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ADANA • Abidin 

Pa,a Caddesi 

Telefon : 315 

Sayı•ı her yerde a kur uf 

Darlan hata ediyor 
A mira/ Dar/anın , evvelki gün 

Pariste , matbuat mümessille-

.'İne yaptıtı beyanatla , Türki
~~!Jı • bilhassa J stiklôl muharebe· 

. ,,.. .............. ._. . ._. . ._. ................... .-. .• 
i rerld ceıaı ctıven ! 
• • ! Ankara : 2 Haziran 941 i 

~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--ırıde Cenub ülkelerimizde cereyan 
etrn;~ ol " d 1 . •flı' manasını incitecek sözlerı'ne tesadıif .. an muca e enın şer. . . 1 
ettik D l / .1. l karşı duyduRu derin husumetını açıklar,...en 

· ar an ngı ız ere . ·ı ı ı t 
Trıiicade/e .. 'l . " mek suretiyle çok yanlzş bir mısu e e a mış tr. 

Cenub mı~ı ıderlı .~u~ ne oldu~u1tu hangi sebeblerden do~duğunu ' bu 
muca e esının ' . . b h [' ki 

rtı'iicade/eyi mes' ud neticesine kadar fötürmak ıçın ~ ava ı çoçu a· 
"rnzn n 1 d" J' . J"Xüştüklerini nasıl feci malırumıyeilere katlandık· 
l ası uışıp, a05 • "d "k 1 • · k-
arını, bugünkü durumu içinde Amiralın bunu ı ra e mesıne ım an 

Yokta,. . 

Adana mücadelesini yakından 
~OrdüAümüz, içinde bulundutumuz 
1 • b"l" . çın Şunu açıkça söyliye ı ırız : 
8i~i mücadeleqe teşvik eden, biz
ıot o günkü Fransız işgal ordu-
10tınm ve idaresinin mevcudiyeti 
0lrnu~tur. Bu hususta daha derin 
10/si/ata giriımek istemiyoruz . 
Cıınka, bugün ağır yaralar almış 
~İt rnil/etin mazideki kusurlarını , 
.~k$tz[ıklarını sayıp dökmeyi ken· 
lllfll' 1ıe yakıştıramıyoruz. 

ll'ı }'Clrdım meselesine gelince , biz 
cJ lıcodelemizde en büyük yardımı 

0 lrıgilizlerden delil hizzat Fran· 
•ıı B .. 1 . 

• 0tdusundarı aldık . u soz erı-
l'llıı hayret uyandırmasın • izah 

'~elim; si/iihımız f/Okiu , cephane· 
'tici ı.ı !/oktu buna ,;,ukabil · istila or• " , 11·'"rıun her türlü vasıtası vardı · 

1~ Yalnız hiirriyetimiz •. şerefi
"1Qe İnanmış maddi huzur ve 
ıaıc • 
11u ~rıu hu uturda hiçe saymıştık . 

r· ~ lJttanla istila ordularını nerede 
:

0
'"dük tıe bulduksa, içinde bulun· 

le "~umuz durumun dehşetinden 
0 
°"krııadan Üzerlerine atıldık • bu 

1 1,.~unun silah ve cephanelerini 
e ırnı 

8 lQrd ze ~~çirerek, ovalarda , ~af-
"ıolıa dofiiştük . Darlan , Turkc 
,. sus bu yüksek cesaret 'Ve ka· 

BREN ERDEKi J 

MOLA KAT 
_....- . ., 

Teni bir llamıe 
bazırıanıyormaş 

Ankara : 3 (A. A} - Brener 

geçidinde Hitldl_~ .. Mos ıliı~·i'~in 
yaptığı mülıiket gunun en muhı~ 
mevıuunu teşkil ediyor. Kolonıbı· 
ya radyosu, Girit'in tes~imende~ 
sonra Almanya ve ltalya nın yenı 
bir hamle hazırladıklarını ve Fuh
rerle Düçe'nin görüşmesinin bu 
mevzu üzerine olduğunu kaydet-

mektedir. 
Bir düşünceye göre. Mosulini 

Soviyet _ Alman münasebetl~rin 
dere~esini anlamak istemektedır. 

Yunanistanda 
kaynaşmalar 

a,.ı bı.ı . d l • tıx ' nevı müca e enın man· 
i ~ırıı biimedili ve anlayamadıtı A kropoldan inen 
çırıdi,. k · d l · d A l b yr_..g~ı 6· / ı, Adana mıica e esın e man a .. 
,,. n ·1· h t A ) At' 'il gı ız te1Vikini teveh üm e - Londra : 3 ( A. · - 1• 

.... !k gibi derin bir deltileie düş nadaki Alman askert kumandan-
··ıuıtıır 1 

. lığı Akropoldan kaldırılmış o an 
Cenub " d l · · "h · • - ti bulunma 6• • muca e esının tarı ını • Nazi bayrağının sura e . • 

ltıl>'ı • alı k d ti 111 rz etmemize lüzrım go - sını aksi takdirde şid e 1 ceza-
~,. · Fransız muharrirlerinin bu lar 'tertib olunacağını bildirmi~-
tı 4.susta yazdıkları bir çok kitaplar tir. Çolakoğlu hükumeti de _hır 
Q'"clır B h · · ,, k h ne "ıQ • u kitapların epısınue beyanname neşredere , asıma 

6. cadelenin nasıl başladıAr, nasıl hareketin fena neticeler doğura· 
,.;!~İfi. kayıtlıdır • Yine bu muhar· bileceğini ve bilhassa lngiliz. esir-
112 erıra eserlerinde görülür ki.Fran· !erine karşı gösterilen hüsnü mu-
Q Orduları , Türk topraklarına amele ile Almanlara gösterilen 
~~ bastıfı günden itibaren Türk fena hattı hareketin tehlikeli ola-
f/" QtJemetiyle karşılaşmışlardır • bileceğini bildirmiş, ve halka t~v-
le:·,. halde bunlar yabancı bir mil· rını değiştirmeyi tavsiye eylemış-
fil~ te~ikiyle olmuş şeyler de- tir. --

Je,.;/~ · ~u mücadele; haksızlı~a • • ••• ~ •••••••••• 
'>lQl>'ı 12 ife tahammül etmeye:alış• 
k1,. ış, bir milletin ruhundan fw 
'd'Qrı bir kuf.Jvetin manasını ifade 

'Yordu . 

C·h i<l/•ı,' an harbinin sonunda biz 
h1ter. k 

lc,'ldi ~11• tazyikinden kurtulma. . , 
kQ6 h1'11ızı ma.sum göstermek ıçın 
bey~ atleri dostlarımıza yükletmek 

/ '"rıcl Udelifine düşmeden, içinde brı· 

Sooyetlerin Atina 
Sefareti Kaldırıldı 

z 
GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

lngillerege kuvvetler 

Londra : 3 (A.A)· 
Çörçille radyoda:me· 
saj teati eden Ka-

nada Başvekili Ma· 
kenzi Kiuz ezcümle 
demiştir ki: Heran 
müdafaanıza iştirak 
etmek üzere y e n i 
Kanada kuvvetleri· 

. nin geldiğini göre
ceksiniz . Sahilleri

ni tehdit edildiği an
danberi Kanada as
kerleri sizinkilerle 
birlikte o sahillerde 

KAMAOlHAK 

iNGil TEREYE 

YEN[İ KUVVET 

GÜNDlRiliYOR 

Kanada Baıvekili 
ile Bay Çörfil 

araaınJa:meaajlar 

nöbet beklediler. Bu , _ _ _ 

rafımı1.dan temin edi
lecek olan tam tec
hiı:ath bir:çolc. takvi
ye kıtaları göndere· 
ceğiz. 

Çörçilde, mütte
fiklerin davası lehine 
yapılan yardımları 

takviye ve lngilterede 
ki Kanada · askerle
rini tebci\ ettikten 
sanra şöyle devam 
etmiştir: 

" içimizden hiç 
kimse iki İmpara
torluk yan, yana iki 

· · d lngilterede üçüncü ı ve yeni dünya yan yana oldukça 
sene ıçın e - .. · b" t• ·ı b' 
b. · d f ka'ı bir tank livası mucadeleyı ıyı ır ne ıce ı e ı-
ır pıya e ır ıa , , • " • 

bir zırhlı fırka ve masrafları ti\ tireceğimızden şuphe etmıyoruz. 

