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•• ,... her rerde & kuru• GÜNDELiK SI YA SJ GAZETE 

Kıbrı•' da ln6iliz 
Kuvvetleri arttı 

Londra: 23 ( A.A.) - Kıbrıs· 
daki lngiliz lcıtaları son zaman· 
larda techizat klcımla -
rından takviye edilmiı t1• halada 
daha ziyad• talcviy• •dilme/ete bu· 
lıınmuıtur. Kahire'den Taymis'e 
gel•n bir t•lıro/a göre, met1cul in 
giliz t1e Kıbrı.lı ıarnizonlara lcUtJ· 
t1etli anzalc lcıtasıda i/ÔfJe edilmiştir. 

IRAK'TA 
VAZIYET 

Batdad : 23 (A.A) - Pro· 
patanda •erviıi tefi, Bağdad rad· 
yoeunda kısa bir beyanatta bu
lunarak halkı ve askerleri düşma
nın yabancı memleketlerde yap· 
tığı fena nİ) etli bir çok haberlere 
inanmam&ya davet etmiştir. Pro
patanda servisi ş:fi hükümetin 
Yalan tebliğlerle aldatmaya çalıf· 
ınadİğını ıöylemiş, düşmana ağır 
~yıata m'll olan ıiddetli çarpıt· 
lllalar neticesind~ Sallncanın ıeri 
alındığını bildirmiş ve Habbani· 
Ye de harekatın Iraklılar lehine 
olara'k devam ettiğini ilave et
rniıtir. 

Albay Kole 
- Kuvvetleriyle-

Erdüne geçti 
-·-kOLE HOR FRANSIZLARA 

iL TIHAK EDECEK 

Kahire : 23 (a. a.) - Surye

nin en parlak kumandanlanndan 

biri ve bir miruf Çerkeı Lejiyo· 

nunun binisi olan Albay Kole'nin 

Surye hududunu geçerek yanında 
bulunan kuvvetleıle birlikte Erdü· 

ne girmiştir. Albay Kole Hür Fran· 

•ıılara iltihak edecektir. 

r 
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Peten hülıümetinin 
Alrnanyaya yardımları 

~ore ı ta Peten hollı anmndo 

ter !:Ondra: 23 ( A. A. )- Roy
bir:ndl•nıının parlamento muha-

erı . v· . A lllarıy · •ıı makamlarının l· 
lıaldu 8~8 Yaptıkları miizaheret 
Şiınd~ • Yeni deliller gelmiıtir . 
haıınle kadar a~erl yardım aa
lorbc>t~ ~n aon delil Alman mo· 
deniıc ~rıy.l~ torpidolarının Ak· 
tinirı . •.ndırılmeai için Rohn neh· 

••tını r h Ya ven 8 1 ıklcında Almanya· 
Yay, ~ en mnıaadcdir . Alman· 
Yapılan'•n911. sanayii tarafından 
dur ki bYardıma aelince: Malum· 
llıiltyaat u yardım çok büyük bir 
"1ılard 8 Y•pılmıftır. Ve bazı hu· 
l1ttı~ı 8 cndüıtri Fransa için ça
lhuttur t~rnankinden müesair ol· 
ltıarı ta. lt ra~aıı endüıtriıinin Al· 
ltıir ett)· larıyle denizaltılarını ta
-.İftir . 1 1 hakkında deliller ıel-

"""" .... """"""""""""""""""""ı 

lnüYÜK MİLLETİ 
i MECLİSİNDE i 
ı ı 

} Ceza kanunu tadilatı 1 
1 müzakerelerine başlandı i 
1 AnJıara : 23 ( TürJıa6:zü muhabirinden ) - Bü· 1 
ı yülı Millet Mecliai bugün aaat 15 de toplandı • Mec· ı 
ı liain bugünlrü iftimaında Türlr Ceza Kanununun bazı ! i maddelerini deiiıtiren Kanun layiha•ının birinci mü· i 
ı zalt.ere•İ yapıldı. Ru:znamede baılra bil' ıey olmadı- t 
ı iından Pa~rte•i pnit toplanmak üzere ce/aeye ni· f 
ı hayet verildi. · i 
i..."""""" .... """"""""""""""""ı 

Giridde emselsız ı 
bir muharebe 
devam ediyor 

AlMANlAR BOYOI fAAllYETE 
RAGMEN MOTEMADİYEN 

KUVVET lMDIRiYORlAR 

Almanlar Fasa 
NASll YERlEŞTI ? 

