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. 

8 'llll MI 'l • 1"•aı ıwh / nönünün huzurunda 
1 . A. Şükrü E•mer 
ııgıliı.ı 

ı, 2e eı Ve hür fransız kıta· 
trktııÇeı~ Paıar günü,!Suriye'ye 
l uıtn' 

1 
aşlanan hareketin as-

•· alltan . . " LUd· ı.ıyade sıyasi oldu-
~htın ırdil~ı . O zaman biraz 

llıtıtııc~l~n b~ söı.ün ~a~ası 
~c d ttteltı harekat ınkışaf 

ııı • ah ı~·a b a vaııh olarak anla-

t~k İııg~~~amıştır. Görülüyor ki 
r, ll\J zler ve gerek hür fran-

~ J tı a 
b~'lctd Ytt sebepler ve dü-
cl'c ~·. Suriye 'de bir muha
. 1-tiir atşrnckten çekınmişler-
tt ''dık tansıı.lar, Dakar'da Vi
~ Ve bu f raıtsı.ılarla <.löğüşmüş

~~ıııct,ıı harekette fransız kanı 
"~ be ~e Caulle geri çekil· 
~·~ fran,1,.auııe 'ün .. v~şı, ve s.adık 
~ 1~ı. lıı .. larla dovuşmek ıı.te· 
tr, aılte · -

1

1 ar,. re ılc hur Fransa 
... , .. lfld . 

Vtlcd 
1
/ • ılk imza edilen 

'ı lılll\a'k c 1 bır hükümden de 
rı l .;alıllc tadır. Dakar'dan sonra 

tıu' tckr aynı tecrübeyi Suri 
).lcr d arıamak istememiıtir. 

'. 1-'rans: .A lmanya ile bo~uşur· 
1~ Oltrıakılc ı;nuharebeye gi • 

ltçtkiıırrı· vaııyetindc kalmak-

' .~ôrc, ı~~r~lir. Ve galip ihti
Yllçıtıdc k tıye'den son gün· 
ı,'rı tara~Çan ba:ı.ı fransız su

da iııan'1·dıın veriıen temi· 
Ut ~'hiYet:':ak. memleketin si-

1 ı~t 1ı 11 hır askeri hare· 
. •cııııı ı a 
1 teşebbüs edilmiş-
rı~iı · ıı. _ ıııc . 

ı"'~<l • ın lı t - . \l tıı t u qtbbuse gı-
~rıda İle v.veı~ Vişi hüldimeti 
lç kısırrı~ b~tdükleri itham-

t t, ' Aı an •baretti: 
~1Yhrc illan tayyareleri Suri· 

' tncyd 
t ,llts;; anlarını b'ır ha-/. · "' oı ov ~ arak. kullanmışlar-

0 L ......_ 'y· 
't s . ışj l t) ~ • . 

O
ıl ~~c 11 rıyc•,ı ~ . uk.umctınin em

tlıt . '-lt11.1 · ı·ı. 3 sı hak ı a ı ı ve harp 
~'ı' Aı lılara verılmiştir. 
l ın.. tnanıar; v· .. . 
'r "• Su · ışı nın müsa-

11'l 'tıı tlıe/'Yc tayyare mey· 
ı .ı . "cı·. ıııe g . 
"~ı <•Yet· eçıı mişler ve 
lt ı ıncte . 
t~ hıcrrıı k · . gıden Alman 
'· titr. e etı istila etmek 
Vır 
~t" ı bu ' th , ~tı llf) 

1 anılar · 

... 

~ 1> Ver..... ın bır kısmı. 
,ı ~c .· ... , . 

81 ' ~. ç11 trıi~t ş, bı: kısmını ıü· 
iltı "tek .., .r v· . 
1 lıı atı d . ışı hükü meti, 
ı~· Yy. evam d .. ı v ııtele . . e erken al· 

~ıt t tının 1 ' ' 
1 tıı ııcçtrk raK a geçtik· 

tı,., .. ~Y(ianı"tcrı de Suriye tav. 
• 1 ·•ı ı~r ... ıııu . . J 

t; •r. s •ndıklcrini ka-

~ . ı.-,; hrkta Oflta da aynı tay-
ı ıtat 11 a 

.,. 1 •tııa .. Vişi'n! rbc uçmuşlar· 
,ıy· ~, "'Rore 1 tefsir ve an-

"llı ' :.ıu ·· '~l::k llayir • ınutarekc şart-

ı ;l ,t,,.,_ \l::ll i ıı ()ıı ~e~ildir . Çün~ü 
~ ay, •kın . 

•• ~t "c it~ llte tne cı maddesi, 
lt""· aı.Yarı Ydan\arını al-

ı~ "'\.11~ l rnur k b o ' a(it 1 tıailitlera a esine terk 
1 c:J O (~Ctiaj t!, ltıurak e ve ameri. 

li<;uııco abe sel:ihiye
•ayf ada) 

---· 1 

Şef· Gençleri 1 

Tebrik etti 
RElSlCUMHURUMUZ REFAKATLARINDA BAŞVEKiL VE MAARiF 
VEKlLIMIZ OLDUGU HALDE TEMSlLl T AKlP BUYURDULAR 

Ankara : 13 (Türksözü Muhabirinden) - Dün akşam Halkevı'nde 
Madam Butıerfif Operasının temsilini müteakip Milli Şefimiz lnönü 
ı talkcvi'nin Şark salonunda, yanlarında sayın refıkaları. Meclis Reisi· 
miz, Başvekilimiz, Maarif Vekilimiz B. Hasan-ali Yücel ve diğer Vekil· 
terimizle C. H. P. Genel Sekreterimiz Dr. Fikri Tuzer bulunduğu hal 
de ienç sanatkarlarımızı huzurlarına kabul buyurmuşlardır. 

Cüınhurreisimiz çocukları le· 

Alman yanın 
Sov yetlere 
taarruzundan 
•bahse di ı i y o r 
: Londra: (a.a.)Alman haber· 
İ. terden anlaşıldığına göre: Sovyet 
l hudutlarında:muaz.zam alm_an kuv· 
\vetleri talışit: edılmekledır. 'Bu ı. 
haberlerin alınması uıgiltere nın . 

lGerisi üçüncü sayfada) 

• 
Resmimiz 

/ngiliz Kralı· 

nı lngiliz ha· 
11a kuvvetleri· 
ni bir tef ti fi 
e•na • ında 
~öatermekte· 
dir . 

• laglllz 
Eleaıer 

dtlaktl 

Kralının 

Krabna 
mesaıı 

Londra : 13 ( A. A. )- lngiliz 

Kralı bugün Elenler Kralına bir 

mesaj gönrtererek Giridin ziya-

ından duyduğu bü} ük teessürü 

anlatmış ve istikbale olan emrıi· 

yet ve itimadını tebarüı ettir

m i;t ir • 

kcr teker tebrik ettikten, memnu· 
niyetlerini b e-yan buyurduktan ve 
iltıfa tlarda bulunduktan sonra, 
Türk sanat tarihine geçecek olan 
şu çok vt:ciz sözlerle onları teşvik 
etmişlerdir: 

"Görüyorum ki çok çalışmış· 
sınız. Muvaffak oldunuz, lebrık 
ederim. Sizden bu rnuvaffakiyetin 
daha büyüklerini bekleriı. Biz sa· 
bırlıyız. Sizin de sabır ve aşkla 

çalışmanızı isteriz. 
Bu büyük sanata bir inkılap 

hamlesi içinde başlamış bulunuyo· 
ruz. Bu sanat, sanatların en yük· 
seğ-idir. Bu sanatı ileri götürecek 

sizlersiniz. , 
Israrla, bıkmadan, inkılap ve 

sanat aşkiyle çalışacaksınız ve be
hemahal muvaflak olacaksıııız. Ü· 

( Gersi üçüncü aahif edt' ) 

_,_ 

---- ·--------
OJ:ie5;i•r01311•1 

Muğla : 13 (A.A) - Pcrşen· 

be gecesinden beri 6def a yt!r sarsın· 

tısı olmuştur. Zarar ve hasar yok · 

tur. 
Berliıı : 13 (A.A) - Don~ Al· 

manya Santöniğ gazetesi Bul
garistandan ayrılmakta olan A l

man kıtalarının Skfyadan hare· 
keti hakkında tafsilat vermektedir, 

LONDRADA 
= DÜN Y APlLAN = - -
TOPLAN Ti 

Bütün devlet müme,.illeri 
harbe Jevam kararında 

Yeni bir kanun 18yıhası 

Yedek Subagların 
terc.f ii meselesi 

Londra : 13 ( A . A. )- Res· _ Ankara : 13~(Türk•özüjNuhabirfuc!~-;:)-:._.HÜkÜmd Ye· 
mt-n bildirildiğine gört' ,dün Saint 

1 

fJelı SubLyların hozerJe ne ıuretle ter fi ,.c/ecekleıi hakkında 
James sara}ında lııgıltc re domin- Yedek Subay kanupunda tadı"/ J:_ t k · 

H 
. _ _ _ u ycpmı)'O arar vermış 

} onlar, ındıstan , but un mutte- 1 b d · h / k ' 
f k 

_ . una aır azır anan arıun lôyıhasını dün Büyük Millet 

Ç6RÇİLIN BEYANATJ 

ı le r ve Hur Fransı7. harekctı M ı· · t kd" 
- • 

1 
· · . . k' b' ec ısıne o ım etmiıtir. 