Parti Grupumuzda 
dünkü görüşmeler 
Hariciye lVekilimiz izahat verdi 

Ankara: 3 (A.A.) - Büyük 
Millet meclisi parti gurubu bugün 
saat 14 de toplandı. Rnınamede 
Hariciye Vekilinin Harici 
hadiseler hakkında vere· 
ce~i izahat ile millt müdafaa ve 
Maarif vekillerine tt:vcih edilmiş 
bir sual takriri vardı. Celse açı
lınca kürsüye gelen hariciye Ve· 
kili Şükrü Saraçoğlu son üç haf· 
talık siyasi hadiseler hakkında 
gurup heyetini etraflı izahat ile 

(Gerisi ikinci sahifede) 

r - ·ı 
J 

lı ~Qct·"lumuz elim vaziyeti tashih • 
l$e/e . I h k .. i "-} l'tıiU· k rı e imize çevirme ıçın 

11 '/' clnJı.' abiliyetlerimize dayanarak , 
-1trucla d 

t1I ta,. ~ n oRruya mücadeleyi tek· 
r• ioze almıc:tıl EXer Fransa 

Trakya' lıların 
Anadoluya Göçü '-erı b " · ~ 

trıı'ı;u k topraklarımızda galibiyeti· 
6u I abu/ ederek çekilip gitti ise, 

litı;rı rıgi/izlerin de~il , Türk mille· 
o/rrı bu işi böyle arzu eltili için 

uıtu,. 

1-Je,. T. .. k 
bQşllıa dur iirı terbiyesi : yalnız 
lo,.llı 0 kalmış olsa ana toprak· 
lıa,.,. ~n iizerinde ölünceye kadar 
llıts/dY.etı'ni muhafazada ısrar et-

ır, 

lstikz·ı 
letirı; Q mücadelesi , Türk mÜ· 
fec00~ ' kendi kararından , kendi 
!JQ"clı~ndan doRmuştur • Kimsenin 
6itl>'ıtş b ~e teşvikiyle başlayıp , 
'nliçad 

1 
,,. mesele deRildir . Bu 

~1.tlıta ede he~ maflübiyete ve hak
lt<ılkın b~Şmuş milletlerin silkinip 
alobil 

0 ı me/erinira nasıl mümkün 
lt,./1 edce1firıi gösteren ıalı~ser -

o udu>- le. ba 1· · çme,yo ncı t ı wya 

Vi~iıun ::ıurıytı 1,.~Kot .. de komiseri 
General Benz 

Sevkiy8t ___ IWSabah başllyor . Surye~~ Alman 
dağı::~~rd~~cc!n:: a.)Anad::~;~ ask e rı 1 h raca tı 

entrika karışmamış olan bu m~-
d l nin ruhunu anlamak • mıl· ca e e .. 

letler için bir devadır. Bunun ıç~n-

d . k. Dar lanın hatasını tashıh 
ır ı • z .)f 

t k ve sözlerinin yanlış ıısını eme 

ki mak için bu satırları yazı· 
açı a . d 

Umarız ki, kaptan hır a· 
yor uz. . 

h ··ı·ne istikamet verebılmek a gımı.. . .. dl 
. . başka milletlerın muca e e 
ıçın . .. 
tarihlerini ba $Uretle tersıne mu· 

lalea etme:ıltr · 

gideceklerin biletleri dağıtılmak." 

tadır. Sevkiyat 4 haıiranda baş· 

tıyarak on beşinde bitirilecektir. 

Muhtelif iskelelere çıkacak olanla· 

rin nakli için hükumetçe Tekir

dağı'nda yedi vapur ayrılmış ve 

bu vapurların 4. 6, 7, 9, 10 ve 17 

haziranda hareket edecekleri bil· 

dirilmiştir. 

Bu baber teyit 
etmemı,e benziyor 
Londra : 3 (A. A.) - Deyli 

herald gazetesinde çıkan bazı a
jans haberlerine göre, Surye'ye 
kamyonlu ve her nevi malzeme 
ve sahra toplarivle Alman zırhlı 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

•• 
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l_Y_fNi BİR KANUN LAYIH_AS_I _.I 
İŞ BULMA 

• A 

TEŞKiLATI 
işçi işsiz BIRAKILMA y ACAK VE HER 
lŞE MUTAHASSIS ELEMANLAR BULUNACAK 

Ankara : 3 (Türksözü muha· 
birinde) - iktisat Vekaleti tara· 
tından hazırlanan iş ve işçi bulma 
teşkilatı hakkındaki kanun Jayiha
sı dün Büyük Millet Meclisine 
takdim olunmuştur. 

Layiha esaslanna :n: nran lk· 
tisat Vekaleti iş dairesine mülhak 
olmak üzere iş ve işçi bulma teş~ 
kilalı kurulacakhr. Bu teşkilatın 

vazifesi iş veren veya iş veren 
vekillerinin talebi ü1erine işçi te
dariki ve iş i'iliycnlerin vasıflarına 
göre elverişli oldukları işlere yer· 
leştirilmesi imkanlarım aramak ve 
bu hususlarda tavassutta bulun· 
maklır. 

lş ve işçi bulma teşkilatının 
faaHyet sahası, bir senede kulla
nılan işçi sayısının gündelik vasa
tisi mikyas ittihaz edilmek ve iş 

mevzuu esas tutulmak ilzere ikti
sat Vekaletinin teklifi ile icra Ve
killeri Heyetince tesbit ve icabına 
göre iş kanununun hudut ve şü
muiü dairesinde tevsi edilecektir. 

iş ve işçi bulma talepleri hak
kında işbu kanuna tevfikan yapı
lacak olan bilcümle lavassutlar hiç 

bir ücret karşılıtı olmaksızın ifa 
edilecektir. 

Askerlikten terhis edilenlerle 
cezaevlerinde muhkümiyetlerini ik· 
mal edip ~çıkanlann iş bulma ta· 
lepleri. meslek bakımından müsa
vi şartlar altında bulunan diğ'er 

taliplere tercihan neticelendirile
cektir. 

Gerek iş ve işçi bulma faali· 
yetlerinin yürütülmcı-inde, a-ereksc 
alelumum iş hayatına müteallik 
mevzuatın tatbikatında ilgili teş· 
kilata yardımcı bir uzuv olarak 
kullanılmak gayesiyle lüzum görü
lecek mesleklerin her birinin ve· 
ya bir kaçının iş verenleriyle işçi
lerine, iktisat Vekaletinin teklifi 
ve icra Vekilleri Heyetinin kara 
riyle ayrı ayrı birlikler kurulabile
cektir. 

iş ve işçi bulma teşkilatı bu 
kanunun meriyete girmesinden iti

(Gerisi ikinci sahifede) 

ALMANLARIN BALKAN 
HAVA BAŞKUMANDANI 

DÜŞÜRÜLDÜ 
Loadra : 3 (A.A) - Roy

ter muhabiri, Balkanlarda 
ki Alman hava kuvvetleri 
Ba• kumandan1nın Bajdat 
m1ntakasında bir tayyare 
ile dolaşırken lnglllz avcı 
tayyarelerı;teratlndan · dUfU· 
rUldd60nU blldlr llmektad lr. 
Başkumandamnın' t etllnl as 
kerı· meraalmle yapılmı,ıır. 

--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi:: 

Başlt OeylAnl 
Tahranda yerleşti 

Bağdatta neşro
lunan bayaname 

lrakııkablneıı 
te,ekktll etti 

Bağ'dad : 3 (A.A) - Umumi 
Emniyet Komitesi halka aşakıdaki 
beyannameyi neşretmiştir: " Bü
yük Britanya [ile bir mütareke 
akdettik ve bu mütareke vatanı
mızın şeref ve istiklalini ordumu
z.un şerefini kurtarmaktır. 

Yeni hukumetin teşkiline ka-
dar memleketimizin tarihinde yeni 
bir safha açmak üzere ordu iş
lerin idaresini ele almıştır. Mille· 
tin orduya itimad edeceğinden 

şüphemiz yoktur. Dün ve :bugün 
vukubulan kargaşalıklar üzerine 
saat 17 den sonra seyrüseferin 
yasak edilmesine karar verilmiş-

tir. Mağaza ve diğer her türlü 
yağma hareketleri derhal ölümle 
cezalandırılacaktır. Irak milleti 
hükumetin teşekkülüne kadar asıl 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

iaşe Müsteşarımızın 
Cenup Yurd Tetkiki 

Bay Şellk Soyar bir balta kadar 
Cenap Bölgemizde tetkikler yapacak 
Ankaı a: 3 (Türksözü muha

birinden) - laşe müstt>şarımı1. B. 
Şefik Soyer dün akşamki toros 
ekipresiyle cenup vilayetlerimiz· 
de bir tetkik seyahati yapmak Ü· 

zere ~ehrimlzden ayrılnrnştır. 

