kesiminde demiryollarıoa karşı 
yapılan hücumlarda muvaffakı

yetler kaydetmiıtir. 

Stokholm : 2 ( Radyo )- Sta
lingraddaki Alman taarruzları son 
aünlerde kilçillc kuvvetlerle ya
pılmaya başlandı . Kraınaya Zi
vesta ıazeteai bu vaziyeti ele •· 
tarak , Sovyct kuvvetlerinin f11al 
hareketlerle şehrin içinde buı 

noktaları ele aeçirditini kaydey· yetine dayanan bir siyaıet yapı· 
ıının kalamıyacağı veya kurula· 
mıyac:ağı anlaşıtmağa baılanmış · 
tır denilebilir. Milletlerin küçük, 
büyük hepsi için yer }'Ü:ıünde Is· 
tiklAl ve haysiyetle yaşamak im 
kanı sabit olacalctır. Bizim millet· 
lerara11 siyasette daima esas pren
sibimiz olmuş olan bu g"yenin 
en insafsı:ı mücadelerden sonra 
olsun kabul edilmesinden büyilk 
sevinç duyacağız. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ le~ektedir. Şehrin cenup kıımın-.- , daki meydanlarda bulunan elli 
Alman tayyaresi tahrip edilmif 
tir. Almanlar bu cepheye süratle 
yardımcı kuvvetler getirmete de· 
vam ediyorlar • 

Aziz arkadaşlarım; muharebe 
edenler arasında bir anlaşmayı 

bugiln için ümid ettirecek hiç 
bir • yerde, hiç bir delil yoktur. 

Vişi radyosu F ra~sız 
işçilerini tehdit ediyor 

Londra : 2 ( Radyo ) - Alman kontrolü altındalci 
Vichy radyoau yine Fransız İfçilerine hir tehdit •avurmuı 

ve demiftİr iti : cc Almanya bir ı•Y kaybetmiyecelctir. Çün· 
kü iatediğini zorla alacaktır • '> ---

Baku : 2 (Radyo) - Finlan
diyada Alman resmi tebliğlerini 

alenen tenkid eden 30 kişi tevkif 
edilerek temerküz kamplanna gön
derilmişlerdir. 

Stokholm : ( Radyo ) - Ge
len kış münasebetiyle Ruslann 
durumunu inceleyen bir lsveç ıa

<Gerlal 1 llllotl IQl.U' 
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Şehir meclisi 
dün toplandı 

Belıllte yeniden ı. Kasım Ener ıeçlldl. RI· 
yaıet divanı ve enclmenler latlbabı yapıdı 

Yeni Belediye Meclisi dün saat 16 da ilk toplanhıını Bay Ragıp 
Sepicinin reisJitinde yapmıştır • Evvela reis intihabına geçilmif ve 
yapılan aeçimde meclis 14 rey Bay Nevzad Güvene ve 20 rey de 
Bay Kasım Enere vermiıtir. Bu suretle Kaıım Ener yeniden reiılite 
intihap olunmuıtur. Ve diğer seçimlerde de riyaset divanı ıöyle te
ıekkül etmiıtir: Reis vekili Bay Hasan Ateş, ikinci reis vekili Baari 
Arsoy,kitipliklere Müveddt:t Alhkulaç, Kemal Aj"agil,Danif Arıkotlu. 

Daimi encümene de: Kemal Çelik, Hazım Savcı , Kerim Ulusçu
türk ıeçilmiılerdir. Ve ihtisas encümenleri de ayrıldıktan so:ıra Bele· 
diye reisinin ıeçen yıl faaliyet raporu okunmuı ve kabul edilmiştir • 
Müteakiben, ruznamenin diier maddelerindeki iıler ele alınmış ve 
tetkik edilmek üzere alakalı encümenlere havale edilmiştir . Yeni fe· 
bir meclisimizi tebrik eder , vazifelerinde başarılar dileriz. 

Mısırda büyük bir 
Tank harbi oldu 

laglllzler yeni Tabyayı 
takipte devam ediyor 

Ankara : 2 [Radyo gazeteal)-
Mısır cephesinden iıtenilen haber 

istenildi ti zaman alınamamaktadır. 
Bu defa lngiliz komutanı bambaş · 
ka bir tabye ku\lanmalctadıt. Ve 
bu yeni tabye dolayısiyle süratli 

ve heyecanlı haberler bekleme 
melidir. lngiliz radyosu böyle di-

yor. Berlin Radyoıu da; Rommel' 
in • lnıiliz... karşı taarruzunu can 
ahıcak noktaaından durdurduğu· 

nu kaydetmektedir. Bir Alman ha
berine göre , İngilizler Seyid Ab· 
durahman istikametinde ilerlemiş

tir. Fakat , Rommel'in kar11 taar· 
ruzu başlıyarak iki taraf arasında 

büyük bir tank meydan muhare
be&i olmuştur. Berline g ;.· re , bu 
muharebeden lngilizier muvaffakı· 
yetsizlikle geri çekilmeğe mecbur 
kalmıştır. Londra'nın buna dair 
haberi de temamen aksinedir. 

Bedin: 2 (Radyo)-Elalemeyn 
cephesinin şimal kesiminde Alman 

ve ltalyanlar tarafından yapılan 
kartı hücumu dün bütün ıün de
vam etmiştir. Mevzilerimizi delen 
düşman , bilhassa bir Avuıtralya 
tümeninin tuttuğu kesimde ağır 

kayıplarla geri atılmışbr. Alman
ltalyan hava kuvvetlerinin faaliye
ti bilhassa düşman bataryalarına 

tevcih edilmiştir. Elde edilen tam 

isabetler düşman bataryalarından 
bir çoğunu susturmuştur. Himaye 

avcılarımız hiç bir kayıp verme· 
den dört lngiliz av uçağını düşür
müştür. 

11 lıkteşrinden 31 llkteşrine 
kadar olan devre zarfında lngiliz 
hava kuvvetleri 187 si Akdenizde 

ve Şimal Afrika üzerinde olmak 
üzere 306 uçak kaybetmiştir. Ay-

ni devre zarfında lngiltereye kar
şı olan mücadelede 88 Alman uça· 
tı kaybedilmiştir. 

Vilki1nin nutku 
Vilki hükumeti acı 
acı tenkid ediyor 

Ankara: 2 (Radyo Oezeteal)
Vilki dün Amerikan matbuatına 
beyanatta bulunarak, Amerika hü· 
kıimetini acı acı tenkid etmiştir. 
Vilki, Amerikanın dünya muvace
hesinde eski nüfuzunu ICaybettiğini, 
buna, yolsuz işlerin sebebiyet ver• 
diğini söylemiştir. 

Hind Vaziyeti 
Berlin : 2 (Radyo) - Delhi

den bildirildiQ'ine göre, Abdül
gaffar Han lngilizler tarııfından 
tevkif edilmiştir. Bunun üzerine 
Paşaverdeki isyan gittikçe büyü· 
müş ve lngilizler buradaki kadın 
ve çocukları tahliye etmek mec
buriyetinde kalmışlardır. 