ı.ıumessı l erının ıştııa ıyle ır t op· 
la ıı tı yapılmış ve t oplaııtı}a iştı- ----------·----- - - -------- --

'a l.: edenler g i r ı ş:niş olcluklaı ı te· 
l' ıt vüze karş ı mücadele hıı1'kında 

qıtğıdakı l..ararları ver < lıle r : 
1- Almaıı ve: ltal} an teca

vüzüne karşı nihai .zafer kazanın
caya "adar mücadele devam e
decek ve bunun için ellerinde 
bulunan bütün vasıtalarla müte· 
kabilen yardımda Lulunulacaktır . 

2- Hür milletler cebir ve şid· 
det istimal edilmek suretiyle Al- 1 
manya ve ortaklarının tahakkümü 1 

ne girmeğe mt'cbur t"dildildeı i j 
veya böyle bir cebrin tehdidi 
altında bulundukları müddetçe 
istikraılı ve ft:yizli bir sulh ola
maz. 

3- Hakiki ve devamlı bir sulh 
temelinin atılması tecavüz tehdi
dinden masun bulunan bir dün· 
yada Hür milletlerin kendi arzu• 
lariyle işbirliği yapmaları ve ilı.:
füadi ve içtimai emniyetten müs
tef ıt olmaları ile kabildir . Ve bu 
milletler kendi aralarında ve di
ğer bütün milletlerle bu maksa
dın tahakkuku için harb esnasın
da w. harpten sonra ça\ı~mak ar
ıusundadırlar. 

Toplantıyı bir nutukla açan 
Çörçil Nazilere karşı yapılan har
bin 22 inci ayında ~apılan bu 
toplantının hedefi istilaya uğra
ramı§ Avrupanın meşru ve meş
rutu hükumetlerinin azmini ilan 
olduğunu ve ayni zamanda bütün 
dünyadaki akalliyetlerin ve hür 
milletlerin ümidlerlne cesaret ver
mek için toplanılmış oldu~unu 
lcaydettikten aonra bu dava İçin 
kılınç çekmiş olan milletlerin öl
meden ve} a zafer elde edilmeden 
çe1'miş oldukları kılınçlarını elden 
düşürmiyec,.klerini beyan etmi~ 

tir . 

Çörçil her dakika sel halinde 
fazlalaşan Amerikan yardımından, 
Alman ordularının ve hava "uv· 
vetlerinin yaptığı zulum v~ deh
ş .:tltrden, Var şuva1 Roterdam, 
Belgrad facialarından, istilaye u~
remış milletlerin içinde bulunduk
ları ıztıraplardan bahı;ettikten son
ra demiıtir ki: 

- " Gittıkçe fulalaşan mın

( G e risi üçüncü sayfada ) 

BÜYÜK MİLLET MECLlSlNDE 

Bir Meb'us 
Meb'usluktan 
sakıt oldu 
Ankara : 13 ( A. A. )- Bü

yük Mill<'t Meclisi bugünkü top
lantısında Mardin Meb'usu Mu
hiddin Birgen ' in iki aydan fazla 
bir zamandanberi Meclis mesıt-
isine devam etmediki ve meı.uni
yet te istıhsal eylemediği için Teş 
kilatı Esasiye kanununun 28 inci 
maddesi hükmüne göre, Meb 'us
luktan sakıt olması lazım geldiği 
hakkındaki riyaset divanı tezki-

• resi okunarak ittifakla kabul ve 
tasvib olunmuştur. Bundan sonra 
disiplin vı:: mahkemece verilen 
kısa hapiı cezaları mahiyetinin 
tayinine mütedair mazbata "abul 
olunmuştur. Meclis Pazarteııi top· 
!anacaktır , 

Halepten bir görünüş 

Kahire: 13 (a .a) - Halep 
tayy are meydanına hücum edilmiş 
ve"müteaddit yangınlar çıkmıştır. 
lngili7 hava kuvvetleri ve donan
maya mensup tayy areler Berut 
limanında bulunan ge milere hücum 
etmişlerdiı . 

Kahire : 13 (a .a) - Suriye
deki müttefık kuvv etler imkanı 
olan her yerde döğüşün önüne 
geçmeğe gayret edc::relc ileri ha 
reketlerine devam ediyorlar. Müt
tefik kuvvetler Sayda civarına 
ve Şamın on beı kilometre deki 
varoşlarına kadar gelmişlerd i r. 

En büyük mu"avemete Lihni 
ırma~ının geçtiği yerde ve Ma· 
kobla şimalinde karşılanmıştır. 

Her İki noktadaki mukavemet 
bilhası>a tümenin ve uzuu menzilli 
topların ateşile kırılmışt ı r. Fransı:ı. 

"•t'alarının yarısı teslim oldu1'tan 

sonra müttefiklere "arşı sempati · 
!erini bildirmiştir, Şimdi General . 

Denz emri altındaki kuvvetlerin 

Şam Dün 
• 

işgal edildi 
~ BarekAt Devamda 
kısmı l..ülli inin bulunduğu mınlı· 

kay a gelmiştir. Hü r Fransız kuv
vetlerfoin Suriy e Fransı:zlnriyle 

çarpıştı\clarma dair haber alın· 

mam ıştır.: 

V işi : 13 (a .a) - Fransız 
Harbiye N~zaretinin Suriye hare
katına d air tebliği : Li ıan i ırma

ğın ı geçen düşman kuvvetleri 

Çarşamba günü Saydanın cenu
bunda clurdu ı ulmu~tur. 

Merciuynnun şimalinde ki Fran· 
sız mevzilerine zirhlı teşekküller 

( Gerisi üçüncü ayfada ) 

Olen Fransız büyük elçisinin 
cenazesi dün lstanbula gönderildi 

Atıkara : 13 ( Türksözü muha
birinden )- İki ~ün evvel Anka
rada vefat eden Fransanın An
kara büyük elçisi B. Jules Herıry' 
nin cenazesi bugün törenle lstan
bula gönderilmiştir. 

Cenaze lstanbulda Haydnrp .ı
şadan Tophane) e geçecek , bu 
rad an Fransız loııso ı~.sluğundan 

Sen Lui kilisesine götürüler ek o
ı ada ruhani ayi n yapıldıktan so n
ra Feri"Ö) ündeki muvakkat me
zara konacaktır. 

Bn . Jules Ht nry ve Fransıı 

büyük elçiliği erkanı cenaze ile 
beraber bugün lstanbul'a gitmiş
lerdir . 

iNGil TERENİN ViŞi 
ClVABİ NOTASI 

Ankara : 13 (Radyon gazete· 

DİKKAT L ER~~ 
KAHVE MESELESİ 

Murakabe komisyonu lıalka sa· 
tılacak kahvenin çekirdek 

halinde deRil, çekilmiş olarak sa· 
tılmasına karar verdi ve kararını 
tatbik mevkiine koy du. Tedbir çok 
güzeldir, çok yerindedir. Çekirdek 
kahvenin istok yapılmasına ve do· 
layısile ihiikcira mani olmak bakı· 
mından isabeti aşikardır. Di~er ta· 
raftan lıalkı cebri tasarrufa sevk 
etmek bakımından ela hepimizin 
memnuniyetle karşılaması icabeden 
bir tedbirdir. Ancak gözönüne alı
nacak bir nokta vardır. Kuru 
kahveciler ya kilovaiian kazan· 
mak, yahudda müşterilerini beklet 
memek için delirmenlerinin aya· 
rını fazla kısarak adeta bulgur 

sinden) - Vişi hükumeti bugün gibi iri taneli çekiyorlar. Tanele-
toplonarak lngilterenin cevabi ııo· / rin iri o ması dolayısiyle kahve 
tasını tetkik etmiştir. ld pişiri iti zaman attılınız kahve· 
İıkenderlye'DID 1 nin dörtte üçü telve halinde cez-

tabu•eıl Jıararl&ŞtJ j venin dibine çökmektedir. Bunun 
J için de fazla kahve atmak lazım 

Anara : 13 (Radyo gazetesin 
den) - Son bombardımanlar Ü· 

zerine Mısır hükümeti lskenderi· 
yenin tahliyesine karar vermiştir. 

gelmektedir ki. bu suretle tasarruf 
mefhumu ortadan kaybolmaktadır. 