Haber aldığımıza göre ie~e 
müsteıarının bu seyahuti bir haf· 
ta kadar devam edecektir. B. Şe· 
fik Soyer bu seyahatte lpetrol ve 
ticaret ofislerinin, yurdumuz.un 
cenup kapılarındaki vazifelerini 
tanzim edecek, bu mmtakanın 
hububat vaziyetini de toprak mah· 
sulleri ofisi bakımından tetkik. ey

liyecektir. 
Müsteşara petrol ofisi umum 

müdürü B. Talha Sabunbu ve ti
caret ofisi umum müdürü. B. 
Ahmet Cemil Conk refakat et· 

mektedir. 
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H. de Balzac 
Balzac roman yazanların en 

büyük üstadıdır. Nasılki Molyer 
Fransada komediyi ve Şekspir in
gilterede trajediyi edebiyatın en 
yüksek basamağına çıkarmışlarsa 

o da romancılığı edebiyatının en 
ön saffına çıkarmağa muvaffak 
olmuştur. Bu sebeble bu gün bile 
ismi her tarafta Fransanın ve 
belki dünyanın en b~yük roman
cısı diye amlan Honore de Bal
zak 20 mart 1799 tarihinde Zours 
dünyaya gelmiş bir Fransız c:dibi
dir. Baba~ı Bernard · Francois 
Balzaç hudut civarında Monriat 
nahiyesinden gelme küçük bir ara· 
zi sahibi bir köylü ailesine men
suptur. Bernard Balzac 22 tem
muz 1746 tarihinde doğmuş 14 
yaşında bir daha dönmemek ü
zere Montriat nahiyesini terk et· 
miştir. Hayatta çalışkanlığı ve 
muntazamlığı sayesinde yükselen 
Bernard Balzac muhtelif büyük 
hizmetlerde bulunduktan sonra 
Parise gelmiş, yüksek bir ailenin 
18 yaşında genç ve münevver 
bir kızıyla Mile Lora ile evlen
miştir. (30 Kanusani 1897) iki se
ne sonra 22 inci fırkanın erzak ve 
iaşe müdürlüğünü kabul ederek 
Zours şehrine yerleşmiş ve işte 

buradaki Armee d, ltalie sokajfının 
25 numaralı apartımanının ilk ka· 
tında Honore ve üç kardeşi dün
yaya gelmişlerdir. Balzac ailesi 
tasarrufa riayeti sayesinde yavaş, 

yavaş Zeours :şehrinde zengince 
bir Burjuva halini alıyordu. 

Madam Laure Balzac uyanık 

ve on sekizinci asrın bJtün letafet 
ve inceliklerine sahip olduğundan 
muhiti üzerinde şerefli bir tesir 
bırakıyordu. Bundan başka pek 
nazik, uzunca bir sima ile pek
latif, sevimli cazibeli, prensip sa
hibi doğru düşünceli bir aiıe ka
dını idi. Evinde ikisi erkek ikisi 
kız dört ,çocuğunun idaresiyle 
meşguldü. Honon~. Laurs, Lauren· 
ce ve Henrinin tabiat ve huyları 

birbirinden çok farklıydı. Laure 
bir yol mühendisiyle evlenerek 
evden ayrıldı. Laurence evlendik
ten bir kaç ay sonra öldü. En 
gençleri olan Henri muhtelif ça
lışmalardan sonra kendine mimar
lığı meslek seçti ve müstemlekat
t an birinde mımar olarak çalıştı 

~ve orada öldü. Bütün bunlar olur· 
ken Honore hukukta okuyor ve 
edebiyatla uğraşıyordu. Bunlardan 
evvel biz onun çocukluğundan 

başlıyarak bütün hayatını anlata
cağız. 

* * * 
Mme de tBalzak 'ın ilk oğlu 

Rene daha bebekken ölünce Ho
nore 'nin emzirilmesini Tours şehri 
civarındaki bir sütnineye verdiler. 
Bu toraman, kıvırcık, sarı saçlı 
çocuğu çok seven bu sütnine on
dan ayrılamadı ve zorla onun mü· 
rebbiyesi oldu. llonore'nin içi dı-

:şı açık, l:albi: şevkat ve muhab
betle dolu olmasına ve iyi bir ter
biye almasına rağmen tabiat i sert 
ve şiddetli idi. Erkek hizmetçiler 
elinde mürebbiyesinin yüksek ne· 
zareti ve ebeveyinin sıkı ve de
vamlı kontrolü altında büyütül
müştü. Beş yaşına basınca Tours 
şehrinde Le guay nehari mekte· 
binde okumaya devam etti. Bura· 
da kitap okumanın ilk zevkini 
taddı. Hatta zevk kelimesinden 
daha fazla bir şevkle, büyük bir 
aclık ve iştiha ile rast geldiği ki
tapların üzerine atıldı, yeyip yu· 
tarcasına ukumaya başladı. 

Honore sekiz yaşında 22 Ha· 
ziran 1807 de Vendomc leyli 
mektebine gitti. Bu tedris mües· 
sesesi Fransada merkez memle· 
ketlerinin en meşhur bir ilim mü
essesesi olup Oratorien rahipleri 
tarafından idare olunuyordu. Ho 
nore burada altı senelik sıkı ve 
zahmetli bir tahsil gördükten ve 
kollejin zengin kütüphanesinde o
kumadığı bir kitap bırakmadıktan 
sonra hasta olarak mektepten 
ayrıldı. Kendisine asabi buhranlar 
geliyordu. Fakat evine dönüpte 

YAZAN 

Suad Baydar 

orada gayet iyi tedavi edildikten 
sonra Honorenin bu sinir bozuk
luğu g~çti ve sıhhati yerine gel
meğe başladı. Honore tedavi:için 
bir senesini evde geçirirken 1814 
de babası Francuis - Bernard'ın 
vekalet iaşe müdürlüğüne tayini 
yüzünden bütün aile Parise taşın
dı. Honore tahsil devresinin en 
iyi günlerinide burada geçirdi ve 
derslerini takibe başladı. 

Küçük bir imtihanı muvaff a
kiyetle bitiren Honore hükuka de
vama başladı, Aynı zamanda ba
bası oğlunu mektepteki nazari 
tahsilini ameli derslerlede takviye 
etmek için onu bir noterin yanına 
yerleştirdi. Bu böyle beş sene de· 
vam etti ve 1819 da Honore mu
vaffakiyetle hukuktan imtihanı 
verdi. 

Bu tahsil devresi esnasında 

Honore'de Balzak fevkalade bir 
gayret gösterdi. Bu mesai onun 
edebiyata olan şevk ve sevgisine 
mani olamadığı gibi vakit bulduk
çada Latin mahallesindeki Sorbo- · 
nun eski binasında da tarih ve 
edebiyat derslerini takip ediyordu. 

Her akşam uyumadan biraz 
evvel, ninesi Mme Sallambier'ye 
gündüzki ha} at ve mesaisini an· 
latıyordu ve sonra masa başında 
beraber Bostov denilen bir kağıt 
oyunu oynuyorlardı. Pek müşfik 

ve iyi kalpli olan ninesi ona mah
susdan yeniliyor ve bu genç ada 
mın bir kaç frank kazanmasına 
müsait davranıyordu. Honorede 
bu paraylada ertesi gün kendine 
kitap satın: alıyor ve bu kitapları 
tecessüsle, hırsla yiyercesine oku
yordu. Aynı zamanda yazı ile 
meşgul oluyor, edebi parçalarda 
kaleme alıyordu. Noterin yanında 
epeyce zaman kalan Balzak, bu
rada hakiki hayat sahnelerini ve 
bu işlerde cereyan eden muame 
leleri öğrendi. Bu esnada ailesinin 
serveti tükeniyordu, babası vazi
feden çekildi ve giriştiği muhtelif 
işlerde parasını kaybetti. Evin 
masraflarını kısmak ve azaltmak 
lazım gelince çocuklarının en, yaş
lısı olan Honore'ye de kazançlı 

bir meslek tutmasını bildirdi. Ho
nore babasmın:teklifini bir şükran 
hissiyle kabul etti. fakat diğer bir 
hususta ana ve babasının israrla
rına karşı dik:başla : "Hayır no
ter olmıyacağım, ben muharrir ol
mak istiyorum,. dedi aralarında 

ailevi epeyce münakaşalar cere
yan etti. Nihayet Balzak ailesi 
muktesid bir hayat geçirmek üzere 
bir vilayetin ufak bir kasabasına 

çekildi. 1819 Honore'de heyenanlı 
bir muharrir kalbiyle serbest ya
şamak üzere Pariste kaldı, Bu es
nada Honore henüz 2 ı yaşında 

i<.!i gençti ve beş parasızdı, fakat 
azimsiz değildi. 1891 den 1825 
lienesine kadar kıymetleri pek bü
yük olmıyan ve üç kadar roman 
yazmıştı ve bunlarıda pek ucuz 
fi atlara tabilere satmıştı. 1826 da 
muharrirlikten iş hayatına atılarak 

kıasik muharrirlerin eserlerini bas
mağa ve bunları ucuz fiaytlara 
satarak para kazanmayı düşünmüş 
ve aynı sene içinde bir matbaa 
satın almıştı. Babası oğlunun kur-

GöPingİP mesajı 

Mareşal Göring Giriddeki Al
man · kuvvetlerine bir emri yevmi 

neşrederek , bu kuvvetlerin mu
vaffakıyetini övmüştür . 

