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Görin~'~n liiLii"jli)i)AfAAMJZAl1 8.~şv~kilimizin. 
tevkif ı ı . ı dunku kabullerı 
Londra : 12 ( a. a.) -

Alınan malumata ~6re, Mo· 
'efo/ G6rin~ tevkif edilmi'· 
tir. 

--------
Amerika 
Askerlik 
Zamanını 
Artırıyor 

Bay Hal'm bu 
hususta dün 

Yaptığı beyanatı 
Ei•r Kon~r• 6u 
hum•taki projeyi 
kabul etme~ .. hu· 
nan leynelmilel 
va~iyet ü~erinde 
büyülı le.iri olacolı 

V
aşington : 13 (3. a.) - Dün 
ft'CC mebusan meclisin.in ~e
mokrat şefleri, askerlik mud 

detinin 18 aya temdidine müte· 
dair bulunan ve ahiren Ayan tara· 
fından tasdik edilmiş olan kanu· 
~un kabulü lehinde rey toplamak 
ırnkanlar ını araştırmışlardır. 

. liu yolda yapılan gayretlerin 
bır semere vermiş bulundutu zan· 
nedilme-ktedir. Askeri makamlarca 
kanunun alacaQ'ı son şekil hak· 
kında mütalea beyan edilmekten 
~ekinilmektedir. Kanunun 18 ay 
•çin kabul edilece~i ümit edilmtk · 
le beraber yalnız 12 ay için ka· 
b~ı edilecetinden endife izhar e· 
dılmek tedir. 

Vaşington : J 2 (a. a .) - A· 
~ttikan radyo•mna göre, Harici· 
aıırı M. Cordell Hull, bugün 

~~Plığı beyanatta, kongre askerlik 
ıımetinin temdidini kabul etıniye 
~k olursa bunun beynelmilel va· 
ıı}'et üı~rindc çok fena manevi 
ltsirl . l - 1 • • erı o acaQ-ını soy emıştır. 

Geçmez 
Paralar 

h Ankara : 12 ( Türkıöıü mu
b •birinden ) - Y unan sularında 
lı lından beı altı ay evvel ziyaa 
Ştr~Yfln Türk paralarından , Milli 
li tfımiıin resim leri bulunan yüı 
.. ra1ı1t paralar baıı e llere reçmif •e . 
ın P•Yasaya süıülmiiıtür. Halkı· 
p 

11 Çok dikkat etmelidir ki bu 
'f •r~ıarın hiç bir kıymet i yoktur. 
p •nı tedavülde olan yüz liralık 
n:talarımıı.da Milli Şefimiz lnö
~simleri yoktur. 

............. 
lc•a VeldDerl 
••rau içtimaı 

v~~lkar.a : 12 ( a. a. ) - icra 
<lamı lerı Heyeti bugün Refik Say· 

ın reiali~inde toplandı . 

••••••••••••• 

İ MUNZAM T AHSISAT İ 
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1 vaALBTI MI MALI 'YILI BGTÇBSINB SDIEN Gç MiLYON J 
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SOVYETlER( GORE 

Berlin şehri 
bombardımam 

Çoll tlddeW 
mabarıltılır 

A lmanlara göre , Snıoleıısk 
mıntalı:asmda ıafer kazanılmııtı r . 
Ve t imdi Almanlar Kiyef bölge
siyle me1rul olacaklard~r .. lnri· 
liıler ise bu Atman ıddıasına 

inanmamaktadırlar • 
lngiliılere ıöre , A lmanlar 

Şark cephesirıde aon günlerde 
bilyiik propaıanda yapmaktadır . 
Çinkl • Alman~hükumeti Alman 
efklrıumumiyesindeki endiıeleri 

bertaraf .,etmek istiyor ve keıa 
Viıl lıerinde tesir icra etmek 
arı.uıundadır . 

Sooyet · Fin harbinden : Fin kadınları yaralıları teda(Jide 

Bufiökü Sovyet ve Alman teb· 
litlerinde milhim malGmat yok· 
tur . Her iki taraf da malum 
bölrelerde tiddetli muharebeler 
cereyan ettifini bildiriyor . Al· 

,IWIYO &&UT~~-= t 
----

man radyosuna ııöre , Milttefık 
kuvvetler Karadeniz. sahillerine 
hııla ilerilemektedir . 

Moskova : 12 ( a. a. ) - Sov-

yet tebli~i : Smolensk , Belaya , 
Çerkof ve Uman iıtilı:ametlerinde 
ve Eatonya bölıesinde muhare
beler cereyan ettiQ-ini bildirmek-

BULGlRISTAMOA 
ASKERi AZiLLER 

)Ticaret Vekaletinin 
nohut fiatını tespit ..... ...... ,... ............... , 

Ankara : 12 (Radyo gaıete-

eden bir tebliği 
. d ) Kral Boris Bulrar or 
sın en -

d Un
da büyilk detit iklikler yap· 

us . . ı.· 1 
t Genel Kurmay reıaı çe"ı • 

mıt ır. K t 
. yerine birinci ordu omu a · 

mıf , t' ·ımi•tir ikinci, üçüncü, 

Ankara : (a. a .) - Tıcaret Ve 
lciletiııden tebliğ edilmiıtir : 

26 sayılı koordinasyon kararı· 
ııın birinci maddesi ile Ticaret 

Diyarbakır, Konya, Antalya, Balı
kesir, Kütahya, Afyonkarahiscır, 
Manisa, Kayseri, Samsun, Çorum, 
Bursa, Elaz.ı~. Malatya, Burdur, 
Isparta, Mardin, Seyhan, lçel, De-

niıli ile istihsali kendi istihlikine nı re ırı ,, . . y 
dördüncü kumandanlarıle on ar· 
bay ve ayrıca 15 Subay ~r~u~~n nohut'un aıami aatıı fiatları aıa· yeten diQ-er vili) etleı de natürel 

~ıda aösterilmİŞ oldutu veçhile temiz nohut'un bir kilosunun ÇU· 

Vekaletine verilmiş olan aelAhiye
te istinaden memleket dahilinde 

d Bu deQ'ıtıklıtın 
çıkarılmıflar ır · A 

hakiki mahiyet i hakkında malu-
te11pi t olunmuştur. Başlıca iıtihsal valıı:ı toptan fiatı, toplayıcı ve 
ve ihraç bölgeleri olan Tokat, toptancı kirı dahil olduğu halde 

mat verilmemektedir· __ ---- azamı . 13 kuruıtur. 1941 Temmu· ----..;.....-----
'"""""""""""""""""""""""""i 

1 Ukrayna 1 
ı ı 

f Al resmi teblitleri • karışan Pripet, Perezina ve i 
ı h 

mhan -n Ukraynadaki Desna nehirleri sular. ı 
e men er P b' 

h k ti den bahse başlamış· Ukrayna kalabalık ır ı 
are e er l k tt• K'I b l d meme e ır. ı ometre aşına ı 

ar 'ur. k na Sovyet Birlikleri 64 nüfus düşer. Ukrayna şe~- ı 
ray . . 1 . . . d ş 

ittihadına dahil bir cumhurı· rı son sene er . ıçerısın e
1 
~ ı 

tti. R ıyanın ce· lenmış ve mem e e · ı 
ye r. u . d · d 
nubu garbtsindedir. tın yarı an ~ıya . . e ı 