Berlin: 2 (Radyo)- Bankacı
dan verilen malumata göre, Hin
distanda karışıklıklar devam et
mektedir. Hint mill1 kongresi aza
sından 14 kişi tevkif edilmif bu
lunmaktadır. Lunkov da bir sine· 
mada yangın çıkarılmıştır. Diğer 
taraftan Karaşı de bir depo ateşe 
verilmiştir. 

lıak Kral Naibi Bir 
Nutuk Söyledi 

Ankara: 2 (Radyo gazetesi)
Bı~datdan veıilen bir habere 
göre, Irak kral naibi Abdulilah 
parlamentonun açılışında bir nu 
tuk söyliycrek, lngiıterenin Arap 
memleketlerine istiklal vadettiğini 

bu vade itimat edildiğini, 

Irak ordusunun kuvvetlcnditini 
anlatmıştır. 

Belçikada Almanlara 
karşı başkaldırma 

Almanyanın aldılı kararları ııçller 
•lddetıe protesto etti 

Londra : 2 ( Radyo ) - Belfikada Lieg• b6lgeaindeki 
k6miir ameleai ,reu yapmıı ue Zf?rla Almanya'ya iffİ gön· 
d•rilme•ini prot .. to etmiıtir. 



Sayfa 2 TORKSOZO 

Aziz Milli Şefimizin 
son veciz nutku 

~{ · .. HAB :~: ' . . ~. . · R. L··~ ,'· R·.4t· 
' . ' ..... - ---·. ·-""· 

-Baı tarafı birinci sayfada-

Adana Müzesi değerli 
bir eser kazandı 

Askerlerimize 
kış hediyesi 

dır. Biz her devletle olan mü na· 
sebetlerimizin mahiyetini açıkça 
söyliyebilır bir karekterde ve kuv· 
vette oldu~umuz için politikamı· 

zı gelecekte de sebatla takip et· 
mdcten çelcinmiyeceğiz. 

Siyasetimizdeki dürüstlüğün 
her tarafa ait faydalarının bütün 
muhariplerce takdir edildiğini sa· 
nıyorum. 

Arkadaşlar ; geçen bir sene 
zarfındaki çalışmalarımızın netice
leri dıkkatle incelenmeğe değer. 
Bir taraftan millet hayatının ilerle
mesini ve gelişmesini dünya har· 
binin şartları içinde hiç akı;ama
dan devam ettirdik . Memleketin 
imarı için her tarafta çeşitli , fay
dalı işlere ara vermedik. Demiryol
lan , büyük su işleri , her türlü 
yapıcı iktisadi faaliyetler hakikat · 
te memnun olaca~ımız bir şekilde 
genişlemiştir. Milletin kültürde , 
güzel sanatlarda ve teknik öğre

timde vakit kaybt tmeden hazırlan
ması için büyük proğramlar kabul 
ettik. Bu pro~ramları zevkle ve 
sarsılmaz sebatla takip edeceğiz. 

Büyük meclisin takdirine mazhar 
olacağına emin olduğum bir bü
yük _işimiz de ziraatımıza büyük 
mikyasta ve yeni bir gayretle e· 
hemmiyet verilmecıidir. 

Her türlü devlet muvaffakiyel· 
terinin temeli olan maliyemiz ise, 
ağır vazifelerini memnun olacağı

mız tarzda başarmağa :devam et
miştir. 

Ziraat mahsüllerinin fiyatlarını 

makul bir surette artırmak hare
keti hükümetin isabetli tedbirlerin
dendir. Dünya ·pahalılığının yükü· 
nü yalnız köylümüzün yüklenmesi
ni istemek büyük haksızlıktır. Hem 
köylünün kalkınmasını temin et· 
mek , hem onu hadden aşırı fi· 
yat hırsına kapılmaktan korumak 
lazımdır. 

Aziz arkadaşlarım ; Türkiye
de millet hayatının gidişindeki iler
leme manzarası vatandaşların mem
leket ve millet selameti için her 
fedakarlığı kabul etmiş hallere bü
yük ve kuvvetli bir milletin işaret
leridir. Millet olarak hakiki görü
nüşümüz bu gürbüz ve kuvvetli 
haldir.:Ancak Büyük Millet Mecli· 
sinin ehemmiyetle dikkatini celbet
mek isterim ki, patladığı günden 
beri dünya harbine !memleketimiz 
en ziyade bugün yaklaşmıştır. 

Halciki kuvvetlerimizi, sağlam 
vaziyetimizi bulandırıp gölgelen· 
diren bir nevi telaş ve ıstırap ha
vası bugün vatanımızın üzerinde 
esmektedir. Böyle haller bir mille-

Istırabı ·:azaltmak·, millet la· 
hammülünü artırmak , muharebe 
dışında kalmak veya muharebeye 
girilirse şerefle veya selametle 
çıkmak için tek çare resmi vazife 
sahipl~rine ve en başında Cüm· -------. -------
huriyet tıükümetine candan1Yıır· Balkız harabelerinde bulunan bu eser 
dım etmektir. 

Bugünkü top'antı 

Bütün eksikleriyle~beraber en yakında Müzemize getirilecek 
iyi~neticeler ancak hükumet ted - Müze Müdürümüz Naci Kum , 

Kahraman ordumuzun erle· 
rine lcış hediyeleri gönderilmesi 
ıçın şehrimiz kızılayı faaliyete 
geçmiştir. Bu maksatla bugün 
parti salonunda valimizin reisli· 
ğinde bir toplantı yapılacaktır. 

birlerinin dikkatli olarak ) ürütül· 
Gaziantep", Nizip , Balkız , Kılis 

mesiyle elde edilebilir · Acı ile havalisinde bir ay kadar süren 
hatırlamalıyız· ki, milletin iaşe iş 

tetkik ' seyahatinden avdet etmiş 
!erini tanzim etmek yolunda Cüm· 

tir. 
huriyet hükumetlerinin sarf ettik- Bu tetkiklerden r:lde edilen 
leri gayretlere iki senedenberi 

en nıühim n.'! tice , müıemiıe ga· 
cemiyetimiz tarafından hiç yar· ) et kıymetli bir ven üs heykeli 
dım edilmemiştir . İşte bugün ilk 
hallolunacak mesele umumi iti- gövdesi kazandırmıştır · Bu hey· 
mat havasının iade edilmesidir, kel in belden aşağı kısmı 21-3-

Bulanık zamanı bir dahıı ele 1931 de Gaziantep Maarif Müdür-
geçmez fırsat sayan eski batakçı lügü eliyle müzemize gönderil· 
çiftlik ağası ve elinden gelse te · mişti. Bu defa, Nizip civarındaki 

Balkız harabesi eteklerinden bir neffüs ettiğiniz havayı ticaret me-
taı yapmağa yeltenen gözü doy- su yolu kazısında bulunan heykel 
maz vurguncu tüccar ve bütün gövdesi ( Venus Genitrit ) in en 
bu sı~ıntıları politika ihtirasları güzel kopyalarınrlan biri olup , 
için büyük fırsat sanan ve hangi Müzedeki heykelin gövdesi olduğu 
yabancı milletın hesabına çalış- latbikıyle anlaşılmıştır. Zaten çok 
tığı belli olmayan bir kaç poli · değerli""parça olan alt kısma bu 
tikacı , büyük bir milletin bütün gövde ek:endiğinden eserin kıy-
h meti tamamen artmış ve müze 
ayatına mutlak bir surette kun· mühim bir esere malik olmuş 

dak koymağa çalışmaktadır . Üç bulunmaktadır . 
beş kişiyi geçmiyen bu insanların 
vatana karşı aşikar olan zararla- Büyüklerimizden 
rını gidermek yolu elbette vardır. gelen tebrikler 
Devlet ve millete sövmek , mille- Ray Mustafa Rifat Gülek-
tin nchıne ve hükumetine güve· C .H P. 5,.yhan Vilayet idare he-
nini gelirlemek iktidarını kimseye yeti reisi-Adana- Bilmukabele 
vermemeliyiz . Ticaretin ve ileti· Cümhuriyet bayramınızı kutlarım. 
sadi faaliyetlerin serbestliğini ha· -Türkiye B M.M. Reisi_ Renda 
hane eJerek milleti soymak hak-
kını hiç kimseye, hiç bir zümreye Asker ailelerine 
tanımamalıyız. Hırslı politikacılcl UCUZ ekmek 
rın, millet iradesi üstünde dahili Haber aldığımıza göre, bu. 
ve harici bir siyaset yürütmelerine günlerde asker ailrlerine de me· 
asla müsaade etmemeliyiz. murlar gibi tenzilatlı ekmek kar· 