Amerikadak i kanaat 

Amerikada Herri Hepkins bir 
makale yazarak c Hitler zaferi 
kazanamıyacaktır > başlığı altında 

Karabükfe 
yeni f abrikanm 
inşatı başllyor 

Karabük'te demir ve çelik fab
rikalan civarında kurulacak süper
fosfat ve asit sülfirik fabrikasının 

inşaatına derhal başlanacaktır. 
Fabrikanın toprak tesviyesi ve 
temel işleri ikmal edilmiştir. inşa
at, yarım milyon liraya malolacak· 
tır. 

inblsarıar Vekili 
ıstanb11l1da 

İstanbul: 3 (Telefonla)-Güm· 
rük ve İnhisarlar Vekilimiz B. Raif 
Karadeniz lıugün 1stanbul'a geldi. 
lstanbul'da bir müddet kalacağını 
ve Vekaleti atakadar:eden işlerle 

meşgul olacağını söyledi. 

Ahmet Haıim ihtilali 
İstanbul: 3 (Telefonla) - Ö

nümüzdeki çarşamba günü f.. 
yüp'te Ahmet Haşim ihtifali ya
pılacaktır. 

Ad deiiıtirme komiıyonu 

çalı,maları 

Ad değiştirme komisyonu bu 
gün saat 15 de son toplanbsının 

yaparak işlerine nihayet verilmiş

tir. 

Maliye Vek aleti Baf 
Hukuk Mü,aviri Ôldü 
Ankara: 3 (Türksözü muha-

birinden) - Maliye Vekaleti baş 
hukuk müşaviri çok kıymetli hu· 
kukçulanmızdan B. Feyz Daim 
Arbil'in dün saat 15,30 da kalp 
sektesinden vefat ettiğini teessür
le haber aldım. 

duğu müesseseyi teşvik ümidiyle 
30 bin franklık kefalette bulun· 
muştu, matbaayı bir müddet iş

lettikten ve bir kaç klasik eser 
bastıktan:sonra işler fena gitmiş 

ve bir sene sonra 90 bin frank 
borçla matbaasını satmağa mec
bur olmuştu ki bu ağır yük ancak 
Balzakın omuzları üzerine yükle
nernk onun kalemiyle zekasının 

mahsnliyle ödenecekti. Artık ken· 
disinin uzun ve fasılasız bir şe
kilde çalışması lazım geliyordu. 
Bu çalışma devri esnasında Ho
nore de Balzak insan zihninin kav 
rıyamıyacağı en kuvvetli eserleri 
mahsullü kalemiyle yazdı. Ken
disinin edebi faaliyeti ( Dervier 
ilanan - sou chouau neferi) ese· 
rini neşrettikten sonra bir kat da· 
ha arttı. Ekseriya, basit ve küçük 
mesai odasına kapanır, üstü yeşil 

çuha örtülü masasının l:eşina ge
çer, dört mumlu eski şamdanının 
ziyası aitında okur ve yazardı. 

Bu suretle baş döndürücü bir ça
lışma ile bertketli mahsulünü dök
meye başladı. 1929 senesi kanunu 
evvelinin sonunda " La Physiola
gie de Mariage-Evliliğin iç yüzü,, 
adlı eserini ne$retti, bu eser hafif 
bir skandalı mucip oldu isede 
Balzak rakiplerine karşı kendini 
en güzel şekilde tam bir hukukcu 
ve bir edebiyatcı gibi müdafaa 
etti ve partiyi kazandı. 

görüşlerini izah etmektedir. 

faaliyet 

Vişi kabinesi bugün toplan· 

mıştır. Darlar. da bu toplantıda 

hazır bulunmuştur. A lsas Lorenin 

Almanlara kalması ve işgal sa

halarından Almanların çekilme

mesi , işgal masraflarının azaltıl· 

ması, Dakar, Berut ve Kazaplan-

1 DUYDUKLARJMIZ 

Çitleri elekt,..
mandıraıar 

Kız Enstitüsünün 
satış pavyonu 

Pavyon , ince zevklerin 
zarif ve tabii Dyatb 

mabsall 
eşyalarla 

olan 
dl'lll 

MEMURLARIN MAAŞLARI 
Adliye memurlariyle diğer ba

zı daireler memurlarının Haziran 

peşin maaşlanmn, Mayıs maaş 

cedveline göre verilmesi hakkında 

Maliye Vekaletinden defterdarlığa 

emir verilmiştir. 

Raik evimizde 
verilecek konser 

Bu akşam saat 21 de Halkevi 

salonunda Ev orkestrası tarafın

dan zengin programlı bir konser 

verilecektir . 

Bu konsere Halkevi Bürosun

dan temin edilecek giriş kartla

riyle girilecektir. 

Kadirlide yakalanan 
iç bayvan hırsızı 

Kadirli : 3 (Türksözü Muha
birinden) - Bundan bir kaç gün

evvel Kadirlinin Hardalıkköyünde

ki Ahmet Paksoy çiftliğinde üç 

hırsızın götürmekte olduğu 600 
lira kıymetindeki dört öküz mez-

kür çiftliğin bekçisi Hekö tarahn • 
dan yakalanarak zal:>ıtaya teslim 
edilmiştir. Yakalama hadisesi şöy· 
le ceryan etmiştir: Ceyhanın Diki

li taş köyünden Çobanlık yapan 

Davut ve diğer ikiside Şark Kış
lanın Bozkurt köyünden olan ar
kadaşları birlikte Adananın Arap
lar köyünden Ali Ağanın yukan-

da adet ve kıymetini yazdığımız: 

öküzlerini çalarak Pınar Başına 

doğru yola koyulmuşlardı. 

Giderken kazamızın Hardallık 
köyü civarındaki Ahmet :Paksuy 

Çiftliğinin bekcisi tarafından şüp
he üzerine yakalanarak zabıtaya 

verilmiş ve öküz sahibi zabıta ta · 
rafından haberdar edilerek öküz-

leri kendisine teslim edilmiş. Hır

sızlarda haklarında kanunt takibat 

yapılmak üzere mahkemeye veril· 
miştir. 

GENÇ BiR DOKTORUMUZ 

Memleketimizin yetiştirdiği kıy· 

metli gençlerimizden ve Tıb tah

silini Almanyada yapmış olan B. 

Midhat Ôzşahin mezuniyet imti· 

hanlarını.lstanbul Tıb fakültesinc.'lel 
muvaffakıyetle vererek şehrimize 

dönmüştür. Kendisini tebrik eder 

v~ meslek hayatında büyük mu

vaffakıyetler dileriz . 

Radyo abone 
lcretıerı 

Abone ücretlerin tahsiline iki 
gündenberi başlamıştır. 

ka limanlarından Fransa ve Al-
manyanın müşterek istifadesi 
eleleri görüşülmüştür . 

Hava muharebelePİ 

İngiliz tayyareleri dün gece 
Alman üslerine mühim akınlar 

yapmıştır. Rur , Berlin bölgeleri 
bombardıman edilmiştir . Almanı-

ların lngiltereye mukabil akrnlan 
ise pek şiddetli olmamıştır. 