1 G b
. Dinyester Harp Sahnelerine topratı ekılebılır ı 

ar ı r-"ra/i Yönden b" h 1 · ·ı · 
nehri Ve cenubu ~ .•r a e getın mıt· ı 

ı Kı1aca Balc11lar T k b "'d 
Karadeniz sahilidir. hr. opra U5 ay ı 

ı M h 4~ 1 ve arpanın yanı ı 
ı b" kilesa alsı rabbaı nu-fu· başında bol şeker pancarı ı 

ı 
ın ome re mu • · C -k-

30 .1 d r Merkezi vcrır. enup taraflarında o uz ı 
~ k m~::. u · ve koyun !Ütüleri yetiştirir. ı 

1 
ar Uokv fC ıkr. limesi hudut Topraktan çıkarılmata başla ı 

rayna e d k - - - d ir ve 
bölgesi manuına ıelir. Bura· nan ma en omuru, em ı 
yı Dinyeper ve büyük nehre • - Geriıı.i 3 ncud• - ı 

ı.:""""""""""""""""""""""""ı 

' ıunun aon haftaaındııki fiıi vaıiye· 

te göre daha aşatı toptancı fiatı 
cari olan istihsal mıntakalarında 
ise azamı fiat aynen cari olan fi. 
atlardır. Nohut' un diA"er nevileri, 

yukarıdaki esas fiatla mütenasi ben 
mutat fiat tereffülerine göre tes
pit edilir. Diter bilumum müsteh· 
tik veya istihsalı kendi istihlakine 
yetmeyen bölgelerde vilayet
lerde nohut'un toptan fiatları 

mutad surette o mahallin istihla-

( Gerisi üçüncü sayifede ) 

YEKİlETIN TEBll~I -
Tlllııll talllll 
talelte llaapları 
Ankarn : 12 (Türksözü Mu

habirinden) - Maarif Vekaletinin 
bugünkü tebli~ine g-öre biltün 
Yüksek tahsil talebesi 20 Atus
tostan yirmi Eylüle kadar kamp 
ıörecektir. 

Doktor Saydam dün 
Vişi elçisini kabul etti 

Ankara : 12 (Türksözü Mu· 
habirindcn) - Başvekilimiz Dok
tor Refik Saydam bugün saat 
onbirde Fransanın Yeni Büyük 
Elçisini kabul etmiıslerdir . 

Ankara : 12 (Türksözü mu· 
habirinden) - Fransanın yeni 

( Gerisi üçüncü sayif ede ) 

ALMANLARA 60RE 

Ukrayna' da 
Alman çemberi 

Karadeniz 
lalllllırlndı 

tedir. 
Stokholm : 12 ( a. a. ) - Pa- ı 

z.arte11i receai Berline hücum eden 
Sovyet tayyarelerirıin Berlin ban
liyosunda bot mahallere kadar 
vardıkları anlqılmaktadır , Ber
linde akıncı tayyarelerin sesı ııı

tilmemişse de banliyoda oturan
lar bu sesi iıitmiılerdir. 

Moskova : 12 ( a . a. ) - Bu 
ııece Moskova üzerine bir Alman 
hava akını olmuıtur . Taa'ın bu 
sabah ilk saatlerde bildirdi~ine 

aöre , bir Alman tayyare rrupu 
Muakovava taarruı tetebbüaünde 
bulunmuştur . Düıman tayyare
leri ıehirden uıalı:ta da~ıtılmışlar 

dır. Yalnız. münferid bir kaç düş-
( Gerisi üçiincü sayfada) 

Amerikan 
Japon harbi 
başhyor mu? 
lapoara••a sıram 
lıtladı tılldldl 
glttllEçı artıyor 
Ankara : 12 ( Radyo gaz.e 

tesinden ) - Japonya Siyam hu
dudunda 50,000 asker tahşid et 
miıtir . Ve Japonya Siyamı teh· 
dıt etmekte devam ediyor. Ame
rikan· Japon münasebetleri 1-elki 
de yakında kesilebilir. 

Ankara 

Radyo 6a~ete•i 

Vişide esrar 
Darıaa blylk 
ıaıAldrıt aııror 

Amerikanın 
Fransa ile 

arası açıhyor 

GENERAL VEYGAND 
AFRiKA YA DÔNDÜ 

AMERllANIN RUSYAY 1 
BOYOI YARDIM AZMi 

V 
İfiden verilen haberlere göre, 
Veyııand Ceıaire dönmüıtür. 

Vişide müıakere edilen mese· 
itler esrarını muhafaza etmekte
dir . Darlana büylk aalihiyetler 
verilmek iıtenditi de ıöyleniyor . 

Vişi hükümeti Amerikaya kar
ıı ıert bir cephe almaktadır . 
Hatta söylenditine röre , Viti • 
Amerika münasebetleri keıilecek
tir • 

• * * 
Gelen bir habere röre , Ame

rilcıda imi! edilen tayyarelerin 
üçte biri Rusyayı sevkedilecek
tir . Bu lnrilterenin muvaf aka • 
tiyle olmaktadır • japony" ise 
Amerikanın bu nakliyatını arıu 
etmemektedir . 

Kaaadaln .. atı 
Londra : 12 (a. a .) - Kana· 

da hükümeti torpido muhripleri 
inşaatı, gelecek sene bir milyon 

tonilatoluk ticaret vapurunun de· 
nize indirilmesi hakkında bir pro· 
je hazırlamaktadır. 

MERSiNDE DON YAPILAN Töj] 

M udangaf eri botuna 
1 Bayrağımız Çekildi 

Menin : 12 (Türksözü muha· 

birin~en ) - Evvelce yazdığımız F d Al 
veçhıle limanımıza retirilmiı olan ransa a man 
ve adı "Mudanya,. tesmiye edi· 

len Feribot teslim alınmııtır . Te• · ••••••••••ıiım• 
lim. alma ve bayrak çekme me
rasımi dün saat onda mezkür re· 
mide yapılmıfhr. Merasimde bat 
ta sayın Valimiı B. Sahip Örge 
olduğu halde devairi reımıye mü· 
düranı ve Bahriyeye mensup z.e 
vat hazır bulunmuılardır. 

Bir kıta denizci rençleı im izin 
çaldıkları boru ve trampet ile in · 
giliı bayraA"ı indirilmif ve yerine 
ayni merasimle f8nh bayra~ımız 
çekilmiftir. Teslim muam.,lesi ~Ü 
naaebetiyle ıaat 18 de Beledıye 
bahçeıinde bir ıiyafet verilmiş ve 
ziyafette bir çok davetliler hazır 
bolunmuıtur. 

Askerleri yerini 
ltalyanlar allyor 
Buradan çelıilen kuvvetler 
Sovyet ceplte•ine yollanıyor 

Londra : 12 ( a. a. ) - Fran. 
aıı hududundan relen haberlere 
ııöre , Bordo şimdi tamamiyle 

( ııerisi ilçüncü sahifede ) 
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1 Garp Edebiyat mm Meşhurlan 
Nicolas Gogol 

Edebi hayatı, kıymeti 
Goiol 1829 senesinde V. A- ~ YA z AN 

dolf müstear ismi altında "Hans SUAD BAYDUR 
Garten,, isimli manzum bir hikaye 
neşretti. Hikayenin mevzuu Alman 

Gençlik kulübü 
Yeni -

idare heyeti 
Adana G enç lik Kulübü toµ la 

narak yeni idare heyetini şu su
retle seçmiştir: 

Bütün Türkigedeki 
genç dağcılar 

Adanaga geliyor 
bayatından alınmışh. Vak'a köy
den şehirc gelen fakat şehirde ha
yal sukutuna uğrayan Hans'ın ruh 
mücadelesini çerçeveliyordu. Hans 
meşhur olmak, dünya ölçüsünde 
işler yapmak hayallerini besleyen 
bir gençtir. Emellerinin tahakkuku 
için sakin köyünü bırakarak gizli
ce şehire geliyor. Fakat şehirde 
derin bir hayal sukutuna uğruyor. 
Orada aradığını, umduğunu bula
mıyor. Hakikatin sert ve merha
metsiz yüzüyle karşılaşıyor. Eski 
sükunetine. aile saadetine kavuş 

mak için tekrar köyüne dönüyor. 
Hans Gogol'un ta kendisidir. 