Alakadarların bu ciheti de 
zözönüne alacaklarını umuyoruz, 



Sayla 2 TÜRKSOZO 

I 
O arp Edebiyatının Meşbarıarı 

1 

Maksim Gorki 
Köylerimizde 
zirai tetkikat 

... .ıs ~ .. "" 

Sürgüne malıkUm 1936 senesi 18 haziranında 

deyil yalnız rusların, fakat bütün 
dünyanın en büyük söz ustaların
dan, en büyük romancılarında 

biri olan Maksim Gorki öldü. Bir 
çok hikaye, bir çok roman yazan 
Gorl..inin en bü) ük hususiyeti, 
ş mciiye kadar hiç bir muharrire 
nasip olmayan bir ustalıkla rea · 
fö:mle romantizmi birleştirmiş ol · 
ması ve ayni zamanda inkilapçı
lığıclır. Gorki hemen her eserinde 
tam bir realist kalemiyle her gün 
onlarla beraber yaşadığımız in
sanların ha}atını verdi, vakia 
Gorkiden önce de, bir çok diyer 
muharrirler ayni işi yaptılar, fa
kat Gorkioin bütün bu kalem a 
damlarından üstüdlüğü yarattığı 

tipleri insanlığa mal edebilmesi
dir. işte bunun içindir ki Gorkiyi 
bir Türk'te, bir lngiliz 'de, bir 
Çinli'de, bir Alman'da, bir Rus 
kadar anlıyor ve seviyor. 

Gorki her şeyden evvel bir 
halk çocuğu idi . Doğrudan doğ

ruya halkın içinde doğdu, halkın 

içinde yetişti. 
Halkın bütün iı.diraplarını, 

bütün sevinçlerini onunla beraber 
yaşadı. Bunun içindır ki Gorld 
tamamen romantik bir ş~kilde 
yazılan yazılardan bile biran için 
inkilapcılığı elden bırakmadı. 

Ale,scanrlre Maksimoviç Gorki 
1868 yılının 28 martında, bugün 
kendi ismine izafeten Gorki adı

nı taşıyan Nijninovgorod Ş" hrin

de doğdu. Gorki daha dört ya
şında katip olan babasını ka; bet
ti. On ) aşında iken annesi de öl 
dü. bu rnretle o, tam manasiyle 
bir öksüz olarak kaldı. Sekiz ya
şındu iken Gorkiyi mektebe ver
mişlerdi. Fakat resmi vesikalar
dan öğrendiğimize göre o <Fakir . 
liğinden ötürü mektc:bi bitiremedi 
ve kendi::.i o sonsuz bilgisini ken
di çalışmasına borçludur. 

Gorki, daha küçük yaştan i
tibaren hayatını kazanmak mec
buriyetinde kalan bir insandı. O 
açlıktan ölmemek için her işe her 
kılığa, h1:r kalıba girdi, Biz onu 
bazen paçavracı, bazen ahçı ya
mağı, bazen fırıncı çırağı , bazen
de küfeci olarak görüyoruz. Bu
rada dikkatimizi çekmesi lazım 

gelen nokta Gorkinin, bütün bu 
didinmeler arasında nasıl fırsat 
bulupta okuyabilmesidir. 

işte bütün bu mahrumiyetle
re ra~men Gorkinin okumaya o
lan sonsuz hırsı oııu bu isteğin

den mahrum etmedi. Ve o oku
mayı ve yazmayı esaslıca kendi 
kendine öğrendi ve ilerletti. So
kakta kenarda, bulduğu her kitap 
yaprağını okuyor, eline geçirdiği 
boş kağıtlara da yazılar yazmak
tan geri kalmıyordu. Vakia ilk 
zamanlar o plansız, sistemsiz bir 
kdime ile eline ne geçerse oku· 
yordu. Bu okuma merakı ona 
hayatı sevmesini onu daha iyi 
tanımasını öğretti. 

Gorki işte böyle bir okuma 
a rı.usuyla 1884 yılında Kazan şeh
rine geldi. Orası o zamanlar bir 
üniversite şehri diye tanılırdı. 
Gorki tapınırcasına sevdiği bilgi
Yı! burada daha kolay kavuşaca· 
~ını umuyordu . .:ıakat Gorki ne 
o bir takım imtihanları verebildi. 
ne de Üniversiteye giribildi. Fa
l.at buna karşılık üniversitenin in· 
kitapçı gençliği ile tanışmak im· 
kanını elde etti. Gorki Kazanda 
kaldığı müddetce o zamanın belli 
başlı inkilapçı ve halkçılarından 
Romansla tanıştı. Romas, köylü
leri uyandırmak için, köylerden 
birinde bir dükkan açtı ve Gor
kiyi yanına aldı. 

Fakat köylülüğün uyanmasın· 

dan koı kan köy ağaları bir gece 
dükkanı yaktılar Komas öldü, Gor· 
ki canını güçlükle kurtarabildi. 

Gorki bu vakadan sonra Ha· 
zer denizi kıyılarına gitti, bir müd
det oralarda balıkçılık yaptı Kısa 

bir zaman sonra oradaoda ayrıldı. 

Rusya içinde bir hayli şehir ve 

YAZAN -, 

Suad Bayd~~.J Olan Suçlular 
kasaba dolaştıktan sonra yine Ka· 
zan şehrine döndü. Burada gece 
bekçiliği yaptı. Boş vakitlerinde 
yazdığı hikayeleride burada gayet 
ucuz fiyatlara sattı. Ve bunlar n 
bazıları gazetelerde neşrolundu. 
Fakat buradada çok kalamadı, 
hayat onu yine doğduğu şehre 
Viini - Novgorod'a attı. o za· 

Yüksek Ziraat Enıtitüıü 
Talebeleri Tarsuıa gitti 

Çukurova mıntakasında tetki-
katta bulunmak üzere evvelce 
geldiklerini yazdığımız yüksek zi 
raat enstitüsü talebeleri Yüreğir 
toprağında Ada naya bağlı 156 
parça köyde tetkikat yaphğından 
aynı mevzu üzerinde Tarsus ve 
Mersinde de araştırmalara devam 
etmek üzere dün Tarsusa gitmiş
lerdir. 

Adliye Vekaletinden şehrimiz 
Adliyesine gelen tamim 

• manlar bu şehre bir surü siyasi 
mahkumlar geliyor'du ve Corkide 
bunlarla konuşu} or ve arkadaşlık 
ediyordu. işte Çarlık Rus jandar· 
masının Go ki hak~ ındaki şüphe
leride yine bu tarihlerde başlar. 

Bir sürü fena kalpli insanın lafları 

yüzünden Gorki 1889 senesinde 
mahkum oldu. l~te hapisaneden 
gördüklerinden mevzular alar.·k e
debiyat hay• tına alıldı. Ve ha pi 
sanenin karanlık ve kirli odaların
yazdı, yazdı ve böylelıkle sonra
ları, bir defa daha gözden geçi
rerek çıkarttığı şiirlerini hikayele
ri ve romanlarını evvelden hazır

lamıştı. Gorki Vıjdi - Navgoıd' 
da bulunduğu bu sıralarda 18\13 
yılında tanınmış Rus muharrirlerin 
den. V. G. Korolenko ile tanıştı. 

Ve oııa şiirlerinden baıılarını ve 
(Benim üniversitelerini) adlı ese
rinden bir kaç yaprağı okumak 
v~ fikrini söylemek üzere verdi. 

Kolorenko bir kaç gün sonra 
onu görmeğe geldi ve dekıki : 
"bunlar, sağma şeyler, iyi şeyler 

yazması için çok çalışması lazım 

dedi,.. Gorkinin ümütleri kırılmaclı 

bilakis daha uğraşarak çalıştı ve 
yazdı. halbuki doğruyu. hakikati 
Kolorenkonun yazılarını çok be
yendığiııi fakat bu ateşli kalemin 
~önmemesi için öyle söylediğini 

bilse yazarmıydı acaba? 1893 se· 
nesinde kendısini hapısaneden çı· 

kartlılar. Gorki, Vijnide bir avu 
katın yanında yirmi ruble ücret 
mukabilinde katiplik yaparak ge
çinmeğe başladı. Diğer taraftanda 
burada ilk hikayesinin temin etti 
gi muvaffakiyetlerdeıı cesaret ala· 
rak yazıl mnı neşre başladı . 