Şehrimiz Kız Sanat Enstitü
sünde bir satış pavyonu açıldı

ğını yazmıştık . Kıymetli öğret· 

menlerin yetiştirdiği Adana kız

larının :z.arif işleriyle dolu olan 
bu pavyonu ziyuet eden bir çok 
hemşerilerimiz gördüklerinden hay 
ran kalmakta ve ince zevklerin 
mahsulü olan bu eşyalardan inti
hab ettiğini en normal fiyatlarla 
satın alabilmektedir . Evvelce de 
bildirildiği gibi, Halkevi Enstitüye 
bir mütedavil sermaye vermiş ve 
Enstitü Müdürlüğü bu parayı iş

letmek ve arttırmak suretiyle Ens· . 
tilüye devam eden talebenin mal
zeme masraflarını temin teşebbü
süne geçmiştir . 

Enstitü salonunda açılmış olan 
bu pavyonda satılan bütün eşyaya 
emek karşılığı olarak cüz'i bir 
fiyat ve malzeme bedeH tesbit 
edilerek satışlara başlanmıştır . 
Bütün hemşerilere daha bir kaç 
gün açık olan pavyonu bilhassa 
Bayanlarımızın ziyaret etmesini 
tavsiye ederiz . 

Parti Grupumuzda 
dlnkl gôrı,meıer 

(Birinci sahifeden artan) 

tenvir etmiş ve bazı hatiplerin 
bu mevzular üzerinkeki suallerine 
cevaplar vermiştir. Vaktin gecik
miş olması itibarile ruznamedeki 
sual takriri başka bir içtimaa bı
rakılarak Riyasetce celseye ıoaat 

19,30 da nihayet verilmiştir. 

iş Bulma TeşldlAtı 
(Birinci sayfadan artan) 

baren en çok beş sene sonra ka
ti şekJini almak ve bu baptaki 
kanun layihası Büyük Millet Mec· 
lisine takdim olunmak üzere, bu 
müddet zarfında memur ve müs
tahdemelerin ayhklariyle sair her 
türlü idari masraflar için İktisat 
Vekaleti bütçesine konulacak tah
sisat ile idare olunacaktır. 

Mucip sebepler layihasında 
şöyle denilmektedir: 

"Memleketimizde gittikç inki
şaf eden iş hacminin muhtaç bu· 
lunduğu eleman]arın kolayca teda
rik edilebilmesi ve iş istiyen va
tandaşlann da vasıflarına göre el· 
verişli oldukları işlere yerleştiril· 

melerine tavassut olunması. esa
sen devlet vazifeleri meyanına it· 
bal edilmiş bulunduğundan bu 
hizmetlerden vatandaşların tam 
bir serbesti ile istifade edebilme· 

leri için bu gibi tavassut işlerinin 
bir ücret karşılıtı olmaksızın ifa· 
sı usulü vazedilmiş bulunmakta
dır ... 

Malatya Bez Fabri
kası Gençlik llall· 
blnden: 

29 Mayıs 1941 Cuma gunu 
ekseriyet temin edilemediii ci
hetle senelik kongremiz 6 Haziran 
941 Cuma günü saat 17,20 de 
fabrika dahilindeki Lokalda tekrar 
toplanacağındstn bütün azanın mu
ayyen saatte. gelmeleri rica olu
nur . 

Ruzname : 

1- Eski idare heyetinin faa
liyet raporiyle mürakibler rapor
larının okunması heyetin ibrası . 

2- Beden Terbiyesi talimat
namesinin 66 ıncı maddesinin 
ana nizamnameye idheli . Ve bu 
suretle Beden Terbiyesi kanunu 
hükümlerine dahil olmalc husus
ları hakkında karar itası • 

. ret" 
Bugün İsviçre, elektrık et · 

dünyanın her cmeınlek~~ 
daha ucuzdur. lsveçlilef, " d 
cereyanını kömür sarfetıne~l ; 

• 1 aıı ıı· 
bur .ı kalmaksızın, ça~ 1Y. i~ 
istihsal : ediyorlar. Elekt~~l .ı~ dıı 

01' ~· li~j 
derece ucuz olması, birÇ gılıfı dij 
sahiplerini mandıra ve 

11 yı 
çeviren çitleri elektrik ce~e nis 
teçhiz etmeğe sevket!Jliştır· ş bl ~~ 

Bu tertibat ile başı b~ıııİ b ıı 
kılan hayvanların aA"ıl ve, ~ 0 

ralardan dışan çıkmalaT111~1)!1 ~e 
olunduğu gibi aç kataıı ~rf Mar 
ayı sürülerinin mandıralar~ 8 

!erine de sed çekilmekt~d~;a # ~~r 
Mandıra ve ağılları ılı •• ş 

• . bili"' .A llıij 
çıtlere verılen cereyan, ··rıııir·. 
konacak hayvanları öl~LI re ı 
kadar hafiftir. Esasen çıt~ yı 
len cereyan, yaklaşacak ; 11/ 

n yalnız korkutmağa 'ff'.ütf 
Elektrik cereyanından sa o 1 
olmıyan bir ..,hayvan var it 
koyundur. ·' 

~,,,,., 

Reaimlerden yüzme 0 
, ııı veı 

b' yuı Cr 

B ir Amerikalı ta 1 pa:I ı\ 
aid bir takım k3.~~ıı8r, '-ti 

bastlrmıştır. bu kartP0~ hteli! ııe 
niz içinde yüzenleri ınu ııtı 
ziyetlerde gösteriyor · i b" llııı 

Bu kartpostallar ~~~ 11ııııt tak 
dedir. Elli tanelik serır~ir· h11 
yüzmeyi ö~renmeğelk8 ~11ş~s •ııa 

Bu kartpostalların r bıır 
hikmeti de vardır. su1118 ıı~' rjll 

veya mail bir surette_ ~ eciO Ust 
dtkları takdirde bir yuıB tll~ Itri 
nize bu şekilde!atladı~ı lif 1 ~ij 
su içinde alacağı ınuhte fı ltr 

· de 
yetleri ve hareketıerı. ııl'f 
riyor . Bir çok Aınerı.kB f~ h 
kartpostallarda gösterıle'\ al Q 
denize atlamak suretiyle · 

öğrenmişlerdir . rı• 
p.rııe 

Bu kartpostallar • . ğtıel dai 
o kadar .büyük bir '~·ger• derı 
müştür ki, büyük bir '

1 

111ıı~ ltıirı 
rikası yüksek bir1bedel_ıtri~e Va 
linde, sigara kutuları . ~rı t6~~t 
resimleri bastırmak 1~~1erı a 
müsaade almıştır . Bu 

1

0e ~ )~J 
tabi ['kazanmış , heJJl 111 :ıd 
fabrikası sigaraısatışl~':e ~j İQ~rı 
misli_ arttırmak suretıY ~ 1• 
mi§~\ı: 

TÜRKiYE Rad.11osa f(.İı f 
ANKARfl ır~ 

6 1941 it 
Çarşamba 4. · ı :ı 

ıe~e tôr 
7 .30 Program ve t1leı11 kıt• 

at ayarı oi'1- dtn 
7'.33 Müzik : Hafif P'. ~l'~ 
7.45 AJANS haberler•,o/i Q 

Hafif P ıa~ 
8.00 Müzik : 

8.30/ 
8.45 

J2.30 

12.33 

12.45 

13.00 

13.15 

13.30/ 
14.00 

18.00 

18.03 

18.15 

18.-25 

18.45 

19.30 

19.45 
; 

devamı 
~k 

• bllt 
Evin saatı 

1
i iır 

rı>eı11 
Program ve 
at ayan srl'l"

1 
be 

M.. ·k Hafif ş ır uu : . 

türküler (İ 
AJANS haberle 51ıo"f !o.ı 
Müzik : RadY0 

jtl ~. 
/\tOIOll 

kestrası \ .. 1 re 

Aşkın) llr~• v >ı 
Müzik : Hafif ş · · 
külerin devaıJll 

9~·~1.1 
Müzik : RadY0 ıııııı•~ •ı. 
kestrası proı111 

mı ıi 2.1 
ıııeıı> 

Program ve f 2 
at ayarı \'e .3 

M .. "k . peşrev 
uzı . 1 

maileri . ve • crı• 
Ziraat TakVI s'sı 1 ~ 
Mahsülleri aot oJİ; '4 

(Dış P kı 
Konuşma l .. 