Londra: 23 (a.a.) - Alman· 
tarın Fransıt Faa'ına nüfuzuna ait 
tıfsillt Londra'da ötrenilmektcdir. 
Almanlar Fas'a, sırf Almanlardan 
teşek'kül eden mütareke komisyo
nu deliletiyJe yerlt'.tmiılerdir. Bu 
komisyonda hiç bir ltalyan ba 
bulunmamaktadır. Bu komisyonun 
iki şubesi vardır. Biri bahri ve 
a:,kerfdir. Diğeri de sınai ve ik
tisaptdir. Heyet Adları muhtelif 
noktalara yerleımiı bulunuyorlar. 
Ayrıca tali komiıyonları da var· 
dır. Aziların ç~u ıubaydır. Zan
nedildiğine göre bunların emrine 
bol petrol ve para verilmittir. 
Diter taraftan devamlı surette tu 
ristler geçmektedir. Bunlardan 
yüzlercesi franıız mıntakaaınna 

(Gerai üçilncil sahifede ) 

Kahiıe : 23 ( A. A. ) - Ka· 
hirede gece Giriddeki var.iyctc 
tamamiyle hakim bulunuldufu bil· 
dirilmiftir. Aaker nakleden tay· 
yareler yere inerken parçalandı· 
Q'ından bir çok Nazi daha çar· 
pıtmaya baıtamadan ölmilşlerdir. 

AtliMJhabada Saraya Ha6eı tnilll bGgrafı çılcilirlcken 

Almanlar durmadan bombar
dıman etmekte ve çarpııma tid· 
detle devam eylemektedir. 

Taymis razete· 
...... llU811Atl sinin Kahire muha· 

Kahire: 23 (a. a.)-
Hücum bombardı. 

biri diyor ki: Bu A· man tayyaresi olan 
Martin - Maryland 
Amerikan tayyare· 
leri ilk defa olarak 
Pazar günü Kaput 

ita/yon ••irleri 
,,..,,,. Bom6ay da 

merikan tayyareleri 
burün tahminleri re
çen netıceler vermiş· 

zo kalesi eh afmdaki düşman mev 
kilerinin bombardımanında kulla· 
nılmıttır. 

Tomahsn Amerikan Avca tay· 

- tir. 
Bombı y: 23 (a.a.)-Son rünler· 

de Bombaya gelen ltalyan esirlui 
rrupu arasında General Berıenzali 
de bulunmaktadır. General Libya 
daki harekat esnasında esir edil

I 

lngiliı avcı tayyarelerini Gi
ridden aeri çekmek kararlqtı
rılmııtır. Mamafih lnailiı taarruzu 
hava hareketleri Mıaırdın Alman
ların Giride karşı hava harekltı 
üslerini tctkil eden tayyare mey· 
danlarına kartı devam eylemek
tedir. Avcı tayyarelerini Giridden 
çekmek kararı Giridde yalnız pek 
az. miktarda fena teçhiıatlı hava 
meydanı bulunduA'U ıebebiyle a-

yareleri de ilk defa olarak Sürye- mişli. Bu relen son grup yüıü subay 1 
de Alman tayyarelerine karşı ha· olmak üıcre 1900 ltalyan esirinden 

rekete reçmiştir. ibarettir. 

lınmıştır. 
Londra : 23 ( A. A. )- Roy-

•• 
Oğretmenlere 

terin Kahire muhabirinden: Girid 
muharebesi Vels'in kanteıilerine 
bcnı.eyen ha) ret verici bir man· 
ıar• arzetmektedir . Suda kurbu 
etrafındaki ıema acayip tayyare
lerle ı.ihaklar yaparak yere inen 
parqütlerle ve mahdud bir mey· 
danda yere inerken parçalanan 
düımanın asker nakli) e tayyare· 
teriyle doludur. Parçalanan Alman 
tayyareleri enkıı.ı Alman asker
leri tarafından büyük bir süratle 
kaldırılmakta ve bu suretle bu as· 

----- 15 Temma~ lıaJar 

mezuniyet verildi 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

Ankara : 23 (Türksözü muhı· 
birinden) - içinde bulunduğumuz 
senenin hususi şartlan yüzünden 
öğret menler, Maarif Veklletinin 
ewelce yazdığı bir karariyle 
mekteplerin tatil edilmiş olmasına 
rağmen yerlerinden aynlmamış bu· 
lunmaktadırlar. Haber aldıtımııa 
göre Vekilet müdürler encümeni 

Adliye kô.tipleri 
maaşlarına zam 

YEll BiR KAii. iJESI HlllRLAMDI 
'l'lrkiJlalD Atllla 
11ç11U1• TeltUgat 
Ankara : 23 (Radyo Gaz.ete· 

sinden) --;- A~inada Türkiye Bü· 
zük E.lçiıı Enıı Akaydınal 

Sizin ve bOyük Elçilik memurla-
riyle ailelerinin memlekete a~
deti için Ankara vapuru _tahııı 
edilmiı ve Alman hfikQmetı nez· 

(Geriıi üçüncü ıayfada) 

Ankara: 23 (Türksözü muha· 

birinden) - Adliye Vekileti adli· 

ye kltiplerinin maaşlannın tezyidi 

hıkkanda bir kanun projesi hazır· 

lamıştır. Bu llyihı ile müddetini 

doldurmuş, vazifesinde muvaffak 

olmuş kitiplerin maqlan birer de· 

rece yükseltilmektedir. 1941 yıb 

büdçesinde bu maksatla ondokuı 

bin lirahk tahsisat ayrılmııbrr 

öğretmenlerin tatil aylarındaki va
ziyetleri hakkında yeni bir karar 
vermiştir. Bu karırl,., orta tedri· 
sa~ müesseseleri öğretmenleri yaz 
tatillerini istedikleri yerde i'eçire· 
bilecekler, ancak 15 Temmuz 1941 
tarihinde bu öğretmenler v ızifcle
ri başında bulunmak mecburiye· 
tindedirlcr. 
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Kurutuı Tarihi: 1 Kinunusani 1924 