Aziz arkadaşlarım; büyük va neleri verilecektir. 

zife günleri Millet Meclisinin bü Nüfus dairesinde 
yüklüğünü ve ceıurluğunu görmek 
için kıymetli fırsatlardır. Kahra· planlı çalışma 
man ve kıymetli ordumuzu hazır Şehrimiz nüfus dairesinde bu ı · 
bulundurmamız bugün her zamaıı-, dan böyle iş sahiplerine banka · 
dan ziyade lazımdır . !arda olduğu gibi işleri için nu · 

Vatanda istihsali arttıracak mara verilecek ve 24 saat içinde 
tedbirler asıl genişlik yollarıdır . işleri tamamlanacaktır . Bunun 
Harp içine girmiş ve millet sela- için de sabahlan öğleye kadar 
metinin kaygısına düşmüş gibi iş sahipleri ile alakadır olunacak 
her mahrumiyeti göze alacak ve ve öğleden sonra verilen arnma 
bütün milletçe külfet ve nimette raların muame'esi ikmal edilecek 
birliğimizi, gözlerin önünde can· tir . -------
!andıracak zamandayız . Büyük evlatlarıyız . Kendimize , milleti-
Mecliıin ve ondan feyizli ziyalar mize güven· miz her zamandan 
gibi dağılarak her vahındaşın fazla ve kuvvetlidir. Büyük Millet 
Cümhuriyet hükumetine yardım Meclisi , büyük milli meziyetleri · 
etmesi lazımdır . Tarihte bü~ ük mizin en kuvv":tli delillerini tari· 
meseleler halletmiş bir milietln himize bir daha kaydedeceğiz.> 

: ........................ : 
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Memurlara 
Kumaş Tevzii 

Hekumet, memurlarla halka 
yünlü kumaş da~tmak için yeni 
tedbirler almaktadır. Bu arada bu 
kumaşların yapılması için gerekli 
ham :maddelerin temin edilmesi 
etrafında yeni ve mühim kararlar 
alınacaktır. Bu maksatla bütün 
yünlü mensucat fabrikatörleri hü· 
ktimet tarafından Ankarada bir 
toplantıya çağrılmışlardır. Toplan
tı Sonteşrinin ikinci g'ÜnÜ yapıla
cak ve gerek kumaş yapma ve 
gerek bunlar için iktiza eden 
ham maddeyi bulmak meselesi 
etrafında müzakereler cereyan e
decektir. 

Sigara Yok 
Dün şehrin hemen bütün ba· 

yilerinde aşağı nevilerde sigara 
kalmamıştı. inhisarlar idaresinin 
bugün yarın bu ihtiyacı karşılaya· 
ca~ı ümit edilmektedir. 

Hükumet tabipliği 
Adana lisesinin yt"tiıtirdi~i genç 

terden ve eski ldıııan yurdu fu<l· 
bol takımı oyuncularından Dok
tor Sait Ünal .. ' şehrimiz Hü~ii.met 
Tabipliğine tayin edilmiş ve işe 
başlamıştır . Genç Doktorumuza 
yeni vazifesinde. başarılar dileriz , 

Yen• 

P. T. T. Tarihi 

Posta işleri reis muavini Bay 
Şekip Eskin Posta, Telgraf ve 
Telefon tarihi adlı bir kitap neş 

retmiştir. Bu mevzuda mcmleke· 
timizde ilk defa neşredilen bu 
eseri tavsiye ederiz. 

Gıda Maddeleri 
Stoku Yapacağız 
Hükumet lstanbul, lzmir ve 

diğer istihlak merkezlerine gıda 

maddeleri sevki ve stoklar vücu
da getirmek için yeni tedbirler 
almaktadır. 

Hükumetin iaşe meseleleri 
hakkında tesbit ettiği kararlar 
Meclisin bu içtirna devresinde gö
rüşülecek ve derhal tatbikine ge
çilecektir. Yeni kararların 'istihlak 
merkezlerinde fiyatlarda istikrar 
temin eyliyecek mahiyette olduk
ları da anlaşılmaktadır. 

Türk Ve Bulgar 
Sularında Nakliyat 

Ankara : 2 {Türksözü muha· 
birinden ) - Haber aldığımıza 

göre Münakııtlat Vekaleti, 2500 
tona kadar olan Türk şilep ve 
vapurlarınının Bulgaristan sularına 

' sefer etmelerine müsaade vermiştir. 
Deniz nakliyat komisyonu 

toplanarak bu tonajdaki gemilerin 
isimlerini tesbit etmiştir. Bulgaris
tan sularına gidecek olan gemile
rimiz, sıra ile değil, kur'a usulile 

hareket edeceklerdir. ilk olarak 
Sinop vapuru gidecektir. sBöyle-
likle, hudutlarda bekleyen mühim 
ithalat t-şyamızın, limanlara geti· 
lerek Türk vapurlarile lstanbula 
süratle nakilleri temin edilmektedir. 

Şimdiye kadur Karadeniz ec 
nebi sularına 300 tona kadar O· 

lan Türk bandıralı motörlerin 
sefer etmelerine müsaade verili· 
yordu. ti hastalıklı ve zayif gösterirler. 

Hastallklı millet, bünyeleri harici 
tehlikeleri süratle üzerine çekerler. 
Bu sebeple bir gün bilmediğimiz 
bir istikametten ve bilmediğimiz 

bahaneler altında vatanımızın ta
arruıa maruz kalması ihtimalini 
Büyük Millet Meclisinin ciddi ola · 
rak gözönünde tutması icap eder. 

... .................................... ı .. ~~~,mıl!l~--~ .... -----------------llll!llll~--1--------------------------1111!'!. ~ 

Aziz arkadaşlar ; şuursuz bir 
ticaret havası , haklı sebepleri 
çok aşan bir babalılık belası bu
gün vatanımızı ıstırap içinde bu 
lunduruyor. 

Bu harbin Umumi harpten 
doğan kendi hususi ş~rtlarımızla 
ilgili olan sebeplerini ve çareleri· 
ni Cümhuriyet hükumeti sizin yüj(
sek nazarlarınıza etrafıyle serip 
atacaktır. 

Eminim ki millet ve memle
ketin hürriyetine olan en isabetli 
tedbirleri bulacaksınız. Bizim gör· 
düğümüz en tehlikeli hastalık ilci 
aenedenberi cemiyetimız içinde 
Cümhuriyet 

0

hükümetlerini rııu vai· 
fak etmemek için estirilmiı olan 
zehirli havadır. 