· diseleri) · 

Çocuk Saati sY' 
saal 

Memleket ıe~ ,J 
AJANS bab"'ı,r f 
M .. "k . ıradıll 

uıı • ""' 



.~ngiltere'ye 
dunkü hücum 
d l·Londra: 3 (a.a.) - Hava ve 

llııılı em . 
li~i: D- nıyet nezaretlerinin teb-
diin UŞmanın lngiltere üzerinde 
tıisbe~~ceki hava faaliyeti küçük 

ıf ltıalind e olmuş.tur. lngilterenin şi
ş -~ Mizlc ~- ve şımali şarkisindc ve 
ıııll" borııbn ık garbinde bazı yerlere 

ve ik·alar atılmıştır. Bir kaç hasar 
rll~ dar ~~erde de insanca bir mik
ğ# Man ~ıat olmuştur. Avcılarımız 

ş Uze · d r .. .ııı Yate . . rın e bir Alman av tay-
r-ı· sını ve . ı· b' ış ~ di:işın şıma ı şarkide de ır 

ıı•f, ll\ij.,1 an. bamba tayyaresini düşür-
• y erdır , . 

te' 

~ 6ROENLAND'A DÜN 
ii! ......... Roz l ' - r ·ı 
0 ve t ın ı;,mrı e -

,1 AM[RiKAH KUVVHİ GİTTi 
\ıeJt ~:şing~on: 3 (A.A.) - R.o~
~toe 

1 
va usleri kurmaları ıçın 

~tlle~kand'a kıt'at göndermiıtir. 
•11tı11 . a Ordusuna mensup tran
ile ,ı~~ık bom.bardıman tayyareleri 

~~er t . · 11tla8 ayyare devriyelerının 

· ~' nın denıı.i yollarında donanma-
1 al~' tııkvi .Yaptığı karakol faaliyetine 
it· hakk .Ye etmeleri mümkün olduğu 

aş~• &ıı11t ında çıkan haberden birkaç 
b11 r..ı sonra öğrenilmiştir. Bu bom-

r' ~•ınan t ıl)ı de. Zl ayyareleri bu mıntaka-
eciO ijstu. 

1
d ıa~ıı uçuşlar yaparak deniz 

t&~ lerit n ekı en büyük korsan gemi
e ele · 

lif 1 ~Ukıtık nııaltıları batıracak bü· 
e f lttdir. te bombalar taşıyabilecek· 
lıl•f 

fi f~ ' )ul il' rranıız gemisi 
~ \'oıda önlendi 

oıerı lo d 
tıel d"İtes· ~ ra: 3 (a.a.) - Amirallık 
ar' de11it ı~ın neşrettiği bir Holanda 

S 111~~ ltıiııae eblig.i: B. 379 tonilato hac· 
riııl V"nk· Fran~ız Vinniheg gemisi 

etilt latafı~~ien ~olanda harp ge~isi 
11 t.!atsil an onlenmiştir. Vinnıheg 

. 
p . 

te ~ ~Olda Y~dan hareket etmiş ve 
e ~ ltıide akar,a uğ"ramıştır. Bu ge· 
1 ~t' deıı f trıartinike gitmekte olan 200 

e IQi, a~ıla Alman yolcu bulunmakta 

~tıduıcı Almanların bu gemide bu
\ı~ haı arının sebebi sarih de~ldir. 

en tetkik edilmektedir. 

811r1eye Alman 
••kırı ihracatı 

o/.ı (Birin · ) r- ıt~ 1 cı sayfadan artan 
'arı k 

1 
n çı mıştır. 

4 'lC1\' 
!tsrnr b.10 

: 3 (A. A.) - yarı 
ıe~el tôre b'ır kaynaktan bildirildiğine 

kıt'aİa ır Surye limanına Alman 
gr'~ ~eıı tının muvasalatını iddia e-

o ıı}'ırıı/abancı haberlerin hakikata 
İ ,,tf 8 Olmadı~ı bildirilmektedir. ' 
o»· erlin 
r ~llıctcc·ı: 3 ( A. A. ) - Ecnebi 

in . 1• er Alman hariciyesinden: 
&k<iit~•lııletin Suryeye girmesi 
'.l •nde A . 

.(. 8rcket imanların ne tarzda 
le~ 1ıt . edecclderini sormu~lar-

1tıl,ı ile Bttnun b' F l .. ,,.. ııeıe .· ır ransıı - ngılız 
•r. ııı olaca~ı cevabı verilmiş 

1l ~.ıo 

e fi ~.30 o; 

-------..;;:;;:::~ - -
RA.ovo GAZET~-
Müıik . Bir H Ik T" k" .. öı<. • a ur usu 
r~teniyoruz - Haftanın 
~tküsü : OSMAN 

l onuşma (Memleket Pos
ası) 

Mu· :ıık . ÔI .. .. 1 1 ı.~ · muş guze ses er 
•vn.tıik . R' . a . ıyıısetıcumhur 

an dosu 

M~:ıik : Solo kuıer şarkı ve tür· 

MernJek 
hab et saat ayarı, ajans 
.., erleri; Esham - Tahvilat 
"'amb· 
(F· ıyo - Nukut Borsası 

1Yat) 
Mü ·k 21 

: Dans ı 

Yarınki 
nıı Proiram ve kapa-

ı ......................... ı 
ı Bitler kuvvetlldlr ı 
f takatDemokraslleri 
f daba kuvvetlidir f 
ı "HİTLF.R DE.MOKRASlLF.RlN ıı 
ı HAYAT YOLUNU 
ı KESEMlYE.CE.KTlR,, ıı :...... .. .... 

Nevyork: 3 (a.a) - icar ve iare 
programım tetkike memur Harri 
Hopkins, Emeriken mecmuasında 
yazdığı makalede : 

1 - Hitler hakiki bir deniz 
kuvvetine ınalik değ-ildir. 

2 - Hava üstünlüğünü ya· 
vaş yayaş kaybediyor. 

3 - lngilterenin ve bizzat bi
zim seferber edebileceğimiz kay
naklar derecesinde menabii yoktur. 

4 - Hitlerin haksız olarak 
elde ettiği kazançları terhin etme
sine müsaade eylemek, ikti~adi, 
siyasi ve ahlaki bütün Amerıkan 
müttefıklerine mugayirdir. ,, de

mektedir. 
Hopkin Hitleri ve onun ida-

resi altında büyük muvaffakiyetler 
kazanan ve bu günde dü~ya~ı~ 
en kuvvetli nazi harp makınesını 
hafifsememekle beraber diyor ki : 

- Hitlerin bombardıman tay-
yaresi itibarile üstün kuvveti, in· 
giltere daima artan mikdarlarada 
bomba tayyaresi elde ettikçe haf· 
tadan haftaya azalmaktadır. 

lngilizler ona yetişiyorlar. Ve 
bizimde yardımımızla bir sene 
sonra demokrasiler hemen hemen 
müsavi kuvvetlerle Almanya ile 

çarpışacaklardır. B.~n?a~ s.~m.~a da 
demokrasilerin kat ı ustunluğu ge-
lecek tir. Hopkins fngilterenin deniz 
hayat yollarını açık tutmak mese· 
lesini bahis mevzuu ederek de· 
miştir ki : Şimdi çok genişletilmiş 
olan devriyelerimiz Amerikaya 
karşı da hayırlı düşünceler besle
miyen akıncıları ve denizaltıları 

tersin edeceklerdir. Onları araş
tıracağ11, yerlerini tesbit edeceğiz 
ve dünyanın bu kıs~!nda dost 
olmıyan nazi kuvvetlennın mezkur 
hayat yolunu kesmelerine mani 
olacak vasıtaları bulacağız. 

Hopkins şöyle devam ediyor: 
Amerika demokrasilere top 

yekun yardımda bulunmak siy.as~
tine kat'i olarak karar vermıştır. 
Bu yardım hesapsız olarak ve ~~r
hal yapılmalıdır. Hitler kuvvetlı~ır.' 
Fakat demokrasiler daha kuvvetlıdır. 

Balgarlarıa İtalyan· 
lar kavftaya 
baıladılar 

Londra : 3 (A.Aj - Taymi
sin bir muharriri ltalyan ve Bul
gar askerleri arasında alınanlar 
tarafından hem Bulgarlara ve 
hemde ltalyanlara vadedilen harp 
topraklarının ay_nı .. z~.manda iş~al 
etmek istemelerı yuzunden kav· 
ğıılar çıktığı ve bu sebeple .~u}
gar hüklımetinin Alman huku
meti nezdinde protestoda bulun
duğunu ve yakında yeni biı ha
kem kararı beklendi ini yazmak· 

tadır. 

Aakaraya gelen 
Yugoslavya elçlsı 
Moskova : 3 (A. A.) - D. N. 

B. Yugoslavya'nın Moskova ~lçi· 
sila maiyeti bugün Moskova dan 
Ankara'ya hareket etmişlerdir. Sa 
bık Belçika elçisi ve mayeti de 
Sibirya yolu ile Amerikaya yola 

çıkmıştır. 