Şehire gelen Hans'ın hayal suku· 
tuyla Petersburg'a gelen Gogol'un 
hayal sukutu arasında derin bir 
benzerlik vardır. Manzum hikaye 
nin çıkışı Gogol'un umduğu tesiri 
yapmadı. Münekkitler Gogole şid 
detlc hücum etliler. Bundan cesa 
reti kınları gı.: nc; ya7.lcı annesinin 
kendisine bulup }'Olladığı para ile 
biraz avunmak için bir Avrupa 
seyahatı yapmağa karar verdi. 
Gogol Avrupada çok kalmadı. 

1829 senesi Temmuzunda gitti. 
Ayni senenin 22 Eylülünde Ham· 
burg yoluyla geri döndü. Fakat 
bu seyahat onun için faydalı oldu. 
Bozulan sinirleri biraz yatıştı. Tek
rar iş aramağa başladı. Nihayet 
bazı tavsiyelerin yardımıyla 182~ 

senesinde nezaretlerin birinde otuz 
ruble aylıklı küçük bir iş buldu. 
Fakat bu para ile geçinemezdi. 
Daha maaşı çok bir iş bulmak 
üzere girişinden dört ay sonra bu 
işinden ayrıldı. Ancak 1830 sene· 
si Nisanında yeni bir iş bulabildi. 
Bu yeni işinden ayda elli ruble 
almağa başladı. Kısa bir zaman 
sonra maaşı arttı. 

Gogol bir tar aftan işine de
vam ederken diğer taraftan da e 
debiyatla uğ-raşıyordu. Kitap ten
kitleri, makaleler yazıyor ve "Di· 
ranko civarındaki çiftlik geceleri .. 
için materyel topluyordu. 1830-
1831 s,.nesinde neşrettiği iki hika
} e oldukça muvaffakiyet kazandı . 

O zamanin meşhur yazıcılann 

dan Puşkin'le (Edebiyat gazetesi 
nı) çıkaran şair Delvig vasıtasiyle 
tanıştı . 

Bu kıymetli dostl:ırı sayesin · 
de zergin aristokrat aileleri yanın · 

da hususi dersler buldu. Gogol 
1831 senesi Mayısında Ukrayna 
hayatına ait bir kıstm hikayelerini 
hazırlamış bulunuyordu. Dostu 
Delvig ve Pletuev'in tavsiyeleriyle 
bunları ayni senenin EylUlünde 
neşretti. "Diranko civarında çiftlik 
geceleri,, ismini taşıyan bu hika
yelerin birinci kısmı bir mukadde 
me ile dört hikayeden mürekkep
ti. Bu kitabın çıkışı bütün edebi· 
yat meraklılarının dikkatini Gogol 
üzerine çekti, hikayeler çok beğe
nildi. Bilhassa Puşkin bunları çok 
takdir etti. 

Gogol 1832 senesin de "Çiftlik 
geceleri"nin ikinci kısmını da neş · 
retti. Bu ikinci kısımda birincisi 
gibi dört hikaye ve bir başlıktan 
ibaretti. Çiftlik gecelerinin ikinci 

• kısmının çıkışı Gogolün şöhretini 
büsbütün artırdı. Senelerden beri 
muvaffakiyctsizlikten muvaffakiyet
sizliğe uğrayan Gogol, ilk defa 
olarak şöhretin başı ucunda do· 
!aştığını hissettj. 

Gogol çiftlik gecelerinden son
ra ard arda en güzel yazılarını 

neşretmeğe başladı. (Mirog-orod) 
ve (Petersburg Hikayeleri) bu 
devrin mahsulüdür. 

(Mirogorod) da iki kısımdan 
mürtkkepti . Birinci kısmında (es
ki zaman derebeyileri ve Taras 
Euı bı) hikayeli ikinci kısmında 

(Viy ile lvam lvanoviç) adlı hika 
yeleri bulunmaktadır. Gogolü yal
nız edebi faaliyet tatmin etmiyor
du. O kendinde ilme kaı şı da bü
yük bir heves duyuyordu. Üniver
sitede Profesör olmak onun için 
bir ideal · haline gelmişti. Niha· 
yet 1834 senesinde Petersburg 
Üniversitesi umumi tarih profe
sörlü~üne tayin edildi. Fakat bü
tün iyi niyetlerine rağmen Gogol' 
de bir Üniversite profesörü olmak 1 
için gerekli ilmi bir temel yoktu. 
Daha ilk dersinde bunu kendisi de 
farketmişti. Pek kısa bir zaman 
sonra da buradan ayrıldı. 

Kulüp reisliğine Recrp Tümer
kan, Umumi katipliğe Sdahattin 
Akgün. Muhasip ve veznedarlığa 
Ati Öner, Beden terbiyesi ve 
Spor amirliğine Abdi Atawer, 

Büyük bir kafile Bolkar 
Dağına yakında çıkacak 

Gogol 1834 senesinde başla

dığı "Müfettiş-Revizör 11 komedisi
ni 1836 senesinde bitirdi, bunu 
büyük bir güçlükle tiyatroya ka
bul elttirmeğe ınuvaff ak oldu. Ko
medi ilk defa 1836 senesi 19 Ni · 
sanında Petersburg'ta oynandı. 

Ve büyük bir muvaffakiyet kazan
dı. Fakat eser Çarlığın bütün re· 
zaletlerini ortaya vurduğundan 

hükumet mahafilinde fena bir te
sir bıraktı. 

Yüksek memurlardan çoğu 
komedinin aleyhinde bulundular, 
hatta biı.ıat Çar bile eseri beğen
mediğini söyledi. Zamanın edip · 
!erinden ve yüksek memurların

dan V. Panayel Revizör komedi· 
sinin oynanmasına müsaade et
diği için fevkalide hiddet göster
di. Bütün bu hücumlardan ürken 
Gogol Avrupada bir müddet kal 
mağa karar verdi ve 1836 senesi 
6 haziranında ikinci defa olarak 
Avrupaya gitti. Avrupada halk 
tarafından kapııılan ve bir sene
de üç defa basılan müfettiş ese
rinin parasıyla 1836 dan 1848 e 
kadar 12 sene kaldı . vrada kısa 
fasılalarla bir iki defa Rusyaya 
gidip geldi . Avrupada kaldığı 

müddetçe hummalı bir surette 
"Ölü Ruhlar,. eserini hazırladı . 
Puıkin'in ölüm haberini Avrupa. 
da iken aldı bu haber ona çok 
dokundu , hummalı bir şekilde;j 

çalışan Gogol .. Ölü Ruhlar,, da 
en tabii hadiselerin en normal 
insanların gülünç taraflarını gös· 
termesini bildi. Gogol burada ha
yalindekileri değil, gördüklerini 
yazdı. Eser 1846 da neşredildi, 

çok beğenildi ve takdirle karşı

landı . artık Gogol bütün Rusya
nın sevgisini kalemiyle kazanma
ğa muvaffak olmuştu. 