Gorkı burada az zamanda tu
tuldu. Ve söhreti yavaş yavaş ya
yılmaya ba~ladı. işte bu sıralarda 
Gorki 1895 senesinde dav'et edil
digi Samara'ya gitti. Ona orada 
Samara gazetesinin muharriri sifa
tiyle bir iş verdiler, ayni günde 
vilayet jandarma kumandcınlığına 

gelen gizli bir emirle '"Şüpheli eş 

hastan Alexsandır Corkı'nin otur
duğu yerin tespıt edilmesi ve da 
imi bir göz hapsı altında bulundu· 
rulması yazıyordu. Gorkinin bura· 
da kaldığı zamanlarda Samara ga-

zı:tesinde pek çok yazıları çıktı. 

Ve bunlar çok tutundu. İşte bu 
sıralarda kendisini 1896 senesi 
Mayısında Nidji - Novgorod'a 
davet etliler ve ona bir gazetenin 
daimi muharrirliğini teklif ettiler .. 
Gorki bu teklifi kabul ederek Nij
niye yerleşti ve burada başta (S 
tepte), (Çapkın), (Çelkaş), (bir 
Sonbahar günü) olmak üzere bir 
çok hikaye ve romanlar yazdı. 

Fakat kendisi buradad-t çok kala
madı, ciğerlerinden hastalanarak 
t davi için Kırıma gitti. 

1898 yılı Gorkinin ebedi ha
yatında mühim bir yer işgal e
der. O yıl, Görkinin şurada bu
rada çıkmış olan hikayeleri ilk 
defa olarak müstakil kitap halin
de intişar edildi . 

Hikayeler üç ciltten ibaretti . 
Her ciltte) onar hikaye hulun -
makta idi. Kitaplar her türlü tah
minin üstüııde muazzam bir nıu
vaff akıyd kaz.aıı<lılar ... Sene
lerdenbeıi yazı yazmakta olan 
Tolstoy gibi muharrirlerin en 
meşhur t>serleri bile böyle bir 
muvaffakıyet kazanmamışlardı .Hal
buki Gorki edebiyat sahasına atı. 
lalı yazı yazmağa ve neşretmeğe 
baş ıyalı on sene bıle olmamıştı . 
1898 Yılında Gorkı ikinci defa 
tevkif edildi. Jandarma refakatin
<le Vijniden Tiflise sevkedildi . 
Fakat hapiste çok kalmadı, talih 
ona yine güldü . Çıktıktan sonra 
Samaraya geldi:ve yazı yazmaya 
tekrar başladı . 

Gorki bir taraftan yazı işle
riyle meşgulken diger taraftan da 
bır inkılapçı olarak faaliyette bu
lunuyordu . Fakat bu_faaliyeti ce
zasız kalmadı. Onu tekrar t evk ' f 
ettiler. Bir aylık bir hap:sten son
ra yine serbest bıraktılar . 1899 
senesinde Gorkiyi resmen zabıta 
nezareti altında bulundurm'lya 
karar verdiler ve Arames şeh
rinde oturmağa karar verdiler . 
Fakat:Sıhhati bozulduğu için güç 
bela Kırım'a gitm~k müsaadesini 
aldı ve bir daha siyasi işlere ka
rışmıyacağına dair söz verdi . 
Kırım'a giderken yollarda ve uğ
radığı şehirlerde şerefine belki 
Çara yapılmayan nümayişler ya . 
pıldı. 

1902 senesinde Gorkinintküçük 
Burjualar) adlı ilk piyesi temsil 
edildi. Piyes, tasavvurun fevkinde 
büyük bir muvaffakiyet kazandı. 
Gorki aynı sene içinde Moskovaya 
gitti orada (aşağı tabaka arasında) 
isimli piyesini yazdı. Bu piyes 
Moskovacla oynandıktan sonra 
Gorki değil yalnıı Rusların bütün 
dünyanın en iyi yazıcılarından biri 
olduğunu isbat etti ve dünyaca da 
bir şöhret temin ett. (AJ Gorkinin 
dostları da düşmanları da bu pi
yesi methetmekten kendilerin! ala 
madılar. 

Bir müddt"t sonra Petresbur'ga 
dönen Gorlı.i, orada halk ve her
kez taraf ındah çok tutulan (Yeni 
Hayat) isimli bir gazete çıkmağa 

başladı, bir kaç ay içinde adeta 
ı.engiı( olmuştu .fFakat:o bu karlı 

işi vatan uğrunda bıraktı ve 1906 

Adana - Mersin 
Gençleri Maçı 

Milli Mensucat gençlik kulübü 
yarın Mersin şampiyonu ldman 
yurdu ile bir maç yapmak üzere 
Mersine gidecektir. Bu maçm re
vanşı önümüzdeki haftalarda Ada
na stadında yapılacaktır. 

CENUB HUDÜDUMUZA 
GELEN ÇA Y PA R TiSi 

Basra yoliyle sipariş edilen 
ve Irakta bulunan 7 bin sandık 

çay, Cenub hududumuza gelmiş
tir. Bu çaylar , vilayetlerin ihti
yacı nisbetinde derhal tevzi edi· 
lecektir. 

yılında, ihtilal ve inkilap için para 
toplanmak üzere Amerikaya gitti. 
Gorki Amerikada bulunduğu es
nada Çarlık:aıeyhinde sistemli bir 
faaliyette bulunduğu için tekrar 
Rusyaya dönemedi. ltalyaya gide
rek siyasi bir mülteci sıfatiyle 

kapri adasına yerleşti . Avrupada 
kaldığı:müddetçe 1917 yınlına ka
dar, Çarlık aleyhine bütün inki
lapçı hareketlere iştirak etti. 

1917 den sonra tekrar Rus
yaya döndü. Derhal bir çok mec
mua ve gatelerde yaı.ılarlnı neş

reimeğe başladı. 1921 senesine 
kadar memleket içinde bir çok 
mühim işler 'gördü, fakat~bu sı
rada kan tükürmesi ( azlalaştığın. 
dan, tedavi olmak üzere tekrar 
Avrupaya gitti. Doktorların gös
terdikleri lüzum _ üzerine ltalyaya 
yerleşti. Burada kaldı~ı yıllar 

içinde bir çok enteresan eserler 
yazdı. En mühimler(şunlardır. 

<Hatıralar>, cHikayeler:>, «Be· 
nim Üwiver- Sitelilerim >. 

Gorki~ 1928 senesi mayısında 
tekrar vatanına döndü. Eskisinden 
daha büyük bir hızla çalışmaya 
başladı ve .. çocukluğum>, insan
lar Ara.iında > eserleriyle bir çok 
piyesler yazdı. Bilhassa köylü ha-

yatına deger bir çolc: hikayeleri ka
'leme aldı . Fakat Bütün bu (de
vamlı çalışmalar onu yoruyordu 
ve netekim 1936 yılında Rus ede
biyatına;yeni br çığır, bir yol 
açan Gorki henüz 68 yaşında iken 
öldü, kendiııi~'. topraklara karıştı, 
f akak yazdığt kitaplar asla ölmedi. 
Çünkü onlar edebiyatın birer~şah
eseri ve yazanda yaşadığı devrin 
en ileri hareketlerini, en ileri gö
rüşlerini aksettiren, insanlık dur
dukça~yaşayacak~olan bü.> ük söz 
üstadlarından, bü}ük dt:halardan 
biridir. 

[A] Bu eserin yalnız Bedin tiyalrola
rında 500i'den fo:ıla temsil edilmesi size 
bir fikir verebilir zannındayım. Bu ~imdiye 
kadar mevcut bülun rekorları kıran bir ro· 
komdır. 
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Sariye vaziyeti 

Suriyede lr.giliı ve Hür Fransız 
kuvvetleri yavaş da olsa ilerile-

mektedir. İngilizler istical etmekte 
sebeb olmadığını söylemektedir . 

Almanya ise Suriye işine ka
rışmıyacağını çünkü bunun bir 
lngiliz . Fransız davası olduğunu 

söylemekte berdevamdır. Vişi hü
kumetinin protesto notasına İn
giltere cevap vermiştir . Bütün 

bunlaı dan anlaşılıyor ki gerek 
Fransa ve gerekse İngiltere bir-

birine haı b ilanı taraftarı değil

lerdir . 

Şarki A vrupada 

Romanyada Alman kıtalarmın 

hareketleri görülmektedir . Keza 
Polonya hududlarında da hazır

lıklar artmıştır . lngilterenin Mos
kova büyük elçisiuin Londraya 
dönmesi de dikkati çekmektedir . 

Bir İngiliz gazetesine göre Al
manya Sovyet Rusyayı işgal et
mek arzusundadır. 

l ondradaki ictima • 
• lııgiltere merkezinde dün ln 

giliz ve Müttefikleri mümessille
rinin yaptığı içtima uzun sürmıiş-

tür. Netice olarak , Müttefik dev
letlerin elinde malzeme sona e-

rinceye kadar harbe devam ka
rarı verllmiştir . 