11 aşlt CeylADI 
Tabranda yerleşti 

(Birinci sayfadan artan) 
orduya müuherat gösterir. 

Tahran 3 (A.A) Irak asilerinin 
reisi Raşit Ali dün akşam yanın 
da dostları olduğu halde Tahrana 
gelmiştir. Bunlar seyahların oteli 
olan Firdevsiye kaydolunmuşlar· 

dır. 
Ankara : 3 (Radyo Gazete-

sinden) _ Yeni Irak Krbinesini 
Başvekil sıfatiyle Cemil Medfai 

kurdu. 

Almanya'ya 
son akınlar 

Berlin: 3 (a.a.) - D. N. B. : 
Dün gece İngiliz tayyareleri şimali 
ve garbi Almanyanın bazı şehirle

rine taarruz etmişlerdir. Bu arada 
Seriinin de iskan mahallelerine in
filak ve yangın bombaları atmış· 

lardır. Binalarda hasarlar olmuş

tur. Sivil halk arasında ölü ve 
yaralı vardır. Askeri ehemmiyeti 

haiz hedeflere isabet olmamıştır. 

Üç düşmdn tayyaresi düşürülmüş-

tür. 
Londra: 3 (a.a.} - Selahiyetli 

mahfillerden öğrenildiğine göre, 
lngiliz hava kuvvetleri dün gece 

Berlin mıntıkasına bombalar at

mışlardır. 

Amiral Darlan 
ve Amerika 

Eğer Fransa Darlamn gös· 

terdiği yolda giderse .•. 

Vaşington: 3 (a.a.) - Geçen 

Cuınartesi günü Amiral Dadanın 

nutkunda lngiltereye karşı yapılan 

şiddetli hücumlardan sonra resmi 

mahfillerce şimdi her bakımdan 

Fransanın fiilen Nazi sahasına gir

miş telakki edilebileceğinde hiç 

şüphe edilmektedir. 

Mareşal Peten tarafından Ame· 

rikanın Vişideki büyük elçisine ve 

Fransanın Vaşingtondaki büyük 

elçisi tarafından da Amerika ha-

. riciye nyzaretinc Fransanın müta

reke şartlarının icablarından fazla 

ileri gitmiyeceği hakkında verdiği 

notaya teminat nazariyle bakılmı

yacaktır. 

Vaşington Star diyor ki : Ge

çen hafta Fransız büyük elçisinin 

verdiğ'i nota Darlanın nutkundan 

sonra tekrar tetkik edilmelidir . 

Şayet Fransa Darlanın gösterdiği 

yolda gidecekse Amerika ile Fran

sa artık yolların ayrıldığı noktada 

bulunuyorlar demektir. 

-- -. 
il BOR SA 

1 

ı ı PAMUK - HUBUBAT 

= -""KiLO -FlATI 
1 CiNSi En a;z En çok 
1 

_K. _s. _l K. S. 
1 - ~ -

Koza : 

-
Klevland J 62,50 
Klcvland Jl 
M. Parlağı 52,50 

P. Temizi 
Kapımalı 

; Y. Çiğidi 5,00 1 

K. Çiğidi 5,00 6,50 
- Susam -34: 50 : 

- - -
K.Buğday 9,00 10,00 

Buğday To. 9,75 

1 

Buğday yerli 9,00 

Arpa 6,00 5,625 
Yulaf 6,50 ; 6,55 --

1 

3 . 5 . 1941 
KAJJBIYO VE BORSA 
iş bankasından alınmıştır. 

1 

- 1 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 1 

(Sterlin) İngiliz 5.24- , 

(Dolar) _~m_erikan J32.20 

HAlKfVİ REiSUGiNDEN: 
416/941 çarşamba günü saat 

21 de Evimiz Orkestrası tarafın· 

dan bir konser verilecektir. 
Halkeviınizden giriş kartı a· 

lınması ıica olunur. 1311 O 

ZAYİ l(Z'KERE 
Biga şubesinden silahsız ola

rak aldığım terhis tezkeı emi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eski-
sinin hükmü yoktur. 13111 

Biga kazasının lpkaiye kö· 
yü nüfusunda mukayyet o
lup Ceyhanın Dikilitaş kö-

yünde oturan Hanas 
oğlu 312 doğumlu 

Harun 

Kayıp 
BiR KAOIN ARANIYOR 

Cuma günü öğleden sonra 
Kurttepe yolunda Tellinin deresi 
civarında bağa gitmek üzere ara: 
badan inen atmışyaşlarında ellen 
ve kollan titrek annem Fatma 
yolunan rahatsızhtı dolayısiyle 
yalman şaşırarak hatlar arasında 
kaybolmuştur. 

Görenlerin aşağıdaki "adresine 
haber vermelerini \Jnsaniyet namı· 
na rica ederim. \ 

Osmanlı bankası karşısında 
Hulusi Yalman 

SEYHAN VilAYETİ DAİMİ EHCOMENİNDEH : 
Adana Memleket Hastanesinin 1 Haziran 941 Gününden 

Mayıs 942 Nihayetine kadar bir senelik bir kısım erzak vesa
ire ihtiyacı 15 Gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme ı 2/6/941 Perşembe günü Saat 10,30 encümeni
mizde yapılacaktır. isteklilerin aşağıda da cinsi ve miktarı ya
zılı olan erzakm şartnamelerini görmek üzere her gün hastane 
idaresine ve eksitlme günü de yatırmış oldukları muvakkat 
teminat makbuzlariyle Vilayet daimi encümenine müracaatları 
ilan olunur. 28-31 -4-9 13068 

Cinsi 

Pirinç unu 
Süpürke 
Yumurta 
Kepek 
Şehriye 
Zeytunyağı 
Mercimek 
Nohut 

Miktarı 

azami asgari 

300 
200 

6000 
2600 

80 
100 
500 
500 

150 
150 Adet 

4000 
2000 

50 
70 Ayvalık 

400 
400 

SlYHAN YilAYETi DAiMi ENCOMENIHDEN: 
Adana Memleket Hastanesinin 941 Mali yılı ihtiyacı olup 

aşağıda cinsi ve mıkt.trı yazılı malzemei sıhhiyeye evvelce ilan 
olunan vakitte çıkan isteklilerin sürdükleri pey haddi layik gö
rülmediğinden Eksiltme 10 gün temdit edilmiş ve 9.6.941;Pa
zartesi günü Saat 10 bırakılmıştır. 

lstekıilerin mezkur gün ve saatte evvelce ilan olunan şera
it dahilinde Vilayet Daimi encümenine müracaatlara ilan olunr. 

600 Metre Tarlatan Sargı 
4000 ,, Gazsaf 

350 Kilo Pamuk Saf 
3500 Metre Sargılık Bez. 1398 

. ......................... . • • • llahlll müteaddit vantilatörlerle • 
1 Yayla gibi serin • 1 ASRiSiNEMA 
• 1 nm vasi salonunda 

: _ SUVARE 

• 8.45 

• • 
BU AKŞAM 

SUVARE 

8.45 

iKi ŞAHESER BiRDEN 

1 1 
1 JACK SANDAR 

1 lARUE STORME • i iL O N O R A : 
1 BATAKHANELERİ 1 • • • • 1 Aşk, Es,a,, Muamma ve ;!Jecanla Dolu S»pep Film i 
• • e Meşhur Çalğıcı Kovboy e 
1 FBET SKOT 1 un : 
1 ı ........................................ ı 1 
1 i KANUN FEDAiLERi i i 
• ı ........................................ ı • 
• Büyük Heyecan ve Sergüzeşt Filmi • : . : 
• Bugln gtlndlz matinede son dela ı• 
I DEMiR KAPI - KANUN fEOAİLERi -. .~ . ~ ................ , .......... . 

Fabrikamızın Sayın 
Müşterilerine 

Fabrikada malları olanlar arzu ederterse kendileri sigorta 11 

yapbrırlar. Pamuk ve çi~itlerini, Pirinç ve kırmtılarmı imal edil- u 
dildikten azami 15 gün kadar kaldıkları takdirde çuval, hararla
rından istif, hammaliye ve ardiye parası alınır. Kızışarak küflen
mesinden, yanmasından. avarya olmasıud2ın, noksanlaşmasından 
evsafının bozulmasından hiç bir güna fabrika sahibi mesuliyet ka
bul etmez. 