Goııol daha , küçüklüğünden 
beri sıhhatı bozuk bir adamdı. 
Son zamanlarda ise sıhhati büs 
bütün bozulmuştu, Fakat o bütün 

Y.urd m~dafaa~ına .hamlı~ a~irli- , ...... ..-.. ~.~-;;;. .. -;; 
ğıne Neıad Gunerı, hekım aza- ı MAKT ı 
l~ğ'~ M. ~alç~n Öze.~ ve idare Amir- ı ı BONO Al A ı 
lı~ıne Huseyın Onlu. J ı AC[l[ [Ol.Nil ı 

Adana • Mersin ı l. ı 
yüzme m8Sabak811 I i HUkQmetlmlz taratan· i 

Bölgemiı: yüzücülerini grup ı dan çıkarılan tasarruf ı 
birinciliklerine hazırlamak için • bonolarmm şehrimize ı 
önümüzdeki cumartesi ve pazar :• geldiğini yazmıftlk . Bu ı 

bonolarm satı•• hara· 
günleri Mersin gençleriyle Ada- ı ı 

ı retle davam ediyor. Her ı 
nalı gençler arasında su sporlan 1 ı vatanda, hiç olmazsa 
müsabakaları yapılacaktır. ı beş llralık bir bono al· ı 

Adliyede terfiler ' ı mahdır. ı 
Saimbeyli mahkt-ın< si Br:ışkati - . ı ~~!~_ ....... .!.!~ ........ : 

bi Ömer Ôzdili, Cebeliberekd ka. ! 
tibi Ökkaş Yavuz, Kadirli başka 
tibi Süreyya Yazar, Dörtyol baş 
katibi Abidin Can, Adana mah. 
kemes icra katibi Cenani Mııtlu 
ve Adana mahkemt>si zabıt ka
tibi Cemal Ulutubu'nun maaşları 

oııbeş liraya çıkarilmıştır. 

Dil, Tarih Faküft,,sine 
girecek talebe 

Bu yıl Dil ve Tarih, Coğrafya 
Fakültesine hurslu ve burssuz ta
lebe alıııacaktır. Bu fakülttye gi
recek lise mezunları kayıt şart-

larının Maarif Müdürlü~ünden öğ
renebilirler. 

- - ... ~ - ... 

bunlara rağmen çalışmasıua devam 
ediyordu , Bu arada 1849 sene
sinde "Ölü Ruhlar,.m ikinci 
cildini bitirmişti. Fakat onu uıurı 
müddet yanında saklamıştı. 1852 
senesi 10 şubatında sansör edıl

mek üzere Mirotpolit Filaret'e 
göndermek istedi . Fakat bu İŞ! 
memur ettiği arkadaşı bunu yap-
maktan çekindiğinden, Gogol red 
cevabı alınca, kitabı yaktı hemen 
ertesi günde yaptığı bu işten bü
yük bir pişmanlık duydu. 

"Ölü Ruhların,. ikinci cildi 
muharriı in ölümünden üç sene 
~onra yani 1855 d ,·, Gogol'ün 
bir arkarla§ında kalan müsvedde 
lere istiııaden neşredildi. ikinci 
basılışı ki bu 1889 senesinde ol
muştu, birincisinden daha iyi ol-
du, Gogol'ün sonradan ele geçen 
bazı mektup ve hatıraları kitaba 
ilave olundu. 

Bütün Rusya "Ölü Ruhları,, 
yazanı senelerce alkışladı, fakat 
zavallı Gogol bunların hiç birini 
göremeden 1852 senesinde 21 şu
bat sabahı ani bir buhranla öldü. 
Biz bütün bunları okuduktan son 
ra kendi kendimize sorarız ve 
deriz ki : 

Acaba gözlerin '. mistik bir 

Lastik tevzi 
talimatnamesi 

Lastik tevziatı için mevcut ta
limatnamede bazı değişiklikl~r ya· 
pı ıacaktır. Yeni tadilatta lastik 
tevziatı genişletilecektir. Evvelce 
nüfusu elli binden yukarı olaıı 
kazalara bir sandık lastik verilir-
ken, yeni şekle göre iki sandık 
verilecektir. Elli binden az nüfu
su olan kazalara da ihtiyaçlarına 
göre en aşağı bir sandık lastik 
tevzi olunacaktır. - ------- .. 
hava iç inde hayata yuman Go· 
gol'ün büyüklüğü nerededir? Rus 
halkı neden onu bu kadar çok 
seviyor? Ona niçin bu kadar çok 
kıymet verili) or? Halbuki bütün 
bunların cevabını , belki Gogol 
hakkında binlerce yaıı yazan Rus 
muharrirlerinin her hangi birinin 
eserinde bulabiliriz. Gogol edebi 
eserlerinde yarattığı harikulade 
tiplerle koskoca bir devrin ihti
yaçlarına , isteklerine cevap ve
ren bir adamdır. Gogol'ün yazı 
yazma~a başladığı devir, Rusya
da toprak köleliği rejiminin sarsıl · 

mağa çatırdamağa yüz tuttuğu bir 

devirdi . lşl<· Gngol keskin miza
hiy le eş,iz realiLmiyle bu devrin 
çürii.klügünü , korkunçluğunu hal
kın önüne sermiş en usta bir ya
zıcıdır . Gogol kadar hiç bir ya· 
zıc ı o devrin hakim sınıflarına 
mensup insan tiplerini bu kadar 
kuvvetle karikatürize edememi;tir. 
Kısaca biı Rus yazısının kalemin-

den her şeyin do~ması mümkün. 
dür . işte Ruslar Gogolü bunun 
için seviyorlar ve ismini bugün 
bile hürmetle anıyorlar . 

- SON-

------------------- -·-

n 

1 
UZAKLARDAN HABER : 1 __...... ___ --=---

Yeni icat edilen bir usul : Havagraf 
"Havagrafl,, bu lngilizlerin icat ettiği yeni bir 

muhabere sistemidir. Orta Şarkta bulunan lngiliz 
askerlerinin lngiltereye yolladı~ı mektuplar kısmen 
tayyareyle kısmen de deniz yoluyla nakledilmek· 
tedir. 

Evlerine hasret çeken askerlerin yazdıkları 
mektuplar ekseriyetle gayet uzundur ve dolayısiyle 
de yükte gayet ağır. Beri yanda tayyarelerin taşı· 
yabilcceği postanın sıkleti gayet mahduttur. Bu 
yüzden lngiliz hükumeti askerler ile aileleri arasın
daki muhabereyi temin etmekte güçlük çekmekte
dir. Zira posta tayyareleri her seferinde ancak· 
bekliyen postanın muayyen bir miktarını alabil
mektedir. 

işte şimdi Havagraf ile bu zorluğun önüne ge· 
çilmektedir. Bu usul şudur : Mektup göndermek 
istiyenlere 20 • 28 boyunda hususi kağıtlar verilir. 
Askerler buraya yazacaklarını yazarlar. Sonra bunu 

gayet ufak boyda bir zaıfın içine koyar ve üzerir • 
adreslerini de ilave ederek zarfı kaparlar. 

Sonra bu mektupların minyatür bir film üzeri 
ne resimleri alınır ve bu fılınler o küçük zaıfların 
içine yerleştirilir. Böylelikle 4500 mektubun s1kleti 
vasati olarak 80 kilodan yarım kiloya indirilmiş 
olur. 

lngiltereye varıldığında bu filmler devolope 
edilmekte ve 8 X 10 boyunda büyütülmekte ve yine 
üzerinde adres yazılı zarfa konup sahibine gönde
rilmektedir. 

işte bu tarz mektuplara Havagraf denilmekte
dir. Yakın Şarktan lngiltereye bu sistem üzerine 
mektup gönderilmeye başlanalı birkaç ay olmuştur. 
Fakat lngillereden Yakın şarka henüz postalar baş· 
lamamıştır. Zıra buradaki mütehassıslar fotoğraf 
aletleri üzerinde bazı hazırlıklar yapmakla meş· 
guldürler. 