Bu ıamanda hiç bir memlekette 
3ağır mahzurları olmayan bir ted
bir tılsımı yoktur. 

Milletlerin sıkıntılara maruz ol· 
mamaları çaresizdir . Bu devirler 
harbe girmiş veya girmemiş bir 
memleketin hiç birisi için engin 
kazançların bulunmaz fırsatları 

değillerdir • 

Feter Bröst kendisini bir kol
tuğa bırakhktan sonra, karşısına 

dikilen otelin garsonuna (bir kart 
veriniz ) dedi . 

Akşamın bu erken saatında 
otelin salonu henüz tenha idi. Göz· 
!eri tavandaki büyük kristal avize
nin parıltılarını aksettiren , karşısın
daki büyük aynaya ilişti. Kadınlı 

erkekli birçok hayallerin deveranı 
aynada gözüküyordu. 

Aynada kendisini süzmeye 
başladı. Uzun boylu, geniş omuz · 
ları, parlak siyah saçlariyle yakı 

şıklı bir erkekti. Bun1:1 ona kadın 

erkek birçok dostları da söylemiş· 
lerdi. 

Yanı başında bir ses: 
- Kartı buyurunuz efendim, 

dodi. Kağıdı kavradı. Birden el
leri titremeğe başladı. Karşıdaki 

aynada Lutz'ın hayalini görüyordu. 
Çocukluk arkadaşı, hayatını kur
taran Lutz'un, lrer. hakkında· malü
mat alabileceği yegane adam olan 
Lutz'un ... 

* * ~ 
Akdenizin ılık rüzgarının yüz· 

!erini okşayıp, saçlarını taradığı, 
bir akşam Kapri adasındaki beyaz 
villanın önünde, Iren Pelerin elini 

BİR KÜÇÜK HiKA YE 
- -

• 
lrenin Mektubu 

•-------------~ Yazan 

FRED 

tutmuş ve (size büyük bir ricam 
var Peter) demişti. Bröst kendisin· 
den ilk defa bir ricada bulunan 
lrene doğru eğilmiş ve heyecanla 
ne arzu ettiğini sormuştu. Genç 
kız: 

- Biliyorsunuz ki Peter de· 
mişti. Lulz bir saata kadar gemi
sine biniyor. 

Bu lailar Pelerin gözlerini ka · 
rartmağa kafi gelmişti. 

Neşeli, yakışıklı, alicenab Lutz 
çocukluk arkadaşı Lutz yoksa, on• 
beş gündür etrafında pervane gi
bi döndüğü, genç kızı kandırma
ya muvaffak mı olmuştu? Bu dü-

..-Ez 

şünce Pelerin beynini alt üst et· 
mişti. 

Tahsilinden, işinden, arzuların· 
dan bahsederken Peter lrenin göz· 
!erinde arkadaşlıktan daha fazla 
bir şey sezer gibi olmuş ve bü
yük ümitlere kapılmıştı. 

Akşamları taraçada frenin es · 
mer vücudunu kollarının arasına 

alıp dans ettiği zamanlar hemen 
Lutz meydana çıkar, kızı adeta 
zorla kollarının arasından alır ve 
herkesi gülmekten katıltan delic"! 
bir svinge başlardı. 

Petere öyle geliyordu ki bu 
Lutz'dan kurtulmanın imkanı yok-

tu. Cehennemin dibine gitse Lutz 
onu orada karşılıyacakt ı. 

!reni elinden alan bu adama 
karfı içinde büyük bir hınç du 
yuyordu. Artık şüphesi yoktu, çün· 
kü kız ondan kapride ettiği ricayı 
şöyle bitirmişti. \ 

H_ Lutz gidiyor, ebeveynim 
onu uğurlamama müsaade elmiye· 
ceklerdir. Şu mektubu yazdım. O 

na verirmisiniz; benim için çok 
mühimdir. Teşekkür ederim Peter, 
çok naziksiniz.,, 

Parmaklarını yakan· bu zarfa 
sessizce bakıyordu . lren onları e · 
bediyyen birbirine bağlıyacak söz 
terden başka ne yazabilirdi? 

Birkaç dakika sonra, Peter 
küçük geminin güvertesinde dos 
tuyla karşı karşıya idi. Lutz mutad 
neşesi ile onunla biraz şakalaştık 
tan sonra birden ciddileşerek sor
muştu: 

"Bu sabah !reni gördün mü? 
Bana ona sorduğum bir sual için 
cevap gönderecekti. Göndermedi 
demek.. {Sustu, daldı. Gözleri ya· 
şarmıştı. Birden kendine geldi. Pe 
terin omuzunu vurdu, sonra gü 
lümsedi.) Cevap vermemek de bir 
cevaptır değil mi dostum ?,, 

(Gerisi 3 üocU u:rfıulal 
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Duyduklarımız 

Hesap makineleri 
sergisinde 

F
ransız zenaat müzesi pek sevim
li bir müessesedir. Orada hari· 
ka denecek derecede bir çok 

eski makineler ko\leksiyonlan var• 
dır. Bu aletleri gördükce insan 
kendisini mevcut olmıyan bir si
hirbazın evinde sanır. Zaten yal· 
nız sihirbaz değil , ziyaretçiler de 
yok. Bu tenhalığı gedermek için 
müze memurlarından biri, •Pa1cal, 
{Paskal) tarafından icat edilen he
sap makinesinin üçyüzüncü yıldö
nümü!münasebetiyle bir sergi aç
mayı düşünmüş. 

Her:üç salonda ilkten sonun
cusuna kadar bir çok hesap ma· 
kineleri toplanmış sergi Parisin 
sulh ve sükununun son vahasıı ı 
teşkil ediyor. Ziyaretçiler parmak
la sayılacak kadar az 1 

Paıkal:1642 _de henüz on do
kuz yaşında iken bu rmeşhur ma• 
kineyi icat etmişti. Maksadı ba~a

srna yardım etmekti. Bunun için 
altı sene mütemadiyen çalışmak 

. icap ettiği için genç alim bu ar· 
zusuna muvaffak olamamış. Pas· 
kalın babasına bu aleti kull nmak 
nasip olmamıştır. 

O zamandanberi hesap maki· 
neleri hayret edilecek surette te
rakki ettiler.Ticarette, bankada 18· 

nayide kullanılıyorlar. Hatta onla
rı istimal etmek Mekanografi na· 
miyle yeni bir sanat vücude ge
tirdi. 

Bugün en karışık hesapları 

halledecek derecede mükemmel 
hesap makineleri vardır. 

En güç meseleler verilir ve 
bahçede bir tur yapıncaya kadar 
politeknik namzetlerinin ağzını su· 
!andıracak bir süratle mesele hal· 
!edilmiş olur. 

Yalnız bu harikaların mahzur
ları da vardır : 

Ağırlıkları 200 kilo , fiyatları 

üç yüıbin franktır 1 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Salı - 3 .1\.1912 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7 .32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55-
8.30 Müzik : Senfonik parçalar. 

12.30 Pro2ram ve Memleket saat 
Ayarı 

12 33 Müzik : Karışık program. 

12 45 Ajans haberleri. 

13.00-
13.30 Müzik : Saz eserleri ve 

şarkılar. 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Muzik :Radyo salon orkeı · 
trası, (Şef: Necip Aşkın) 

18.4:> Müzik : Fasıl heyeti 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri. 