Türk ceza kanununun bazı 
maddelerini değiştiren kanun, Ad· 
tiye Vekaleti tarafından şehrimiz

deki alakadarlara tebliğ edilmiştir. 
Bu kanuna göre, süıgün cezası 

mahkumun bulunduğu yerin en az 
60 kilometre uzakta ve mahkeme 
ilamında yazılı bir şehir veya ka
sabada ikamete mecbur tutulma· 
sından ibarettir. Bu cezanın müd
deti 6 aydan beş seneye kadardır. 
Ceza mevkii, bazı sebeblerle ta
dil edilebilir. 

Suç işlemek için talimat veren 
veya vasıtalar tedarik edenler, 
suça müzaharet veya muavenet 
edenler, ceza, ölüm cezası veya 
müebbet ağır hapisten ibaret ol
duğu takdirde on seneden aşaA"ı 

olmaınak üzere ağır hapis cezası 
ile cezalandırılacak vesair hallerde 
kanunen muayyen olan cezanın 

yarısı indirilecektir. Bazı hallerde 
suçlu, bu tenzilattan ~itif ade ede
mez. 

Türk ceza kanununda yapılan 
tadilat, on maddeye aittir. DiQ'er 
maddeler, uyuşturucu maddeler 
satanlara kabahat ile mahkum 
olanlara, zirai asayişe, şapka ka
nununa aykın hareket edenlere ve 
sarhoşluğu itiyat edenlere dairdir. 
Uyuşturucu maddeler satanların 

cezaları artırılmıştır. Bunlar için 
sürgün cezası da tatbik olunacak· 
tır. Bir kimse her ne suretle olursa 
olsun adli, idari, siyasi veya as
keri resmi bir heyet huzurunda 
veya bir hakimin duruşma yaptı

ğı sırada seref v~ haysiyetine ve· 
ya vakarına tecavüz ve hakarette 
bulunursa allı aydan üç seneye 
kadar hapis cezasına mahküm edi· 
lecektir. Şapka ve Türk harfleri
nin kabul ve tatbikine dair ka
nunların koyduğu memuniyet ve
ya mecburiyetlere muhalif hareket 
edenler veya Arapça ezan \le ka 
met okuyanlar üç aya kadar hafif 
hapis veya on liradan iki yüz li
raya kadar hafif para cezasile ce· 
ıalandırılacaktır. Sarhoşluğu itiyat 
edenler, hastahanelere yatırılarak 
tedavi edileceklerdir. 

Sıbbat Mtldtlrlmlztl 
kaybetttk 

lstanbulda tedavi altında bu
lunan vilayetimiz Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Müdürü Bay Ke
ma0l lkizer'ın vefat ettiğini tees
sürle haber aldı~ . 

Memleketimizde bulunduğu müd 
detçe büyük bir sevgi toplamış 

olan mumaileyhe Tanrıdan rah
met, efradı ailesi ile meslektaş

larına baş sağlıkı dileriz . 

Ceybanda Bava 
Karamana Yardimlar 

Ceyhan : ~3 (Tür:ıısöıü Muha·ıl 
birinden) - Turk Hava Kurumuna 
Çiftci Hüseyin Tuna loO. Kahveci 
Beşir Pişkin 50, Kahveci Ali 
Uğur 25, Kahveci Salih Turer 25, 
Kahveci Ali Altıntaş 25, Kahveci 
Hüseyin Durukan 25, Kahveci 
Mehmet Daniş 10, Tuhafiyeci 
Mehmet Hulusi Erkal 100, Çıftci 

Ahmet Muhtar, Kardeşi Mehmet 
Ba">tırlı: 100.~Hüseyin Şaşmaı. 20, 
Hakkı Oral 20, Şekerci Mehmet 
Alpay 25, Tüccar Hasan Oflaz 
"250, Tüccar : Sait Akman 250, 
Tuhafiyeci Mustafa Göker 50, 
Manifaturacı Abbu lşgüven 25, 
Tuhafiyeci Süleyman Bilici 15, 
Fabrikatör: Mehmet Emin Okan 
75, Derici_Ali.Blkaç 25 lira yar
dımda:~bulunmuşlardır. - M.S. 

14 Haziran 1941 ----e . 

CEYHANDA ~AUŞMAlAR 
Yeni Kaymakam Kar.a 

i'lerini ele aldı 

Ceyhan : 13 ( Tü rksöıü rnu
1
• 

habirinden ) - Geçenlerde ge ~ 
diğini yazdtğım Kaymakaın1 J11 1 

Bay Sadi Cidal geldıği günden· 
beri Kaza dahili işleriyle eheııı· 

. uı· 
miyetle meşgul olurken dığer ·ı 
raftan biıhassa köy kalkıntn8' 
hususunda köylülerle sıkı ve d~· 
imi temasa geçmiş , köylünuıı 
derd ve dileklerini usaomaksıı~ll 
dinlemiş olması köylü üzerin e 
mühim bir sempati uyandırrnıf· 

• ·11111 
tır. Bu meyanda evvelce ınşs~ ~ 

~ er• 
başlanmış ve başlanmak uı 

olan köy olrnllarının bir an e~~ 
vel ikmali hususunda lazım gele 
tertibatı almıştır . 

Kıymetli bir idareci • 
ıı· Kaymakamımız Kazanın en JJl 

him derdlerinılen biri olan buı; 
otel ve buna benzer mevıutarıf 

ı · 
da ihtiyacı karşılayacak şekle ıŞ· 
rağı içirt gt reken işleri yapa> 

tır. . d~ıı 
Kazamıza bu cekilde derın .. . !(ar 

ve içten bağlanan değerlı ~ı· 
makamımıza işl~rinde muvaff! ,~ 

. d . M Goı yet temennı e erız. - . / 

- -
1·@1•>2~ 

TÜRKiYE Rad1.1osu 
ANKARA Rad!1°1~ 

7.30 

7.33 
7.45 

8.00 

8.30/ 
8.45 

13.30 

Cumartesi 14.6.1941 

Program ve memleket 

at ayan ~ 
Müz•k : Hafif Parçalar 
AJANS haberleri 

Müzik : Hafif 
Programının 

Evin saati 

Program ve memlekel 

ıı 

~rııı 
~~irı 
'lı~i· 
lt k 
b~ il 
~e 

•trııt 
tr \1 
~ti e 
. da 
lttıı at ayarı . e 

13.33 • · ·· "k T"" k PUi1d3'· ''rı muzı : ur çe lt \1 

13.45 AJANS haberleri ~ t'11 t 

14.00 Müzik : Riyastticll~~p· hıı:~ 
Bandosu (Şef : Ihsan a · 
çer) 5~11 d ~ G 

14.45 Müzik : Türkçe pi tllt lıı 
Programının Devarn1

• n:k~ıı 
15.00/ 1 \ı il 
15.30 Müz,k : Dans müziğ°İ e tn 

ı ~e Lı 
18 00 Program ve memleke r 1 ıı ııt11 at ayarı •el' tııetıı 

Müzik : Hafif ve r.JeŞ 1 r e 
1~11 • 

Şarkılar. f tt~· ııı 
18.03 

'foPr l ı d 
18.15 Ziraat Takvimi ve 'attk 

Mahsülleri Borsası. 111 t!Q~i': e 
~r ~- 'l!t 

18.40 Müzik : Rodyo caı ·ıı qt, ilk 
kestrası (lbrahim ôıgıı 'llııka 
Ateş Böcekleri ) ~t~en 

19.00 Konuşma. Of ~ \ıellı 

19.15 Müzik : Radyo cıııoe' rı/dır. 
kesırası programırıırı ı ı ltıesi 

fi . 
19.30 Memleket saat 8 '13 

AJANS haberleri 

19.45 Müıik : Büyük Fasıl· ~1le/il~ 
20. 15 RADYO GAZETE.Si 9 ~~ i~t • 

S ı ,,, ~.. e 
20.45 Müzik : Küme az 'Ui '~kiş 

Eserleri. pi ~;ıı~i~ 
21.00 Konuşma (Memlelctt "" ~~tııe 

) ~~· it• ~il ..ı tası . . ısıe ~i ~~ 
")1.10 Müzik : Dinleyıcı yp'' rıq 1\ ~r 
21.40 Konuşma (Günün lıı Qt1111 