1 Bu ayın sonunda yurdumuz.un 
bütün dağcıları , federasyonun 

talimatına uygun olarak Bolkar 
Dağına çıkacaklardır. Bu da~& çı. 
kış programını şehrimiz. erkek 
lisesi beden terbiyesi öğretmeni 

B. Halis Kadri Tolc.k.al hazırlamış 
ve umum müdürlük tarafından 
lcahul edilmiştir . 

Hali!! Kadri Tolckalın nezardi 
altında bölgemizden AIAcddin 

Atasoy , Nejat Denizden mürek
kep kafılemiı , 28 ağustosta Po-

ıırntıda diğer dağcılarla birleşe . 

cektir . Sonra muhtelif mevkiler. 
d~n geçilecek. ve Bolkar dağına 

çıkılacaktır . Dağcılarımız. 4 ey
lı1lde gezintilerine nihayet verile
cektir. 

Bütün dağcılarımııa Kayseri 
Maarif Müdürü B. Muvaffak Uya
nık riyaset edecek.tir . Kendisi 
şehrimize gelmiş ve Bölge ile te
masa ireçmiştir. 

Nazmı Sevgen 
Değerli Jandarma Alay Komu- , 

tanımız Nazmi Sevgen'in Anka- 1 
raya tayin edildiğini yazml§hk . 
Kıymetli Komutan bugünkü Toros 
ekıpresiyle şehrimizden ayrılmak
tadır . Komutana iyi yolculuklar, 
yeni muvaffakiyetler dileriz . 

Ceylanda eluaell 
meıeıeıı 

Ceyhan : 12 ( Türlcsözü mu

habirinden ) - Dün Ceyhan ft

rınları ekmek çıkarmamıılar . Bu 

yüzden halk ekmek sıkıntısı çek

miştir . Alakadarlar bu vaı.iyetin 
tetkikine baılamıılar ve verilen 
kati emir üzerine bir kaç aaat 
sonra ckm~lc çıhrılmııtır. 

Bay Şevlll Onan 
Bir kaç sene evvel şehrimiz 

Ziraat Baııkaıın:ian müdürlüğe ter
fian ayrılan ve bu defa Gaziantep 

Ziraat Bankası müdürlüğüne tay in ı 
edilen Bay Şevki Önen evvelki 

gün Ankaradan gelmiş ve dün 
akşam Antebe gc-çmiş~.ı . Dc:,erli 
aı kadaşımıza y~ni vazifesinde de 
muvaff akiyetler dileriz . 

Hayvan llaıtabllları 
ııe mıcadele 

Evvelce Solaklı bölgesindeki 
hayvanlar arasında çıkmıı olan 
Yanıkara hastalığının Veteriner. 
tikçe alınan tedbirlerle , önüııe 
geçildiği haber alınmıftır . 

Mevl1ld 
Hacı Yunus Zade Ali Yerde

lenin ruhuna ithaf edilmek üzere 
ağustosun 15 inci günü cuma na · 
mazından sonra Ulucamide mev
tudu okutulacaktır . Kendini sc· 
venlerin teşriflerini rica edariı. . 

Ailesi 

Aliye Y erdelen 

NiKAH 
Adanamızın yetiştirdiii a-enç 

doktorlardan Kemal Alpay'la Ça· 
pa Kız Öğretmen Okulu bu sene 
mezunlarından Muzaffer Ôncü 
Konyada nikahlanrruşlardır. Genç 
evlilere saadet temenni ederiz. 

GÜNÜN MEVZUU 

SINGAPUR 

U
zakşark hadiseleri ehemınire1~ 

ni kaybetmiş değildir. BilakıS 
her gün yeni bir hadise na 

zarı dikkatimizi buraya çeviriyor· 
Hindiçini'yi işgal eden Japon ı.:uv· 
vetleri Siyam hududuna dayandı· 
lar. Bu kuvvetlerin Siyam'ı i~i81 
ettikten sonra yapabileceği i~e~ 
hakkında iki faraziye yürütülÜYor · 

1 - Birmanya'yı işgal edere~ 
Çin'e yardım yollarını kapamak, 

2 . - Cenuptan. taarr~z ~ ed~e 
rek Sıngapur denız ü~sunu e 
geçirmek. 

lngiliz imparatorluğunun 111ii· 
nakalc yolları üzerinde dört esa~· 
lı nokta vardır : Cebt:lüttarık, sıı· 
veyş kanalı, Aden, ve Singapı..r 
deniz üssü. 

Singapur, Malezya yarırnadf 
sının en cenup noktasında Mdfa· 
ka boiazı üzericıde ayni isirndt~ı 
d d b. · ı ·on a a a ır şehirdir. Yarım rnıY 

nüfusu vardır. Buradaki fngi. 
müstemlekesinin idare merkeıidi' 
Şehir, birbirinden tamamiyle a)~ 
üç parçaya taksim edilmiştir 
Avrupalılar şehri. Çınliler şebrL 
Malezyalılar şehri. 

Singapur limanı Pasifi~in 'P 

UQ'rak iskelesidir. Hint ve Çin d~ 
· 1 · d b·ıo~ nız erı arasın a sefer eden ıı 

~' vapurlar Malagk boğazından 

bu limanın önünden geçmek rtıe': 
buriyetindedirlcr. Singapur li111&111 

nı birbirinden ayrı iki mükenııtl~ 
limanı ihtiva eder. Serbest tid' 
limanı, harp limanı. 

Siniapur harp limanı düıı)" 
rıın en kuvvetli deniz üssiid~ 
1916 da başlayan tahkimat t9 ,. 

k d ·ıJ• 
ya a ar devam etmiş ve } .. 
mjlyar lngiliz lirasına mal olrrı11; 
tur. Cebelüttank ve Sinıapur, ss· 
keri mütehassıslara göre zapted

11 

mesine imkan olmıyan iki k1111
' 

vetli kaledir. 
/ 

TÜRKiYE Radyosu 

ANKARA Rad!J0;ıı 

Çarşamba 13.8.941 

~·· 7 .30 Program ve memleket 

at ayan 

7.33 Müzık : Hi:lfıf Parçalar 

7.45 AJANS haberleri ~ 
1111 

8.00 Müıik : Hafif pı oira 

devamı 

8.30/ 

8.45 Evin Saati 

12.30 Proııram ve saat ayarı 

12.33 Müzık : Solo şarkılar 

12.45 AJANS haberleri 

13.00 Müzik : Solo şarkılar 

13.15/ 
14.00 Müzik : Karışık prograf11 ,,. 
18.00 Prog-ram ve memleket 

18.03 

18.15 

18.25 

at ayarı 

Müzik : Dans müzi~i 

Serbest 10 Dakika 6• 
Konuşma (Dış politik• ~ 
diselcri 

1~.45 Çocuk Saati 

19.30 Memleket saat ayarı 

19.45 

20.15 

20.45 

21.00 

21.10 

21.25 
22.10 

22.30 

ajans haberleri. 