19.45 
20.15 
20.45 
21.00 
21.15 
21.30 
21.45 

Müzik : Şan solo'ları. 
Radyo Gazetesi. 
Müzik : Film müziği (P.I). • 
Konuşma (Evin saati.) 

Müzik : Bestekar simaları. 
Konuıma (Poıta -kntuıu). 

Müzik : Klasik1Türk müziği 

programı. (Şef: Meıud Ce· 
mil). 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 

haberleri ve Borsalar 
22.45/ 

22.50 Yarınki Program ve Ka· 
oanıs. 

ııııııııııııııııııııııııııı 

N6betçl eczane 

HAlK ECZAHANESİ 
Tarsus kapısıoda 

ııııııııııııııııııııııııııı 
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Tetkik 

Çin askeri 
Çin aakerinin 6niforma11 hAki 

renkte pkmuklu bir kumaştan ya· 
palır. Üniforma bir ceket ve k11a 
pantolondan ibarettir. Ayakkabı· 
ları sandal nevinden ve ıltı ta 
mamen saman örgüıflnden yapıl · 
mııtır. Bu ayakkabılar aayesinde 
dik araz.iye tırmanmak ıayet ko 
laydır. Diter taraftan yaz. mevsi· 
minde kullanılan bu cins ayalıka · 
bılar kıtın ıiyilmeı. bir haldedir. 

iç çamaıır. yalnız subaylar 
tarafından kullanılmaktadır. Bun· 
lar da çamaıırın iyisini kötüıünü 
pek arama:rlar. HattA bazı harp 
mıntakalarında subaylar da er 
ribi giyinmektedirler. 

Miteaddid defalar farka komu· 
tenlarınm eıki bir pantolon ve pa• 
muk bir gömlekle idare ettikleri 
ıörülmüıtür. 

Birçok kurmay sııbaylar da 
pamuktan gömlek giyinmeltedir· 
ler. Ve bu ıömleklerde hiç bir 
ipret yoktur. 

Bu_ vaı.iyet ilç tiirlü izah olu · 
nabilir: 

1) Çinde dokuma tezgihları 
pek azdır. 

2) Hava gayet mütehavvildir. 
Bu vaıiyet karşıeında Çin askeri 
iıter. istemez. 

Avrupalaakerinden farklı ıi· 
yinmek mecburiyetindedir. 

3).Çin:köyJüıü ötedenberi el · 
biıelerin en basitini giymek ide· 
tindedir. 

Böyle olmaaına ratmen muaı. · 

zam Çin orduıunda baı.ı birlik· 
lerin eıaa itibarile kabul edilen 
tekilden gayri ıiyindikleri de va· 
kidir. 

MeıeJA: Kanıonluların kıya · 
fetleri gayet dilzgündflr. Ve bu 
aa1Cerler:bilha11a giyim itibarile 
Çinde pek meşhurdurlar. Diter 
taraftan Birmanyaya gönderilen 
aıkerler de Hindistandan. lngil· 
tereden, Amcrikadan ıönderilcn 
kumaılardan istifade ederek. ku · 
aurtuı. olarak giyinmiılerdir. 

Çin ordutundaki askerlerin 
bir kıamı. oturdukları şehir Japon
lar tarafından iıtilA edildilıten ton· 
ra, gönflllü olarak orduya girmif ; 
lerdir. 

Diter bir k111mda, kura H · 

keri, olmayıp birÇok mmtakalar· 
dan ister. ilen mahdud miktarda 
askerlerden müteıekkitdir. Böyle· 
ce Çin orduıunu ttfldl eden H · 

ker~r hakkında esaslı bir fıkir 
ytlrütmek imkansızdır. 

Muaı.ıam Çin orduıundaki 

büHln aakerler gayet basil bir su· 
rette iate edilmektedir. 

Meseli: bir kbe haşlanmıı 
pirinç, birkaç hıflanmıı hububat, 
bir Çin aıkeri için gayet leziz. bir 
yemek yerini tutmaktadtr. 

Teçhizat durumu da pek mü· 
kemmel detildir. Şüphesiz ku 
mandanlar her askerin mükemmel 
surette, en modern silahlarla teç· 
hiz edilmelerini daima ileri sür· 
mektedirler. Baıan bu temenniler 
imkan dahilinde filiyatı dökül· 
moktedir. 

Yalnız Çin askerinde bir hu · 
su•iyet göze çarpmaktadır. O da 
askerin kendisine liaım olan bü 
tin teçhizatı, yiyecek ve içecek, 
çadır vesairesini daima sırtında 
taşımaachr. Hatti bu şekilde har· 
be dahi girerler. 

Bu tekilde harbelmekten de 
katiyen bir rahat11zlık hissetmez· 
ler. 

- imajdan-

llalllaıra llarelEAb .......... 
(Baıı 1 lııci ~ad•) 

zetesi, bu kış esnasında Ruslann 
1917 senesinden çok daha müşkil 
vaziyetlerle karşılapcaklannı,halkın 
soğuktan donacatını, odun ve 
kömürün hiç bir tarafta buluna· 
madıtım, Birinciteşrin bayı amı 
münasebetiyle Sovyet gazeteleri 
bu bayramın ehemmiyeti yerine 
işçiler için hususi yazılar yazarak 
bunlardan kömür istihsalinin art· 
bnlmam için daha fazla iş iste· 
mektedirler. 
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ated Press Ajadsının haber ver
diğine ıöre, Belgraddaki işgal 
l<uvvetlerini takviye etmek üzere 
yeniden iki Alman piyade alayı 
gelmişfir. Belgradda Almanya a · 
leyhine nümayişler gün geçtikçe 
artmaktadır. Bu günlerde 13 kişi 
daha kurşuna dizilmiştir. Geçen 
hafta kurşuna dizilenlerin sayısı 

100 den fazladır. 

Bir Küçük Hikaye 

İrenin Mektubu 
- ikinci aayfadau aıtan

Peter donmuş gibi sessiz du· 
ruyordu. Cebindeki zarf ateş gibi 
yanıyordu. içinden bir kuvvet zar· 
fa dotru uzanmak istiyen elini tu· 
tuyordu. Lutz dostunun omuzla· 
rını sarstı. (hoşca kal öyleyse pe· 
ter.) Vapurun düdütü acı acı öt· 
tü. Uturlamata gelenin dışan 
çakmata başladılar. 

Tekrar rıhhma ayak basınca 

Peter dayanamadı (Lutz) diye hay· 
kırarak, elindeki zarfla ileri doğ

ru atıldı. Fakat bir polis onun ile· 
ri gitmesine mani oldu. Zira va· 
pur hareket etmişti. 

Bordaya dayanmış olarak dos· 
tuna acı bir gülümseme ile veda 
işareti yapan Lut~ herhalde Pele
rin elindeki zarfı veda için salla· 
nan küçük beyaz bir mendil zın· 

netmişti. . 
O gündenberi birbirlerini ne 

biJ daha görmüşler, ne de bir ha· 
vadis almışlardı. 

lren Lutz'un gidişinden üç 
ıün sonra sessizce ve müteessir 
olarak adadan gaybubet etmişti. 

Peter tekrar işine dönmiş ve 
senelerce süren hummalı bir çalış· 
ma ile bugünkü y6ksek mevkiine 
erişmiıti. 

işte şimdi bütün bu eski hata· 
ralar tekrar .anlanıyor ve çocuk· 
luk arkadaşı Lutz Finke onu tanı· 
mı yordu .. 