teri). 
11 

ı.: ~ı e tııud 
21.55 Müıik : Radyo SalO ..ıeı )q~i lıı~ili 

. t l' ) tıı~ 
kestrası ( Violonıs ~t. ~ c 
Aşkın) , ~1ıiu <ıtı 

ar•· t ~rııes 
22.30 Memleket saat a'f 1~~ I \ 1 e it 

haberleri ; Eshaat · ~of' ~~ ~led~tı 
Kambiyo - Nukul ,_ ~~ttıil • 

. (f •it t 
(Fıyal) ~esi lilıc slllb 

22.45 Müıik : Radyo 
01

1 
1nc/e il~ 

Programının Deva~ ·. (~ ~ 11\cıel\ 
~rııı1 CtJ 23. ı 5 Müzik : Dans ıJ A/'tıe~ 

23 'l5/ ti ~eti~· ltıcırı, 
·- ..;e r .,~:·ı Ilı ~ 

20.30 Yarınki prograat lb 111 s ll~ı 
nış 

tı~ .lttı ı 
t&ı • 

t~ ~ ~. ; 
~~~~!!""'-!!!!!--~~~- 1"1' ~ I~ ~kıt1 

. j2• ~ lıta ~ltct 
ZA Yl - Merbın A . s q ı ~~il, At 

BI. 6 , Takım 2 , ma~g ttit11't. ı ~,~ l'rıuı.r 
aldığım teıkiremi ı.ayı . ~ııi11 ij~ ilıı do 
nisini alacağımdan eskısı ~ '. F'tar 
mü yoktur . 13155 r'I tıııc . 

··noe (il •ıı 
Hocalı köytı ıfleı 
doğumlu •• Meh1.~ Ahmetçe• 



R 

" 

ket ııkerl mı 'l 
..:!'"'mi., 

Qlta/eden artatt -
&ta v "t 're ltı e ı alyanlara fransıı 

n1 t 'Ydanıarından istifade 
CQ)" 

~· h· ın dmemektedir. 

ki :kümcti , Iraklılara , Su· 
harp 'Polarından vagon do . 
lııdak· ırı~ı:ıcmcsi gönderilmesi 

ıt ~ '?zleri ne tekzip, ne 
ıı.f: ırıış, bu noktada süku, 
tıı.r,~" . etmi şti r. Bunu ilk 
Ye Alb ıfşa edan Albay Kolle 
tıtı . 8 Yla birlikle bir çok 
~tın D 
ri o Gaulle tarafına 

t llıt ııe im it olan sebep, ta}• 
L Ydanıarı hadisesinden zi
'''rp 

ıııeaeı lllalzemeıinin veril· 
DıA esidir ·, tr · 
e 1,:•raftan Vişi hükumf"ti, 
ııhli Yare rneydanlarıııın Al
tt. altında bulund;c.u ve 
ıc tu . 15 
A.ıın tıst veya herhangi su-
~,k~ıı asker !erinin geçtiği 
ttııı i41

1 
haherleri şi<ldetle tek

llı&bıaı ır . Ve bu haberlerin hi 
. J.t, rıhlı olduğu anlaşılnıak
trı •ınafılı lrtgilizleri şüpheye va . 
.,,~ lıyc:t, şu ve Lu mün · 

)' , lldrııı ziyade Vişi ile Al

ıııı ~8'1rıılıtki :münasebetlerin 
A.ıııı, llfızarası olmuştur. Vişi 
~ı11tt~ arasında bir işbirliği 

la ır takım müzakereleri 
()ı:arıdanb~ri sürüp git

llıij~k u~u herkesçe mallımdu. 
lrıer.eıcr devam ederken, 

ttirıdgılter"ye karşı tahrik 
il , A. c hır takım beyanatta 
Ya tlm~ııya ile işbirli~inin 

tı_lde ernın edc:ce~i parlak 
ta.rı bahsetti. Tam bu sırada 

ıtıd}'Yııretcrinin Suriye mey
an · · ııı b· •ıtıf ade etmeleri, Su-

1 • ır 'ti nı- Veya dığer suretle, 
~'tııt lltakere ve pazarlı~ı 

btı 111 ırıldı~ı hissini haıııl etti. 

~ b~lll~ckct, lngiltere için o 
•lrat/~ult ehemmiyeti haiı. 
r "c ~G vaıiyettcdır ki, lngi· 
ti davr r Fı anaıılar, bir an 
1111ıct~ ~ıp Suriyeyi ellerine 
'rı \ı . arar verdiler. Ve bu 
t Ctırk 
'ıı ti" cıı de aıkerl hare· 

td ""de · 
11 t Ye 

1 
~"~•si harckt:tle Su-

tr. r tft bıtccelderini ümit 
&ıı ~ 

llınict · 
•r la.h,k~n ancak bir derceye 
tı habt 

1 
uıt ettiti Suriyeden 

._,k, ~ t~dcn anlaıılmaktadır. 
\ıc lllGstUrıycdeki Viti Fransıı-
"t liGr ;mıcke askerleri, lngi-
~taft ransız lutalarına karşı 

lln ayn k . .. 
. tkttd' ı mu avcmetı go»· 

'ihai il •rler. Fakat Suriye'nin 
~ de areket ile istilıt cdilebi· 

~!tlt,u:~ f~phelidir. Bir siya· 
"ttlrı, .. I urıyc'ye hikim olma· 

•• rı ·ı· • •lk _ R• ııJer ve hür Fran· 

lll111t,,,!~"1~r zarfında, gösteri 
t\cn ~hn zayıf oldutunu 

"'ıtı' t l•ındi daha kuvvetli 
td t ten ba ır. f... hsetmf'ğe başla· 

. ~ai d~asen hartkatın yavaş 
&1ı buru.ı teyit etmekte-

~ ~ttlar 
~ tarısıı.ı altında lngilizler ve 

t: '' ar zor b" . ~ . vişi F ır vazıyette-
. !&ttıııtd"k ransızlariyle dövü~
lrıL. ı le . d 
• "'1tııf . r.ın en harekat ya· 
llı~i tdıy0 H • • 

~·-,,~fını t r: arekatın su 
·~~ li ernın etmek için de ·,i' da ~'~dır. Bu sırada Al· 
" ~r"-aa t~n dünyaya, lngilte. 

lltııı _•le harp halinde bu-

~6,<t-ı:~•ter~ck için Suriye 
· ... tiliı, etrnıyor. Ve bunun 

... , - F 
· ı,, Cadcte&i ransız mcsdesi, 
;'\lt& 1 . oldutunu aöylü· 

il. tıi .. · 0
flltere ile daha iyi 

'"' ·•1 le · '~ı &ulh ırıın etm ·k için Fra· 

'-t\· Çii k~•Prnayı da düıün· 
~nt •1ıı' '1t.ı~d: _turünk~ vaziyet 
'ltt h Ya anan ya mn F ran· 

·~•it rn~m~sı, Fransa'nın in-

~'" b•ık:tı~ vaıiyete düş· 
~ı ... "1tl, bır manaya deli· 

. ~"" • 1 ıa Uzak 
~Uh1r,. tan seyirci vaıi-
->1ıti .. za d l'ılıtajl ~e'yj i e erken, lngilte· 

(;' • AJnı ftal altına alması, 
l11~"ı 't bu arıların itlerine elver· 

•• t.... rıun n t' · ~.-, ile e ıcesındc Fran· 
' AJ'llın harbe tutuıacak 

fld,11"1
11"-kk:.•· Suriye'nin her

r-Qohc k addedeceQ'i ziya-
r r a :ı 

tiıı '"'•l arırın, bu lngi· 
t irıa.. harbiyle telif' d'. ... ,ın,.kt ı e ı 

•dır. 

A ••• E8MER 

Alrlllada dlnlll 
bava ıaaUyetıerl 
Kahire : 13 ( A . A . ) - Orta

şark İngiliz hava tenliği: Libyada 
hava kuvvetlerimiz düşman te
cemmülerine kaı şı hücumlarına 

muvaffakıyetle devam etmişler ve 
Gazala Kaputzo ve f.l'aden mm
takalarında düşmanın 20 büyük 
nakil vasıtası tahrib edilmiştir . 
Ağır bombardıman tayyarelerimiz 
Bin gaziye hücum; ederelı: limanda 
ve deniı Mendereki civarında bu
lunan gemileri hasara uğratmış

lardır. 

Pilotların raporlarına nazaran 
son bombardımanlar neticesinde 
en aşağı 6 drniz tayyart:si} le 
müteaddid ticaret gemilerinin en· 
kazı limanda görülmdı.tedir. 

Loadra'da din 
yapdan toplantı 

(Birinci sahifeden artan) 

takalaıa merhametsizce yayıldıkça 
bu har bin seyrinın ne olacağını 

söyleyemeyiz. Bu harbin çetin 
olacağını, uzun sürt ceğini biliy~>
ruz. Safhalarını evvelden tahmın 
edemeyiı. 

Bir şey muhakkaktır, birşey 
emindir. ve bıitün dünyanın gözü 
önünde açık ve münakaşa götür
mcı veziyettedir. Avrupa bünye
sinin yeniden tanziminin ve Av
rupa ailesinin yeniden tahakku· 
ku Alman elleriyle }'apılma· 
yacaktır. ,, Çörçilin bundan sonra 
Alman ardularıuın ve Nazi yolu
nun bütün memleketlerde uyan
dırdığı kin ve nefretin yüzlerce 
ıene insanların hatırasından çıka
mıyaca~ını, burada asıl milletleri 
kurtarmak için yapılması icap 

eden devamlı ve osançsız gayrette 
birliti temin ve takviye için top
lanmıf olduğum• söyledikten son· 
ra, lngiliı. mukevemetinin bitmek 
üzere olduğu esasına dayanan tah
minlerin boşa çıktıiını tebarüı 
ettirmit ve geçen sene ile bu sene 
aı asında bir mukayese } aparak 