Müzik : FASIL 

RADYO GAZETESL -sa 
Müzik : Bir Halk 'fur1'ıl ( 
ötreniyoruz : Geçen ~' 
tanın türkülerinden r~~ 
Ziraat Takvimi ve foP 
Mahsulleri Borsası 

Müıik : Şarkılar 

Müzik : Kanşık prografllı 
M- 'k B . . arıcıl&T 
uıı : oQ-uıçı ş . s 

sJ'rı 
Memleket saat ayarı , · ı•t· 

1ıvı"' 
haberleri ; Esham· Ta 58s 
Kambiyo - Nukut sor 
(fiyat) 

22.45 Müzik : Dans 
2~.55/ 

23.00 Yarınki projram 

IUf. 
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Rusyada kurula
cak Polonya 

ordusu 
londr Yıtcla b· a : 12 ( a. a. ) - lskoç-

•ôz • ır Leh askeri merasiminde 
Ce soyteyerı Polonya Başvekili 

llerat Sikorslci demiştir ki : 
~-R tik11. usyada en yeni Ame· 

p n lllalıemesiyle mücehhez bir 
Olorı 

lttl Ya Ordusunun teşkilini ha-

Ge:ıtıak için Sovyet hükumeti 
llsk erat Ziysbuıi riyasetinde bir 
~ Cti heyeti kabul etmiştir . Bu 
e~et b· 

kerı ır Poloıı) a Sovyet as· 
cJur. anlaşması akddmej!e mezun
cJ > General Sikorski söılerine 
1:1 evaınıa demiştir ki : c Poloya
"lıs 
llliiı · anlaşması her türlü hissi 
liıı· ahaıalardan uzaktır . 939 ey-

UtıcJ h . s e ayat memat mücadele· 
ırıde p 

ı\t olonya milleti kati bir 
nıan ı h lir a ey tartığı kabul etmiş 

tak.' Ve bu yo'u sonuna kadar 

ıı ıp edecektir . Bu vaziyeti yal· 
I~ k . kat . e.ııdı menfaatimiz değil , fa-

ıçuıe girdiğim iz Britanyalıla· 
tlıı l ~ . 
ic ıurrıyet ve istiklal cephesi 
~p ettirmıştir . ---..._ __ 

- --------
'l'tcaret VekAletıaıa 
llohut llyatıaı tespit 
~den bir teblljl 

1
, (Birinci sayfadan artan) 

11111· 
•iıı 1 en çok temin eden bölge-
Ilı den hakiki nakil ve ambalaj 
tıuaıraflannın ilavesi suretile bulu
<! r · Nohut'uıı bütün memleket 

ta~hil.inde müstehlik fiatı ise top-
. fıatlara azamı yüzde on bet 

llııp . 
ilav et.•nde ~ır perakendeci kar 
le esı ııureble bulunur. ilan edi 
bi~ek. fiat hadlerinden her hangi 

0
• surette faıla bir fiat teminine 

ıı•dcııı ka er hakkında millt korunma 
c ııununun hükümlerine tevfikan 

ıı~tal'lndınmak üzere takibat ya-
9caktır. 

UKRAYNA 
( Birinci sayfadan artan ) 

\ıı: 
Ilı rııaDganez Ukraynayı ayni za-
tı arıda bir san'at memleketi hali-
' ~ctirmi~tir. 

1~ Ukrayna ı::skiden Kiyofi adiy
ba anılıyordu. 16 ıncı asırdan iti 

terı Ukrayna ismini aldı. 

" Ukı ayna, tarihin ilk zamanlan 
y()k_ k 
cu anşıktır. Buralarda dokuzun-
~i Ve on ikinci asırlar arasında 
s:ef prensliği teşekkül etmiştir. 
t llta Asyadan gelen istilalar bu 

~~rak1~rı tamamiyle çiğnemiştir. 
Q' ı_ dordüncü asııda Litvanya 
u,.al 

tliıı arının, 1569 da Polonyalıların 
e geçmiştir. 

1\ı Ukrayna münbit toprakları 
ltrrıonya ve Rusya arasında mü
&u ildi harplere! vesile olmuştur. 
lier rııernteket Polonyanm ikinci 

<le ~ taksiminde, yani 1793 tarihin· 
aınlrniyle Rusyaya geçmiştir. 

tqy 1917 Rus büyük ihtilAli Uk
~iıı ~ada heyecanla karşılandı. 1-
~ll~ıteş.rin 1917 de muhtar bir 
tıı.ııı h\.ırıyet kuruldu. 22 lkinciki· 
iları 19 ~8 de Ukrayna istiklalini 
~iııct ettı. Brest·Litvosk muahede
isliıaen sonra Almanlar memleketi 

ettiler. 

bir ~l~an işgali burada mutlak 
baş Ukumet kurdu ve hükumetin 
\)q~tıa Hatman ünvaniyle Skoro
.\ıttı Cski'yi getirdi. Fakat 1918 
ilen arı - Müttefikler mütarekesin
lııt, ~onra ahali Hatmanı kovdu
Ytt t urada yeniden bir cumhuri· 
qq lJeessüs etti. 1923 Temmuzun· 

ltt B~r.ayna cumhuriyeti Sovyet · 
ırlıtine girdi. 

AMERİKA - JAPONYA 

VAZİYETİNİN SON ŞEKli 
Hindiçiniye Japon 
Elcisi tayin edildi 

• 

Tokyo: 12 (a. a .) - Halen 
Sanfransiskoda: Japon'yaya müte
veccihen hareket edecek bir va 
pura intizar etmekte bulunan Ja· 
ponyanın Amerika birleşik dev
letleri nezdindeki büyük elçisi 
Kamamen, Nişinişi gazetesine tele
fonla yaptığı beyanatta, Japonya
nin ilerde alacağı tedbire Ameri· 
kanm ayot>n mukabeleye tamamen 
hazır olduğunu söylemiştir. Elçinin 
faponyaya dönüşüne k smen Si· 
yam meselesi sebeptir. 

Büyük elçi ilk teşebbüsün hiç 
bir zamı:ın Amerika tarafından 

vukubulmıyacağını, fakat Amerikanın 
her Japon tc-şebbüsüne katiyen 
mukabele edeceğini söyledikten 
sonra Amerikada Japon siyaseti
nin Almanyadan mülhem oldu· 
ğu hakkında bir kanaat mevcut 
olduğunu ita ve etmiştir. 

Tokyo: (e. a. ) - Japonya iki 
memleket arasındaki dostluk bağ· 
tarını takviye etmek üzere Hindi· 
çiniye büyük elçi tayin etmiş ve 
bir fevkalade. komiser gönderme· 
Q"e karar vermiş, Vişi hükumeti 
bu teklifi kabul etmiştir. 

rraaıada aımaa aı· 

karları yerini 
ıtalyanıar auyor 

( Birinci sayfadan artan ) 

ltalyanlar tarafından işgal edilmiş 
ve son Alman kıtası da Sovyet 
cephesine gitmiıtir . Almanlar 
tam teçhiz.atlariyle Perisi de terk 

etmektedirler . 

ıoıyeoere gire 
Almanlara gire 

- Birinci Sahifeden Artan -

man tayyaresi Moskova üzerinde 
uçmaya ve yüksek infilak bom

baları atmağa muvaffak olmuş
lardır . Bir çok evler yıkılmış, fa· 

kat hiç bir yangın çıkmamıştır . 
insanca uyiat vardır . Bir Alman 
tayyaresi düşürülmüştür . 

Moakova : 12 ( a. a. ) -
Sovyet tayyareleri dün gece Ber
lin civarındaki aıkeri hedeflere 
kaı fi yeni bir akın yapmışlardır . 
Yüksek infili&dı tahrip bombala· 

riyle yangın bombaları atılmıştır. 