• •• 
Akıam evine dönünce, Peter 

dosdotru yazıhanesine yürüdü. 
Kıymetli mektuplarının durdutu 
çekmeceyi açb. frenin mektubu 
orada duruyordu. Biraz tereddüt
ten sonra alıp senelerce açmadığı 
zarfı yırlb ve okudu : 

"Lutz,. 

Cevabımı bekliyorsun, bunun 
ne olacağını ve ne olması lazım 

gelditini biliyorsun. 

Biz doıtuz Lutz. iyi dostuz 
ve böyle kalmalıyız detil mi? Sen 
de biliyorsun , ben s~nin için bir 
gün bahsettitin büyik aşk deti· 
lim. Benim için bambaşka bir bü
yük atk mevcuttur. 

Lutz belki bana son bir iyilik 
yapabilirsin. Sana bu mektubu 
retirene , seninle benim aramızda 
birşey olmadığını söylemelisin. 
Korkanm ki bunu ona ben söyli · 
yecetim. Onun da bana adada 
lcalacatım daha üç gün zarfında 

bunu söyliyccek cesaret göstere· 
cetini zannetmiyorum. Bunu yapa· 

-Çla llanıtlerlnlD 
Darı llarelletlerl 
Çunkinı : 2 (Radyo)- Çin 

kıtaları Şun11anı ıchrine doğru 
ilerlemektedir. Çinliler bir çok 
yerleri işgal etmiı ve bir miktar 
esir almııtır. 

balyada iaşe Durumu 
iyileşiyormuş 

Ankara : 2 (Radyo Gazetesi)
Nazırlar meclisi Musolininin reisJi
Q'inde toplanmış ve memleketin 
iaıe işlerini gözden geçirmiştir. 
Verilen malumata göre, ltalyada 
iaıe durumunun oldukça iyileş
mekte bulundutu anlaşılmakta· 
dır. 

Roma : 2 ( Rad10 )- MUIO 
liainin riyaseti altancla bir top• 
laata yapan ltal1an iate tetkillb, 
ltalyadaki iate durumunu gaıden 
ıe~irmittir • Bu toplantıda .az 
alad ziraat nazın , ıelecek ayın 

16 11ndan itibaren 9 1qına ka· 
dar olan çocukların yifecek ve 
içecek miktarlırıaıa arttırılaca 

tını, Almanya ile yapılan anlat· 
madan sonra halka daha fazla 
patates verilebilecetini ve bu kıt 
için reçel miktarıuın arttırılaca· 
tını M51lemiftir. 

Habeşistan da 
bulunan İtalyanlar 

Madrid : 2 (Radyo)- Ya· 
kında Habeşistandaki ltalyanlar 
kıı.ılhaç'ın vapurlariyle memleket· 
lerine nakledıleceklerdir. 

Dört bin defa uçau 
hava· filosu 

Berlin : 2 ( a. a. ) - Binbafı 
Voldman'ın kuıaanduı altındaki 

Moldea hava filoıu son günlerde 
dört bininci muvaffakı1etini kay · 
detmiıtir. 

Madagaskarda 
askeri harekat 

Vifi : 2 ( Radyo ) - Mada· 
gaıkarda Tenara11ua ıehri lngi· 
)izler tarafından ıaptedihnittir • 

Danimarka Başvekili · 
demeçte bulundu 

Vafington : 2 ( Radyo ) -
Danimarka Batvckili Bul söylediii 
bir nutukta hükOmet kuvvetlerine 
itaat edilmesini halktan istemiı· 
tir . 

bilir misin ? iki insanı ·saadete 
kavuıturmayı ister misin Lutz ? 
SelAmlanmla ... 

Bu mektup elinde gecenin ka· 
çına kadar oturdutunu Peter de 
bilmiyor. Bilditi birşey varsa sa· 
baha karşı mektubu yırlmıf ve 
pencereye yaklaşmıftı. 

Rüzgir uyanan ıehrin damla 
rının üzerinden birçok beyaz kltıt 
parçalarını yeni doğan günefe 
dotru götürüyordu. 

Uzakşarkta 
Son durum 
Salamonlarda 

hava akınları 
Stokholm : 21 ( Radyo ) -

Stockholm Tidingen : : srazetesinin 
Londra muhabirinin bildirdiğine 
göre,~GuadalcanaltadasındakilA· 

merikan kuvvetleri 10 ~· kilometre 
genişlitinde ve 5 kilometre uzun· 
lutunda dar bir saha üzerinde sı· 

kıttmlmış bulunmakla ve Japon 
baskısı gitgide artmaktadır. Muha· 
bir, Japonlann eu muharebeler 
esnasında pek ağır silahlardan 

istifade ettiklerini, general Mc Ar· 
thur'un, vaziyeti düzeltmek için 
aldıtı tedbirlere rap.en japonla · 
rın adaya mütemadiyen asker çı 
kardıklarım ve Gudalcanal adası· 

na hakim olanın bütün cenubi 
Pasifik okyanu~una hakim olabi
Jecetini işaret etmektedir. 

Melburn : 2 ( Radyo )- A· 
tır bomba uçaklarımız Salomon 
adalarında yapılan harckitı des· 

teklemiflerdir. Bir kaç Japon kru · 
vaıör6 atır hanra utramıılardır. 
Dii• bir hafif haı p gemisine de 
bir torpil isabet iettirilmiftir . 

Büyük Asya 
nazırlığı kuruldu 
Tokyo : 2 ( Radyo ) - Bü· 

yük Asya naıırhğı diln Baıvekl· 
lette törenle kurulmuıtur . Yeni 
nazır Kalzuo bir nutuk söylemiı· 
tir . Yeni kurulan bu nazırhkla di· 
ter naıırhklar arasında irtibat te· 
mini için mfiıtef.Brlır bir toplantı 
yapmııtardır . 

Faşist partisi genel 
sekreterinin beyenab 

Roma : 21 (Radyo) - Roma· 
dan bildiriliyor: Faşist partisi ge· 
nel sekreteri Vidozzom beyannat· 
ta bulunmuı ve yirmi yıl zarfında 
partinin muhtelif faaliyetleri 
hakkındı izahat vermiştir. 

Genel sekreter , bu be
yanatı Musoliniye verilmiı olan 
rapordan iktibas etmektedir. 

a cut 950 Teneke beyaz Edirne Peyniri vardır.:Gerek top- a 
a tan ve gerekse perakente ucuz fiyatla satılacağından ta· a 
a liplerin Ömer Sabancıya muracaatlan. a a a 
a 3-s-1 14759 a 
o a 
e aaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaae 
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DO KT O• : 
1 

Muza/fer Lokman: 
· Bergin llaıtaıarnu •••renella-

11 
nelinde IEallal eder. 
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ı·········~···· .. •••••••••• 1 ZENGiN OLMAK iSTERSENiZ i 
1 Çukurova kişesine 1 

1 
Koşunuz !.. Koşunuz !.. 1• aı11m1zdea ltlr ltllet alırıanız mat-

• lalla ıengla olarınaı... ı 

1• AJreo: AJalt_caJJe ~tyol afaınJa (Çalıur 
ooa Gi, .. i) Necip Ozyazgan J ......................... 