Çeltiklerden çıkan dan, kepek. fabrikanın mahrukatı olarak 
öteden beri bila bedel fabrikanın malı olup buı ıa karşı fabrika 
çeltiklerin imaline kadar beklemesinden anbar k irası, vezin ücre
ti, kınnap parası, arabaya yükleme hammaliyesi olarak müşteri· 

den birşey alınmaz. !maliye ücreti, temiz çeltik !erden 25 para 
alınır. Yaş ve hasarlı ve topraklı ve kılçıklı çeltiı\clerden ayrıca 

fark alındığı gibi pirincin rayicinden yü7.de. on m, 'lliye hesabına 

muamele vergisi ve Ceyhan Belediye hududu dahilinden gelen 
çeltiklerden belediye nam ve hesabına i '~galiye para sı alınır. 

8-15 Ga. . Ceyhan: ISMAIL ZJ..\LOCLU 

DiKKATi.. DİKKATi. ~ DIKKA Ti .. 

Saatçı Vehbi Çömelek 
Saat kaleıı karşısında 

Zeaıt, arlon, neker,nacar, blslon kadın 
ve erkek son model saatlt~rımız yedek· 
ıerlyle lleraber gelmiştir. Her torıı ta, 
mlrat kabul edilir... 12749 12·15 

ıh.ia 
####U#U U *##~«!&## A A#:zc2Czt~ 

............................ 
Abone ~;-uan 11r:ıo Jl~Jhç:söz tCJ 

--~~~~~--ııiiiiiiiiiııiiiiiiiı şarOarı GÜNDEL.lK GAZfl E - ADANA 

Sene/ili ..• 1400 Kr. 
1 Aylılı . . . 115 • 

lllnlar için ldarey• tt 
mUracaat etmell(f ılr 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL OOVEN 

Umumi Ne§riyat Müdılrıi 
MACiD 00ÇL0 

TüRKSOZIJ M11lbaası 



Soyla 4 TORKSôZO 
........................................... mm!!!!! ............. -.~ .. m~.-----l!!!!la----mı!!!l!-----------------------!!!Bmml!!l!!!lml ................ ._ ...... _. ....... .._ ... ~ .......................... 

i HER NEYi Ml TBU i 
ISlERINIZI GAYET TEMiZ İ 

YE UCUZ OllRAK i 
iTÜRKSÖZÜJ 
i MATBllSINOl 1 
İ YlPTIRlllllRSINiZ İ 
.......................... 

Kirahk ev 
itfaiye soka~nda 125 numaralı 

hane içerisinde elektrikli ve müs
takıl iki oda bir mutbah kiraya 
verilecektir. lsteldilerin idarem ize 
muracaatları 

ADANA ASlİYE 2 NCI HU

KUK MAHKEMESİNDEN : 
No. 565 

Adananın Hacı Fakı mahalle
sinde 5 No: h evde oturan Rtcep 
oğlu Şükrü Dağhotlunun Hacı 
Bayram mahallesinde yapıcı usta
sı Mebmedin yanında Hasan kızı 
Leyla aleyhine açtığı boşanma da· 
vasından dolayı yapılmakta olan 
duruşmada : 

Kallteıı1ıe ve ıeılaln temlzllllJI• ller kail MfNtfl 
dı,ırea radr• 

Davalı Leyliya ilanen gıyap 

kararı tebliğine ve duruşmanın 

3/7 /941 perşembe günü saat 9 a 
talikine karar verilmiş olmakla o 

Muharrem Hilmi Remo f gün ve~ saatte relmesi veya bir 
vekil göndermesi lüzumu, aksi 
takdirde gıyabında muhakeme ya
pılacağı ve bir daha mahkemeye 
kabul edilmiyeceği teblik makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

Tlcaretllaaeıladea a•••ıı 

ABİOİNPAŞA CADDESİ HO. 112 - TELGRAf: REMO ADANA - TElEfON: llZ 13109 

TİMOFÜJ 

(ABDEST BOZAN) OEOİGİMİZ ~ERİTLER 
Bunlann uzunlukları, dört metreden on metreye kadar 

olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke
ser, karında ağrılar, sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman
sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedaviile vÜ· 
cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

TİMOFÜJ 

1 

, ..................... , 
FEMil 

Bayanlann sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanlann 

sıhhi, aylık temizlikle
rinde gisterdikleri a
likasızlık, mühim ra
hataızhk ve hutalık
lara yol açmıştır. işte 
bundan dolayı, her sa
yın bayan, idet za

manlannda 'eu gibi hastalıklardan korunmUl için yalnız 
(FEMIL) '~ullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıkbr. (FE MiL) in hususiBACiLARI da vardır. 

F:CZllELERBEM YE TUH Af iYE, ITRIY l T 
MlllZlllBINDAI ARAYINIZ 

Cer )Up Mıntakası deposu : BaAri Diril Tic••tlaan••İ 
Y Gfcamii cioarı No. ~ 

il • 
iş Bankası 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul
lanış tarzı yazılıdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekale-

müsaadesini haizdir. 12761 

İLAN 
SEYHAN HUSUSİ MUHASEBE M008Rl0GONOEN : 

1 . 

1 - Aşağıda evsafı yazılı gayri!menkuller açık artırma ile 
satışa çıkarılmıştır. 

2 - Artırma 941 Haziranının 12 inci perşemlie günü saat 
On buçukta yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi Hususi muhasebe kaleminde görebilece.k 
isteklilerin iha'e saatmda Vilayet daimi encümeninde bulunma
ları ilin olunur. 

Hududu Mevkii Cinsi Muhammen 

Şartnamede yazılı Taşçı kan 

" " " 
25 - 28 - 31 - 4 

Kıymeti 
Lira 

Dükkan 200 
Arsa 300 

13060 

lllçlk taurral llınplan 

1941 
bsr..arı plbı 

KEŞIDELER 

4 Şu6at, 2 Mayı•, 1 Aiu•to•, 3 llıincit•pin 
tarilal•rinıl• yapılır 

ıMı ar ... , ..... 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > ı,soo > 

4 > 500 > 2,000 > 

8 > 250 > 2,000 > 

3S > 100 > 3,500 > 

80 > 50 > 4,000 > 

300 > 20 > 6,000 > 

T lrklr• it a.nk••ın• par• yatırm•kl• yalnız par• 
biriktirme olmaz, aynı zamanda tallhlnlzl 

denemlf oluraunuz __ ..__. ________________ _.. ______ _. ________ ........ 

Bitin Atnıana panıeldrldlr· 

Beyhude ıstırap çekmeyi~ 
BiR TIK KAIJI 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
nru sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adele ısbrapları NEVROZIN'lc 

tedavi edilir. Müessir iliç : 

N E V R O Z 1 N 'dir 

NEVROZiN TERCiH -
icabında Günde?1 Kaıe Alınabilir. 

ı ...................................... .... 
ı 
ı 
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·f RADYOLAR ~ 
i latal'Jab Ba4J• Mltterllerllle ~ ı.. 
ı Dünyanın en büyük radyo fabrikHının t941 ,., 
ı OREON markalı radyolan geldi. Bu radyolar f ab~ka ]...: 
ı 10 sene garutili olmakla beraber sesleri gayet yüks::ı. 
ı vvetJi , tabii ses verir. Bu radyolar hem tam cereY ~ 
ı ve hem de nısıf cereyanla çalışır, çok idarelidir. Kelaylık il' 
ı Bu radyolann ceryan ile çalışanlan da vardır ve ııer ~ 
ı bulunur. Bu radyelann seslerini bir defa dinleyiniz. f"". 

i 
Gramafonlan olanlara da kolaylık yapmak için - ·~ 

ile de detiştirebiliriz. • fP'_, 
Yüksek randımanlı ANOT bataryalarımız geldi· 

kaçırmayınız .. 
i Atlana Umumi Acmtui: i Yat C••U ........... 
ı Bekir Şatar. 
ı .................................... .... 

ı-
1 

TORKIYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankast 
Kurulu• birihl : t888 

Sermay••i : 100.000.000 Türk Lir"" 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticarf her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye~ 
Ziraat.Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf het'k"'.,' - tJ 

aı SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilrcek tıl· lı 
aşağıdaki plina röre ikramiye datıtaıacak ~ 

4 Adet 1000 Lirabk 4000 ıJ" 
4 • 600 • 2000 
4 .. 250 " 1000 

40 ,, lOI ,, 4000 

,, 
.. 
.. 

100 .. so .. sooo 
120 " 40 .. 4800 ,, 
160 .. 20 .. 3200 A 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sePd~ 
liradan aşatı düşmiyenlere ikramiye çıktığı tak 
20 fazluile verilecektir. 

Karalar senede 4 defa, 11 - Eylül, 11 s· 
1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir· 

1 
6 
Q 