demiııir ki: 
-"Azmimiz ve itiyadımı7. 

müdhiı imtihana mukavemet et
mektir. Kendi semamıza hakimiz 
ve durmadan fazlalaşan bir larıda 
düşmana cevap veriyoruz. Krallık 
bahriyesi denizlere hakimdir. Azal· 
tılmış ltalyan donaaması limanla
ıı nda saklanmış duruyor. Alman 
donanması ekseriyet itibariyle ha 
sara uğratılmış veya batırılmıştır. 
yapılan öldürücü akınlar milletin 
cesaretini azaltmamış, mılli haya· 
tımızı durduramamış, harp endüst
rimizin muazzam inkişafını yavaş

latmamışt.ır.,, 

Çorçil Okyanusun öte tarafa~
dan gelen yardımın salimen lngıl· 
tereye varmakta olduğu, batan 
gemilerin yerine yenilerinin kon· 
ması için muazzam tedbirler alın
dığını kaydettikten sonra Hillerin 
Avrubada şuraya buraya Afrika 
veya Asyaya girebileceQ'ini fakat 
nihayet kale ada ile boy ölçüş~ek 
mecburiyetinde bulunacağına soy· 

!edikten sonra: 
- Zabtedilmiş bütün memle· 

keUerin milletlerine yardım ve 
bunlara mukavemet ve isyana leş· 
vik edccetiz. Hitlerin esaretı altı· 
na aldıtı memleketleri takviye ve 
tanzim için yaphQ'ı bütün gayret
leri kıracağız ve sarsacrQu. Hitler 
ne sulh, ne rahat, ne huzur göre· 
cek, ııe de müzakere zemini bula
caktır. Ve eter ümitsiz bir tedbir 
almak mecburiyetinde kalırada muh· 
temel olduğu gibi Britanya adala-

'rınm istilisına tetcbbüs ederse bu 
en büyük imtihan karşısın da sar
sılmıyacatJz. Çorçil • hürriyet da· 
vasını benimsemiş bütün dünyaya 
ve bütün dostlara bugün meıajı· 
mız ıudur: Yürekleriniıi satlam 
tutunuz, herşey iyi bitecektir. isti· 
rap ve f edakirhk uçurumlarından 
beşeriyetin şan ve şerefi dotacak
br. diyerek sözlerini bitirmittir. 

BULGAR KRALININ 
MUSOLINIYI ZIY ARETI 

Roma : t 3 (A.A) - Re•· 
mi bir menbadan haber 
ahndıjıne göre, Bulgar Kra 
h Borla Venedlk Sarayında 
Musollnl ile görUfmUftUr. 

Şam din ı,gaı edildi 
( Birinci sayfadan artan ) 

tarafından yapılan bir hcüum tart 
edilmiştir Herman dağının şar
kında ve Kisvenin sırtiyle cenubu 
şarkısinde düşman Fransız mev
zilerini şiddetli hücumlarına rağ"

men yarmaya muvaffak olamıştır. 
11 Hi.lziranda FrJnsız hava 

kuvveıleri düşınaıı kollarına , oto
mobil tecemınııleriııe knı şı hare
kata devam etmiştir. Onhir oniki 
hazir•rn gecesi lngiliz hava kU\._ 
vetleri Berut limanı bombardıman 
etmiştir. lngiliz haıp gemileri ke
sif topçu ateşile düşman kıtahrının 
karadaki harekatına müzaharete 

devam etmiştir. 
Kahire : 13 (A.A) - Resmen 

bildir ildiğiııe göre., Müttef ıkler 
Şamı bilkuvve işgal etmişler de~ 
mektir. Kan clökülmemr>sine manı 
olmak- için Müzakereler ceryan 
etmektedir· Bu da müttefiklerin 
şe hre girmesini gcciktirme_ktedir .. 

lngiliz tayyareleri Berudu muteaddıt 1 
defalar bombalamııtır. 

Alalanyanıa. Sovyet
ıere taarrazaadan 

babıedlllyor 
(Birinci sayfadan artan) 

Moskova'daki büyük elçisi Sir 
Stafford Cripps'in Lo ndra'ya mu

vasalatı haberiy le 8) ni zamana 
tesadüf ~tmiş olmaıı bugün kü 
Londra gazetelerinin naı.arı dık· 
katıni celbetmektedir. Temin e
dildiğine göre Sovyet hudutta 
rı bo} unca tahşit edilen Alman 
kuvvetleri hakikaten muauam 

kuvvetlerdiJl 
Times gazeteıinirı diplomatık 

muharriri, Berlin'den de Sovyet
ler Birliğine kaı şı bir taarruz ya· 
pılacağını anlatan bazı haber · 
ler verildiğinden bahsetmektedir. 

ıaaatllArlanmız 
lalalllla bazaranda 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

midimiz sizlerdedir. 
Hepinizi tekrar tebrik ederim,,. 
Bundan sonra Milli Şcf'imiz, 

rejisör Kadri Ebert'i ve Orkestra 
Şefi Hasan Ferit Alnar'ı tebrik 
etmiş ve kendilerine iltifatlarda 

bulunmuşlardır. 
Jnönü Halkevi'nden ayrılırken 

holde top'anmış olan gençler çok 
candan tezahürlerle kendilerini al · 
kışlamış, gördükleri, iltifat dolu 
teşvik sözlerine "Vaı ol,. temenni
leriyle mukabelede bulunmuşlar· 

dır. 

ıralı ıa,vekHlnln 
dlnkl beJanaameıı 

Ankara: 13 (Radyo gazetesin
den) Irak hükümetin yeni başvekili 
Cemil Medfai bir beyanname neş
rederek memlekette normal hayat 
yaşanmasını tavsiye etmiş ve bun
dan evvelki karişıklıklara sebebi· 
yet verenlerin cezalandırılacağını 

bildirmiştir. 

HASARA UCRA YAN 
FRANSIZ GEMiSi 

Viıi : 13 ( A. A . ) - Fransız 
bahriye nezaretinden : Alberta 
içindeki Fransız petrol gemisi 
Akdenizde bir İngiliz den :zaltısı 
tarafından hasara uR-ratı\mışsa da 
gemi batmamıştır . 

ZA Yl - 5 inci Fırka, 10 uncu 
Alay , 3 üncü Tabur , 2 inci Bö· 
lükte Aslcerlik hizmetımi ifa et
tiğime dair Adana Askerlik ŞU · 

besinden aldığım terhis lliğıdıml 
k.aybettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
Şarkışlanın Ağçakışla na
hiyesinin Orta köyünden 
Süleyman oğlu Ha} dar 

doğum 318 
13156 

Aılalt Caddede ili· 
rabk bir ev aranıyor: 

Asfalt caddede veya ona 
çok yakın yerde - mümkün 
ise der hal girilecek - hiç ol· 
mazsa 6 odayı muhtevi bahçe· 
li asri bir ev aranıyor. Garajı 
olan ev tercih olunur. Teklif
ler için Yeni Otele müracaat 
rıca olunur. 13147 

Almanya Başkonsolosu 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

1 

KiLO FIATI 
CiNSi En az. En çok 

K. S. K. S. 

Koza 
Klevland 1 60,00 
Klevland il 
M. Parlağı 
P. 1\mizı 

50,00 
46,00 ---:ffi,00 

Kapımab 

-Y-Çiğidi 1 5,00 
K. Çiğidi- 5,00 _ 6,50 
Susam --- 34,50 
K. Buğday 9 00 9,50 
Buğday Tö.' ' ~5 
Buğ-day yerli 7,20 7,75-
Arpa ~5,30 _ 5,75 
Yulaf 6,43 

1 

6,50 

13 - 6 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
I ş bankasından alınmıştır . 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Steorlin) İngiliz 
(Dolar) AmcrikJın 

5.24 
132.20 

11 an 
SEYHAN Vill YETi HUSUSi MUHASEBE MOOOR

lOGONOEN : 
1 - Aşağıda evsafı yazıla gayri menhul açık artırma ile 

satışa çıkarılmıştır. 
2 - Artırma 941 haziranının 26 mcı perşembe günü saat 

on dörtte kaza artırma, eksiltm~ komisyonunda muvakkat iha· 
lesi yapılacaktır . 

3 - Şartnameyi hususi muhasebe kaleminde görebilecek 
· steklilerin ihale saat1Qda Osmaniye sataş komisyonunda hazır 
1 • 

bulunmaları ilin olunur. 

Dönüm Beher dekar Wevkii Mahallesi 
muhammen kıymeti 

28 15 lira Dikiliteş Osmaniye 
Rızaiye M. 

14-17-20-23- 13154 

Fabrikamızrn Sayrn 
Müşterilerine 