Sertinde büyük yangınlar çıkmıı 
ve şiddetli infilaklar vukubulduğu 
iörülmüştür. Harekah iştirak eden 

tayyarelerimizin hepsi , biri müs
tesna olmak üzere üslerine dön
müştür . Üssüne dönmemiş olan 
tayyare aranmaktadır . 

Londra : 12 ( a. a. ) - Sov
yet tayyareleri dün gece Berlini 
bombardıman ettikleri esnada as· 
keri 1-:ed•fler üzerine bir çok yan
gın ve yüksek infilakli tahrip 
bombaları atmışlardır . Sovyet 

bombardıman tayyarelerinin hep· 
ıi üslerine dönmüşlerdir . Bom
bardımanın büyük yangınlar çı
kardığı i'Örülmüıtür . 

Vichy : 12 (a. a.) - "Havas,, 
Ofi ajansının askeri muharriri ya· 
zıyor: Alman resmi tebliği, şark 
cephesinde harekatın devam elti· 
tini bildirmekle iktifa eylemekte
dir. Fakat hususi kaynaklardan a
lınan haberlere göre, Ukrayna'da 
umumi vaziyetin tamamiyle Alman 
ordulara lehinde olduğu merkezin· 

dedir. Eğer bu haberler kısa bir 
müddet içinde teeyyüt ederse, Al· 
man-Rus harbinin başında teşkil 
olunan büyük üç Sovyet ifUpunun 
en iyisi ve en çoğu olan cenup 
grupu seri bir imhaya mahkum 

loacaktlr. 

TORKSOZO 

avastraıyada 
bazırbk var 

12 SAAT SÜREN 

BİR KABİNE l~TIMAI 
Melburn 12 (a. a.) - Kabine 

dün 12 saat süren bir İç
tima yapmıştır. Nazırlar meclisi 
bugün de toplanarak uzak şark va· 
ziyetıni tetkik etmiş ve Avustralya 
hükumeti tarafından Londraya bir 
elçi gönderilip gönderilmemesini 
de müzakere etmiştir. 

HOlANOA HİNDİSTANINA 
GID(CEK AMERİKAN HEYETİ 

Tokyo: 12 (a. a .)- Bir Japon 
gazetesinin Batavyadan aldığı ma. 
hlmata göre, altı Subay ile Filipin 
hava kumandanlarından birisiDden 

müteşekkil Amerikan heyeti Hollan
da Hindistanına gidecektir. 

Batan /rıgiliz gemiıi 

~AM~ -~U~B~-ı 
KLO FIATI 
En az ı En çok 1 CiNSi 

=-- K. S. K. S. 

Koza \--- 10.18 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland l 00,00 
Klevland JI 00,00 
M. Parlagı ooJ)O 00,00 
P. Temizı 00,00 00,00 1 
Kapım alı 

. Y. Çiğidi ~._00 1 

K. Çiğidi ., ___ ,_O_,<>! 

1 

Susam 
Buğday yerli 7 ,65 7,75 
Arpa 5,40 5,75 

\Yulaf 6,35- ı 6,50 

1 12 • 8 • 1941- -
1 KAMBiYO VE BORSA 

/ş hankcuından alınmıştır. 

Cfrank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 5.22- / 

jJQ2La_•:J Amerikan ıı-,-3-0.-00 1 

Merılade Ekmek 
llallranı var 

Mersin : 12 (Türksözü muha· 
birinden ) - İki gündür şehri· 
mizde esefle karşılaııan bir ekmek 
buhranı baş göstermiş ve fırınla· 

Berlin : 12 ( a . a . ) - Uzun 
mesafeli bir Alman savaş tayya. 
resi dün Atlantikte Kadiksin 500 
kilometre kadar gaı binde 8000 
tonluk bir İngiliz petrol gemisini 
batırmıştır . Geminin beraberinde 
seyrettiği kafile kuvvetli bir hi
maye altında bulunuyordu 

1 rın önü izdihamdan varılamaz bir 
hal almıştır. Vaziyetten istifade 

M. Spak'ın 
bir nutka 

Londra : 12 (a.a) - Dün gece 
Belçikadaki vatandaşlarına hita
ben söylediği bir nutukta Belçi. 
ka hariciye namı M. Spak Bel· 
çikanın müşterek mücadeleye iş 

tirald için alınan tedbirlerden bah- . 
sederek demiştir ki : 

"Bütün dünyadaki vaaıtalar, 
menbalar ve kuvvetlerimizi yeniden • 

tensik etmekle meıgulüz. Zafer
den sonra bizim için pek zaruri 
olacak iptidai maddeleri stok ha· 
tinde topluyoruz. Fakat biz bun
dan fazlasını istiyoruz. Daha eyi 
bir Belçika'nın kurulmasında mu· 
vaffak olmamız için bütün lazım 
olan esasları tedarik etmekteyiz. 
Bütün hür Belçikahlar namına , 
evlatlarinız, kardeşleriniz namına 

sizden rica ediyorum. Mukavemet 
ediniz, mukavemet ediniz, muka 
vemet ediniz. Bütüu Belçikalılar 
sizinle müftehirdir. Yeniden ser· 

best olacakımıı,, -----
ıa,veklUmlzla dla· 

ki kabulleri 
(Birinci sayfadan artan) 

Ankara elçisi bugün Ebedi Şef'in 
muvakkat kabrini ziyaret ederek 

hürmetle eğilmiştir. 
Ayrıca el~i B. M M. Reisi 

Abdülhalik Renda t <. rafından Mt'c 
liste kabul edilmiş tir. 

eden fınncıların bazıları hamur 
ve bazıları da yarı yarıya ıaman
la karışık denecek bir tarı.da ek· 
mek çıkararak satmıılardır. 

Verilen malumata göre mese

lenin aslı şudur : 

Belediyeye toprak ofisi tara
fından ıehrin gündelik ihtiyacı 
için verilen hububat ıimdiye ka· 
dar Cumhuriyet Un fabrikaıında 
ü~üdülmegte idi . Evvelki gün 
fabrikada vukua gelen b ir arıza 
yüzünden f abrıka çalışmamış ve 
hububat Zıya Ok'un değirmenin
de üğüdülme~e baılanmıştır. Tek 
taşlı olan bu dekinnen bittabi unu 

zamanında yetiştirememiş ve fı-
rınlar bu yüıden geç ekmek pi-

şirmeye b8fladığından dolayı buh· 
ran kendiliğinden meydana gel· 
mııtir. 

Hasıl olan buhranın kısa bir 
müddet içinde önüne geçileceii 
şüphesiz görülmektedir. 

Görülüyor ki ekmek buhranı
na sebep fabrikanın çalışmama· 
sıdır. Fabrikanın bozulması fırın 
ve ekmek iş ve teşkilatındaki ba
zı noksanları meydana koymuı 

bulunmaktadır. 

N611etçl eczane 

YENİ ECZAHANE 
Belediye Yamnda 

--- ----··--------

1 LAN 
KANARA M000Rl0~0HOEN: 

Kanara işçileri için 50 adet Tulum ve kasket 40 adet 
Muşamba önlük, 30 çift lastik çizme eksiltme sure;iyle satın 
alınacaktır. 

1 Beher tulum ve kasket 
2 - Beher muşamba önlük 
3 - Bir cift lastik çizme 

muhammen bedeli 7 liradır. 
,, ,, 250 kuruştur. 
,, ,, 1 O liradır. 

muvakkat teminatı 26 li· 4 - 50 adet tulum ve kasketin 
ra 25 kuruştur. 