11 an 
ADANA ERKEi LiSESi MODOILOGOHDEH : 

Okulumuzda yaptırılacak 221 1 lira 64 kuruş bedeli keşifli 
Biyoloji Laboratuvan, eksiltme kanunu mucibince açık eksilt· 
meye konulmuştur. 6 - 11 -1942 cuma günü maarif Müdür· 
lüğünde saat 1 S te eksiltmesi yapılacaktır. isteklilerin bu iıe 
ait mukavelename, keşifname ve şartnameleri görmek için okul 
müdürlüğüne müracaatlan ve teminab muvakkate olan 166 
lirayı malsandıtına yatırmalan ve bu gibi işleri yaptılclanna 
ait vesikalarile ihaleden 3 gün evvel Vilayete müracaatlan 
ilin olunur. 22-29-2-5 14735 

latll•IE emlD 
Kızılay kar11-.ında Yako 

Benyeş otlunun işgal ettiti 
mataza ile yanındaki 46 nu · 
maralı marangoz dükkinı ve 
26 numaralı sinema arkası top· 
tan satılacaktır. isteklilerin ve
kil Bay Ômer Sanver'e müra· 
caatleri. 5- 6 

Yurddaşl 
Kızllaya üye ol 
ve her zaman 
için yardım et. 

~----..~---~-------_-_•.;_. ________________________ __ 

Seyhan Defterdarlığından : 
Hazine hissesinin Verri 

Mahallesi veya Mevkii Ada Par. Cinsi Mikdarı Hisse kaydına göre Kıymeti 

Köy8 Mikdan L K. --
San Yakup Sipahi Pazarı 94 13 DükkAn 9. M. 2 Temamı 250, 00 

" 
Pekmez " 97 17 .. 15,5 • Temam 600, 00 

• Köşkerler 96 18 • 10,5 " > S00,00 

Ali dede Kuyumcu Resul 70 26 Arsa 140 • > 140, 00 

sokatı 

• ta1Ç1kan 78 3 .. 192.S • > 385, 00 

• • 78 44 • 142,5 • > 285, 00 

.. • 74 46 .. 54 • > (üzerinde baıkua· S<t, 00 
nın binası var) 

• Camii atik 80 73 ev 142 • > soo, 00 
Kurtuluı Yeni istesyon 533 7 Arsa 55 • > 16, so 
• • 533 6 Arsa 360 • > 108, 00 

.. .. 544 13 .. 110 • > 33, 00 
Çınarlı Köprü sokatı 399 12 • 3431 • • 1715. 50 
Ulucami Durmuşfaka 198 2 Ev ve 455 • > 2000, 00 

mataıalar 

• .. 198 3 mataza 67 .. 3/4 750, 00 
Tepebat Abuzade sokatı 263 79 Arsa 113 

" Tamamı 113, 00 
lstiklll Salim bey .. 172 4 Ev ve ana 202,5 • > 430, 00 
Yılanlı Narlıca Taeu Tarifıi Tapu No: 

2 nci Teırin 50 tarla 11031 M. 2 7/32 72, 45 
939 

" 
Kaym.kam Mayıs 938 52 bat 6433 > 1/14 9, 19 

Fevziye bucatı Köy içi Mart 3:.a 178 ev 100 Zirat yansı 40, 00 

Sofulu Köyü Atustos 942 20 tarla 36772 M. 2 > 129, 50 

.. .. 21 .. 18.186 • > 66, so .. 
Yukanda evsah yaııh 21 parça gayri menkulün mülkiyetleri 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan 

açık artırma ve peşin pıra ile satıp çıkanlmışbr. Müzayede 13/ 11/942 tarihine müaadif Cama günü saat 
14 de Defterdarlıkta mütrfekkil komisyonda yapılacaktır. izahat almak isteyenlerin her f(ln ve her saatte 
Milli emlAk servisine müracaatlan ve taliplerin Yo 7,S teminat makbuzlariyle meıkur g8n ve aaatte komis-
yonda haı.ır bulunmalan ilin olunur. 1- 4-8- 11 14762 



Sayfa 4 TORKSôZO 

........................................ • • 1 •• •• •• 1 
i TURKSOZU 1 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

2 • 11 • 1942 
i -

• • • • 
~ILO FIATI 

Cl En az En çok 
. S. K. S. 

Koza ı 00,00 . 00,00 

1 Gazete ve Matbaası 1 
1 i 

[ Klevland ç. _ 1 00,00 
, Klevland l 88,0C• 1 88,75 

Klevland il 80,00 84,00 1 

1 

M. Parlağı 72,0Q 73,00 

• • • • 
1 p T .. 00,00 00,00 . emızı 

Kapı malı 

: Türksözü OKUYUCULARINA OONYANIN HER TARA- : 
İ flNDA VUKU BUlAH HADİSElERİ GÜNÜ GÜ- İ 

Y. Çiğidi 00,00 
l<."""Çiğidi 15,00, 11,00 
Susam - -70,00 
Buğday yerli 00,0 0,00 

1• Gazetesi NÜNEVERİR. TORKSÖZÜNÜ TAKİP EDİNİZ •• • - 1 
Arpa 0,00 - 0,00 1 

Yulaf - 0,00-,- 0,00 

i __ - _, 

1 •• • Kitap, mecmua, çell, bilet, alış, 
pıaa, barlta, bllamam matbaa TürksÖzÜ 1 

: ı,ıerıaı Tlrlllyede mevcut mat- • 

·-----·· ........... . • • 
• • • Sahlık Arazi · i i 
! Adana Vilayet merkezine ! 
! onbeş kiloriıetre uzakta Bü· ! 
! yük Dikilide , arasından su· ! 
! lama kanalı , demiryolu , ve ! 
! inşasına başlanan asfalt şose ! 
! geçiyor. içinde şimendüfer is· ! 
! tasyonuda vardır . H e r ! 
! türlü ziraate , Portakal , Li · ! 
! mon , sebze bahçeleri yctiı· ! 
! tirme~c çok müsait birbirine ! 
! muttasıl derecede yakın altı ! 
• d k' .. d- .. • • parça a se ız yuz onum a • 

• baaıara rekabet eder derecede Matbaası : 
tab ve ılratle elden çıkarır. : 

Türksözü Cilt Kısmı 
• • • • 1 

SAGlAM, TEMİZ, ZARlf CİlT İ$lERİNIZI ANCAK TORKSÖZO il 
MÜCEllİTHANESİNOE YAPTIRABiliRSİNİZ 

! razi satılıktır. ı 
! lcar getiren akarla da mü- • 
! badele edilebilir. ! 
! D. N. Arıkoğlu kardeşle- i 

1 i 
........................................ ! 

! re müracaat. • 
! Telefon : 347 , 355 ! 
~ ........................ ! 

·---------------------- 1 ::rc::a::acı:c.a::rcx:::a:x u:::ıı:ıc:::a:::a: * * * * * * ::a::a::u:::z:ıı:: 
TORKIYE CUMHURİYETi 1 i . Doktor 

ZiraK~u!. ~h~~~ası ~ Turgut Soyer 
Sermayeai : J00.000.000 Türk Lira•• ~ Hükumet civarında lstikamet Ecıahanesi karşısındaki çıkmaı 

Şube ve ajana adedi : 265 it ıokak içinde 121 numaralı evde bastalar~nı kabul eder. Haftanın 
Zirai ve ticart her nevi banka muameleJe, N Salı ve Cuma günleri ö~leden sonra falrn lere para11z bakılır . 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor " 15- 26 
~nnr:a:uu:uuu::zr::a:::a:::a:u::a::rc::rc:a::rc:a::rc:a::a:H Ziraat Bankasında kumbarah ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 
aşa~ıdaki plana gör-= ikr:.uniye daA-ıtılacakhr. 