Fabrikada malları olanlar ar7.u ederlerse kendileri sigorta 
yaptırırlar. Pamuk ve çiğillerirıi , Pirinç ve kırıntılarını imal edil · 
dildikten azami 15 gün kadar kaldıkları takdirde çuval, hararla
rından istif, hammaliye ve ardiye parası alınır. Kıuşarak küfle n 
mesinden, yanmasından, avarya olmasından, noksanlaşrnasından 
evsafının bozulmasından hiç bir gôna fabıika sahibi mesuliyet ka
bul etmez. 

Çeltiklerden çıkan dan, kepek fabrikanın mahrukatı olarak 
ötedenberi bila bedel fabrikanın malı olup buna karşı fabrika 
çeltiklerin imaline kadar beklemesinden anbar kirası, vezin ücre· 
ti, kınnap parası, arabaya yükleme hammaliyesi olarak müşteri
den birşey alınmaz. lmaliye ücreti, temiz çeltiklerden 25 para 
alınır. Yaş ve hasarlı ve topraklı ve kılçıklı çeltiklerden ayrıca 
fark alındığı gibi pirincin rayicinden yüzde on maliye hesabına 
muamele vergisi ve Ceyhan Belediye hududu dahilinden gelen 
çeltiklerden belediye nam ve ht'sabına işgaliye parası alınır. 

15-15 Ga. Ceyhan : ISMAIL ZALOCLU 

• 
iş Bankası 

Blçllı taıarral beıapları 

1941 
llıramlJe plbı 

KEŞIDELER 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Alu•toı, 3 lkincİtf>frin 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet '.lOOO Liralık 2,000 Lira 
3 't 1000 , 3,000 > 
2 > 750 , l,500 , 
4 > 500 , 2,000 > 

8 > 250 , 2,000 > 
35 > 100 > 3,500 ) 

80 > 50 > 4,000 > 
300 > 20 > 6,000 > 

Türkiye lf Bank••ına para yatırmakla y•lmz para 
biriktirme olmaz, aynı zamanda tallhlnlzl 

deneml• oluraunuz 

I LAN 
Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanhğından : 

Deniz lisesi birinci ve ikinci sınıf arma okur kaydü kabulüne 
1-Haziran-941 de baş ' anarak 10-Ağustos-94 l tarihine ka· 
dar devam edecektir 

Mersinde bulunanlarm okul komutan ığma, başka şehir:erde 
bulunan'ann bulundukları mahallin Askerlik şubelerine müraca· 
caat etmeleri ilan olunur. 3-6-8-12-14-17 13104 

~*******************:za:uuz~ 

ii DiKKATi.. DiKKATi. DiKKATi .. 

" U Saatçı Vehbi Çömelek 
Saat lıaleıı kartııında 

Zealt, arıoa, neller,nacar, ldıloa lladın 
ve erkell ıon model ıaaoerlmlz yedek· 
ıerlyle beraber ıeımı,ur. Ber tirli ta-
mirat kabal edilir... 12749 15-15 

. ....... .-ıı.~ ................ ~ ....................... ._. ...................... . 

• . 
• . • . • . • . • . • 

DOKTOR 
Yalçm Mustafa Ozel 

! Dıhlll Baıt1ıı1r11r llltelau1111 
ı Kızılay Ulucami caddesi istiklal ilkokulu ka.-şıım· 
•.· daki muayenehanesinde her gün hastalannı kabul eder. 

i : S. P. Cs. 20-30 ! 

i-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-J 
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Jaızmetçl Aramyor i 
ı . ı 
ı Ev iılerini görebilecek ı 
ı bir kadın hizmetci ara· ı 
ı yor. Matbaamıza • müra· i f caat etmeleri ı 
: ........................ : 
Tilrk Basın Birliği 1 

Adana mıntakası 
Reisliğinden 

9 Hazi ran 941 gürıü sa~t 

d okuzrla toplanması m ukar 

re r olan Basın Bir i~i Ada na 

mıntıkası kongresi d·se ı iyd 

olrnad ıf_mdan 17 Hnn ı<1 11 94 1 

Salı güoii ~aat • n bı rc ı ~ lik 

ed i lmiştir. l-,.o nr-re o gün vt• 

saatte /\da ııa H a lk• vi ~ ıı l u

n ıı rı da y•ıpı lacak l ır. 

11 - !4 - 16 - 17 

Kirahk ev 

Kalitesiyle ve sesinin temizlijlyle her kesi hayrete 
da,oren radyo 

ltfaiye soke.~mda 125 numaralı 
hane içerisinde elektrikli ve müs
takıl iki oda bir mutbah kiray a 
verilecektir . lsteklileı in idaremize 
muracaatları 

Muharrem Hilnıi Remo Nöbetçi eczane 

Tlcaretbaneslnden alınız İSTİKAMET ECZAHANf Si 

ABİOİNPA~A CADDESİ NO. 112 - TElGRAf: HEMO ADANA - TElfFON: 112 
HUkOmet~Yanmda 

Yeni Çıktı== - =====I 

Bu ~arbir;ı Kitabı 

TORKİYE - iNGİ~TERE iTTif AKI VE 

BOYOK BHİTANYA iMPARATORlUGU 

- YAZAN:~ MÜMTAZ FAiK FENiK === 

ı- TORKİY[ CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 

1 

Kuru'lu• tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve t~ari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plana göre ikramiye da~ atı acaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 

" 
4 

" 
250 .. 1000 " 40 

" 
100 .. 4000 

" 
100 

" 
50 " 

5000 
" 120 

" 
40 .. 4800 

" 
160 .. 20 .. 3200 .. 

DlKK.A T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı dii.şmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUl, 11 Birinciklnun,. 
1 Mart ve l I Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 

·------------------------------------------.._....._....._...~.~~,.._.~ 

&rürEHASSIS 

Dr. Ekr·em Baltacı 
HASTALARINI H[R G~~H MUSTAf A Rif ATfCZAHAHr8İ 
OSTONOEKİ MUAY~NEHlHESİNDE KABUL EDER l 
~~ .... ~ .... ~~ ............... ~ 

i~;;: .. ;.. .. ;; .. i~~~;ö~1 
ı şartları GÜNDELiK ~E - AD.toNA 

ıı Sahip ve Başmuharriri , 

ı Seneli~i ... 1400 Kr. FERi fJ CELAL GÜVEN 1 
T Aylrtı . . . 125 • 

ı Umumi Neşriyat Müdürü 1ı 
ı ilanlar için lda reye MACiD 00ÇL0 i f müracaat etmolldlr 'L B•"""''_ '"" TORKSOZO Moıboo" S 
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Tavuk saya ile mamal bir tek 

ÇAPA MARKA 
Sebze ve hububat komprimesiyle 24 saatlik 

kalorinizi temin edebilirsiniz 
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Her bUyUk bakk~llye maOazasrnd• bulunur.__/ 
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Bitin Atrııarm panzehiridir. ~ 

Beyhude ıstırap çekmeyinit 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZiN 
Bu muannid BAŞ ve DİŞ a~rıla 
nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adete ıstırapları NEVROZIN'le 

tedavi edilir. Müessir ilaç : 
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NEVROZiN TERCİH EOiHll 1 ~ 

m***~::::::::;:·;ı:*"*"~ ~ 
eoo O OD 0000 O o o OD O DO 000 o oCJOO~ ~ 

~ TÜRKsözü_ ı: 
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g Gazete ve Matbaası 
o 
g Türksözü Gazetesi • 

~,v lı g Okayiıcaıarına dlnyanın her tarabll ~ 
o vaka balan badlselerl glnll t 

g glaflne verir ~ 
o ·'----~--g Türksözü Matbaası ~ ' 
g Kitap, mecmua, çek, bilet, aUş, pi~ ~ 
g harita, blltmam matbaa işlerini 1:,1: 
o klyede mevcat matbaalara reııa v. 

g eder derecede ta il eder 0 vl 
eaoooooooooooaoooooooooO 