5 - 40 adet muşamba önlük muvakkat teminatı 7 lira 
50 kuruş. 

6 - 30 adet lastik çizmenin 
50 kuruş, 

" " 
22 lira 

7 - ihale Ağustosu 26 ıncı Sah günü saat 1 t de Beledi· 
ye encümeninde yapılacaktır. Şartnamesi Y. 1. kslemindedir. 

8-Taliplerin ihale günü teminat makbuılariyle Ticaret Q. 

ıdası vesikalariyle birlikte Belediye encümenine müracaatlar 
ilan olunur. 10 - 14-18 1 22 13325 

.Sayfa 3 

i 1 an 
C. H. P. SEYHAN YllİVET İDARE HEYETi 

REiSLiGINOEN : 
. 1 - Parti ve Halkevi konferans salonunda yapılacak (6635) 
lıra (28) kuruşluk sahne tesisatile bir kısım noksan inşaat 4,8 
941 tarihinden itibaren (10) gün müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - ihale 14-8-941 tarihine müsadif Perşembe günü sa· 
a! (17) de Adanada asfalt yol üzerindeki C. H. P. Seyhan Vi· 
la yat idare heyeti salonunda yapılacaktır . 

3 - Eksillmeye iştirak etmek isteyenler eksiltme tarihin
den bir gün evvel bu gibi sahne tesisatı yaptıklarına dair vesi
k~lanm Parti inşaat kontrolörüne ibraz edüp işe iştirak için ve
~ık a almalan ve keşif bedelinin %7,5 buçuğu nisbetindeki (497) 
lıra (67) kuruşluk muvakkat teminatı vermeleri lazımdır 
. 4 - . Proj~. ve keşifnameleri görmek isteyenler her ~ün Par· 

tı kal emme m uracaat etmelidir. 12-13- J 4 J 3330 

i 1 an 
S[YHAN P. T. T. MODORlOGONDEN: 

1 - idaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere (9) hammal 
alınacaktır. 

2 - Bunlara ayhk otuz lira ücret ve ayrıca da p · _ 
·ı k. rım ve 

nece tır. 

3 - Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 5 inci 
maddesinde yazıh evsafı haiz olmakla beraber okur yazar ol
ması ve yaşının otuzu geçmemesi lazımdır. 

. 4. -- İsteklilerin evrakı m üsbiteleri ile birJikte 1618/941 
tarıhıne kadar Seyhan P. T. T. Müdürlüğüne müracaatları. 

10-13 13324 

• 
iş Bankası 

Klçlk taıarral beıapları 

1941 
lllramlye planı 

KEŞIDELER 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Aluato•, 3 lkinı:iteırin 
tarihleri,.Je yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 
2 > 750 > 1,500 .. 
4 > 500 > 2,000 > 
8 > 250 > 2,000 > 

35 , 100 , 3,500 , 
80 > 50 , 4,000 > 

300 > 20 ) 6,000 > 

TUrklye lf Banka•m• p•ra yahrmakla yalnız para 
biriktirme olmaz, aynı zamanda tallhlnlzl 

denemlf olursunuz 

----·-------·--- ------------ ------
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P H 1 LI P S 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARflYATI, SESSİZ İ$lEMf , UZUN OMOR. 

F 1 LI P S 
Kaynak Elektrotları 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 

Mufassal teknik ·izahat isteyiniz 

Muharrem Hilmi Remo 
ABIOiNPAŞA CADDESİ HO. 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TELEfON: 110 

:······· ... ••••••• .. ••• .. •• ... •• .... ·-'! • • 

1 TÜRl<SÖZÜ 1 . ' 
' . ' i Ciazete ve Matbaası i 
• 1 
: ' i Türksözü OKUYUCUlARINA OONYANIN HER TARA·! 
: flNDA VUKU BUlAN HADİSElERi GONO GO- I 
İ Gazetesi NONEVERİR. TORKSOZONO TAKIP EDINll. 1 
: ' • Kitap, mecmua, çek, bilet, aıı,, 1 
: plAn, barlta, bilumum matbaa T •• k •• •• J 
• işlerini Tilrll:lyede mevcat mat· UT SOZU ' 
• baaıara rekabet eder derecede M tb j 
: tall ve sO.ratıe elden çıkarU'. a . aası ! 
• • • • • w 
• 
: SA~LAM, TEMİZ, ZARif CllT ISlERINIZi ANCAK TORKSÖZO ı 
: MUCEllİTHANESiNDE YAPTIRABILIRSINIZ 
• • ~-~~~--~-~·· ..................................... ~ 

M ağrıları ~ 
tf Kurulu, tarihi : 1888 n r 

A 
M lf '\ En seri ve en kati ~e· n Sermayeoi: 100.000.000 Türk Lira.. ~ ~ I kilde yalnız kaş• 1 

D = Zirai ve :.:~ :::::, •::~: 2:uamele!eo Ü ~ ~ G R 1 p 1 N l 

Yem Çıkb ====-
. Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE - iNGİL TERE iTTif AKI VE 

BOYOK BRITAHYA İMPARATORLUGU 
== = YAZAN: :== MÜMTAZ FAiK FENiK ==:: 

4 Ade t 1000 4000 
4 

" 
500 2000 

4 
" 

250 1000 
40 

" 
100 ., 4000 

100 50 sooo 
120 " 40 4800 
160 20 .. 3200 

Lira 

" 

" 

" 

~ 
• ' 

ile geçer J . ~~ 
HavaJarın serinledi~1• 1~ günlerde alaca ğınıı 1 

tedbir evinizd e birkaç GR1PlN bulundur111ak olmalıdır. 

~ Ka\bi bozmadan. mide ve böbrekleri 
a yormadan: ıstırapları dindirir. 
" ı·t N Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınıoıı 

" " 
her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 

•:::uzx:-wzzz:::a:z:mcııcKK:sz:mcac:s:mcs-=IV" 

·--~ -------=--------

1 LAN 
Dr. Ekrem Baltacı SEYHAN Hususi MUHASEBE MOoonıOGOHD[I: 
HASTALARINI HER GÜN MUSTAf A Rif ATECZAHANESİ 1 - Aşağıda evsafı yaZlh gayrı menkul açık artır~ş 

O O 
• 1 satışa çıkarılmıştır. v 

~Lill!_J V - Arhrma 941 Ağustosunun 14 üncü Perşeınbt i jb 

--------------·- saat onda kaza artırma eksiltme komisyonunda muvakk:'t 

............................................ ~~ .. 
1 Abone ve UAD ~JL"'ÖR JKŞÖZlQ ıi 

şartları GONOELIK ~E. AO.\NA ıı 

iı . Sahi>l ve Başmuharriri ! 
Sene/ili . . · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
1 Aglı~ı . . . 125 • -

1 
_ Umumi Neşriyat Müdürü 

ilanlar için idareye MACiD GÜÇLÜ f~racaat etm•lldlr &•••••• '"" ro;,;sozo Motboo•~_ı 
~ .............................................. .. 

k ~· .,. --...-

lesi yapılacaktır. .. bile' 
3 - Şartnameyi Hususi Muhasebe kaleminde gore ~e 

İsteklilerin ihale saatinde Osmaniye satış komisyonunda 
layet aaimi encümeninde hazır bulunmaları. 

7-9-11- 13 13316 

Mahallesi 

Rızaiye 

Mevkii 

BEHER DEKARIN 
MUHAMMEN BEDELi pt~ 

Lira Kuruş __, ~fi 

Dikilitaş 30 00 