4 Ad el ıooo Liralık 4000 Lira .. • MO 2000 .. .. .. 250 .. 1000 .. 
~ .. 100 .. 4000 .. 

100 .. 50 .. 5000 .. 
120 ,, 40 .. 4800 .. 
160 

" 
20 " 

3200 .. 
DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde SO 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa: 11 - Eylul, 11 Birincikanun, 
Mart ve 1 l Haıirarı hrihlerincb çekilecektir. 

---------------------·------------
• 

T. iş Bankası 
&içik taıarrul hesapları 

1942 Jkramlye plAnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıa, 3 Aiu.to•~ 

2 /Jıinciteırin tarihlerinde yapılır 

1942 lllramlyelerı 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 .. 1000 .. . 3,000 

" 
2 .. 750 .. - 1,500 " 
3. .. 500 .. - 1,500 ... 

10 .. 250 .. - 2,500 . .. 
40 

" 
100 .. - 4,()()() .. 

50 .. 50 .. = 2,500 .,. 
200 .. 25 

" - 5,000 · .. 
200 

" 
1(. 

" - 2,000 ... 

TUrklye ff Banka•ına para yatırmakla yalntz 
para blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz, aynt 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz 

i 1 an 
Seyhan Vilayeti daimi encümeninden : 

J - Adana--Osmaniye-F evzipaşa yolunu~ 99 -650 kilo· 
metrede Çona köyü ile 109-998 kilometresinde kanlı geçit 
karakolu arasındaki şosa üzerind~ inşa edilecek (10} adet su
li.ma 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 görmek tçin Nafia 
müdürlügüne müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (688) lira ( 44) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası almak üzere bu miktar iş yap· 
tıklarını gösterir bonservisi erile iki fotograf, bir aded (50), 
bir adet ( J 5) maktu ve bir adet bir kuruşluk uçak pulunu di· 
lekçelerine bağlamak suretile ihaleden üç gün evvel vilayete 
müracaatları lazımdır. 25-29-:i- 7 14744 

YENİ ÇIRÇIR YE SifLEME f ABRİKASIHDAH : 
FabrikamJz 15. ikinci Teşrin 942. Tarihinden itibaren yer

li koza işlemiye başlayacağından , bu itibarla Fabrikamızda 
mevcut Klavlant çiğidi olanlar veyahut müşterilerimizden satın 
alaıılar bu müddete kadar anbarda mevcut çiğitlerini tamamiy· 
le kaldırmalarını , aksi takdirde çiğitleri başka bir ardiyeye 
kaldırılarak Ardiye, nakliye masraflarının kendilerinden te· 
mamiyle alınacağını, Yanma ve buzulmasından mesuliyet kabul 

etmiyeceğimizi : 
Fabrikamızda çekilen pamukların çekildikleri tarihten iti-

baren bir hafta zarfında mallarım satmalarını , kaldırmalarını 
ve bu malları satın alan tüccarlarında , Borsaca tescil tarihin
den itibaren üç gün zarfında Fabrikamızdan mallarım kaldır
maları aksi takdirde malların piyasaya kaldırılarak, pırese ücre· 
ti nakliye ve ardiye masraflarının mal sahiblerinden tahsil edi
le~eği~ ve malların yanmasından, avaryesinden ve eksiltmesin 
den Fabrikamızın mes'ul olamıyacağını sayın müşterilerimize 
ilan eyleriz. 1-3-6 14763 

3 Teşrinisani 1942 

:···················••ı•••ı 1 Badyo teknlllnln iki mucizesi 1 

1 •.= R~~:~~ ;:tl~~~~~z. 1
1 ...... 

ı. SOBA Yerli ve Avrupa mamu· •

1 latı zarif ve sağlam so· 
1 balar ve yemek ocakları e 
i Standart Markal; TiiırON Makineleri 1 
e · ve ELEKTRiK Edevah • 

1Alfa-Lavalv·Yiki.nQ1 
•Markalı İsveç mamulatı SUT Makınelerı • • • • 1 Çinko, ÇİVi. Lavabo 1 
't Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi 1 
• • • • • : Şık, zarif YATAK ve YEMEK ODASI ve SAlON 1 
1 Takımlarımız ve ÇOCUK ARABALARI nın e 
• 1.. • e envaı ge mıştir e 
• • 1 MOESSESEMIZi ZİURET EDERSENİZ HER 1 
• HUSUSTA MEMNUN KALACAKSINIZ • • • ! Omer Başeğmez ve Şeriki i 
•. Telefon: 168 Telefon: Başeğmez-Adana : 
• 14717 • ........................... 
ae .. •••••~••••••••••••••••o 
İ ADEMİ İKTİDAR YE BELGEVSEKLiGINE İ 
e KARŞI • 

I FORTOBİN I 
: S. ve /. Muavenet V,,kaletinin Ruhsatını haizdir 1 
e Reçete ile alınır her eczanede bulunur 

e Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril • 
: Yağcami civarı No. 14 - Eski Selanik Bankası ı· 
• Posta Kutusu 105 14520 

oeeeea••• .. •• .. •••••••••••o 
illln 

O[VlET OEMİR'IOLLARI UMUM MOOORlOGOND[N : 
-rllemur alınacak-

1 - Devlet Der oiryollan istasyon sır,ıfında istihdam edilmek üze· 
re müsabaka ile orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi 

alınacaktır. 
2 -- Müsabakada kazananlara 60 lira ücret verilecektir. 
3 - Müsaba'ı<a imtıhanı 14 - 11 - 942 Cumartesi günü saat 

14 de Haydarpa~ , Ankara , Balıkesir , Kayseri , Malatya, Adana, 
Afyon , lzmir , Sirkeci , Erzt•rum ve Eskişehir işletme merkezlerinde 
Sivas cer atelyesinde yapılacaktır. Müracaatlar bu işletmeler ve atel· 
ye müdürlüğü. w lstasyorı şefliklerince kabul olunur. 

4 - Müsab'8kaya iştirak şartları şunlardır. 
1 - Türk olmak 
'2 - F.cneb i bir kimse ile evli olmamak 
3 - 18 y; ışını bitirmiş ve 30 zu geçmemiş olmak (30 yaş dahil) 
4 -- Askerliğini yapmış veya askerliğini yapmasına en az bir 

sene zaman kalmış olmak ( Emsalleri silah altında bulunan veya cel
be tabi olanlardan tahsil veya s hhi sebeplerle ertesi seneye bırakı
lanlar İftirak edeme1ler) 

5 - Asl.cerliğini yapmış ve ihtiyata geçmiş olanlar ayni derec~-
de kazananb ıra tercih edilecektir. 

6 - lda ,re doktorları tarafından yapılacak muayenede sıhhi du· 
rumları dem iryol işlerinde vazife göreneğe elverişli bulunmak. 

7 - Müracaat istidalarına bağlanac~k vesikalar şunlardır: Nüfus 
cüzdanı , diploma' veya ' tastikname , askerlik vesikası ve askerlik 
yoklamaları , polisten ta~ tikli iyihuy kağıdı , Çiçek aşısı kağıdı, -ev· 
li ise - evlıenme cüzdan.ı , attı adet vesikalık fotoğraf. 

6 - Daha fazla mal\ımat almak isteyenlerin işletme müdürlükle· 
rine veya lstasyon 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 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 
Sasıldığı yer : Türksözü Maatbası 