Onredlncl yıl - Sarı : &0 20 

ANKARA'DA 
BÜYÜK 

BİR YANGIN 
Halk sineması ve Ulus gazetesi 
ambarı temamen yandı 
Yangına kim sebep oldu? 
Ankara : 23 (Türksözü muha· sındaki meydanda bulunanlar ve 

birimizden)- Ankarada dün gece Ulus müesseseaile Cumhuriyet Halk 
çakan yangına ait "Ulus,, arkada- Rartisi arasındaki evin balkonunda 
şımızda çıkan malumatı aynen oturanlar Halk sinemasının makine 
naklediyorum : dairesinin penceresinden yanan bir 

Dün akşam saat 19,30 da mat· filmin abldığmı görmüılerdir. 
baamızı büyük bir tehlike altında Bir alev külçesi halinde bulu· 
bırakan bir yangın zuhur etmiştir. nan bu madde bizim ınbanmızın 
Yangın kısı bir zamanda genişle- üstüne düşmüş ve alevler, anbann 
miş, bizim binamızla birlikte Halk hava menfezlerinden içeri sirayet 
sinemasını, ban ve Vehbi Koç'a etmiştir. Anbarda kiğıt .ve mat-
ait bulunan bina ile bo ada üze- baa levaZJmından bazı yanıcı mad· 
rindeki bütün binalan istila etmek deler bulunuyordu. Film derhal 
istidadını göstermiye başlamışbr. bu maddeleri tutuşturmuş ve pek 
Haber verildikten iki dakika sonra kısa bir zamandı, kesif bir du· 
bütün teşkilitile hadise yerine ye· mania birlikte geniş bir saha alev· 
tişen itfaiyemizin cidden cansipa· ler içinde kalmıştır. 
rane gayretile yangın mevzileştiril· Bu sırada yanaın sahasına 
miş ve Ulusun arka bahçesinde yetişmiş bulunan itfaiye te~kilih, 
bulunan ambarlanndan biriyle, Hlllk bütün gayretini sarf ederek alevin 
sineması tamamen yandıktan sonra üst kat odalanmm ve civar bina· 
ancak söndürülcbilmiştir. Sinema· lan sarmamasını temine muvaffak 
daki zarar oldukça büyüktür. Ta· olmuştur. 
barin ban altındaki iki dükkan Cumhuriyet Halk Partisi Ge· 
kurtanlmışlır. nel Sekreteri Dr. Fikri Tüzer der-
. Müşahedelerimize ve hldiseyi ı bal hidise yerine gelmiştir. An· 
tik dakikalannda görenler"n anlat· kara Vali ve belediye Reiıi 8. 
taklarına nazaran bu vaka fÖyle Nevzat TandoQ-an, Emniyet Müdü· 
olmUftur: rümüz 8. Şinasi Turga da yanftR 

Saat 19,JO da, binamız.an ırka· (Geriıi ikinci sahifede) 

üniversitemizin 
muvaffakiyet nisbeti 

------------·~ -------------Dil Tarih P'akUHeelnden mezun olenlerın llateal 

Ankara: 23 ( Türk sözü mu ha. 
birinden )- Dil, Tarih • Cotrafya 
fakültesinin 1941 mayıı devresi 
imtihanları sonunda cotraf ya kıs· 
mından 8 ve yeni zamanlar tarihi 
kısmından 7 genç mezun olmuştur. 
Cotrafya mczunlannın isimleri şun
lardır: 

Kaya Karaotlın, Edip Acarlı, 
Mahmut Atun, Ruhi Aytaç, Esat 
inanç, Şükran Anadol, Suphi Atay 
Hatice Ôzçörckçi. 

Yeni r.amanlar tarihinden me· 
zun olan gençler de şunlardır: 

Rauf Akan, Ferruh Bora, Mü· 
yesser Ulusoy, Mustafa Erdemir, 
lbrıhim Aydın, Hayri Esen, Ham

(Geriıi ikinci sahifede) 

MIMLIBIT 

••••••••••••• HESi N TAYYA RESi 
DÜŞÜNCEYE K ADAR 

T A KIBEDILDI! 
Londra: 22 (a. a .)- 8. Hess'i 

lskoçya'ya getiren Messeıschmidt 
tayyaresi hakkında Avam kamara
sında sorulan bir suale Hava na· 
zırı Archibalı Sinclair şu cevabı 

"- Hess'in tayyaresini yaka· 
lamak için bütün gayretler sarfe· 
dilmiştir. Führer'in muavini para· 
şütle atladıtı zaman Def iant tipin· 

1 

de bir ıece tayyarcmiz Meessarsch· 
mitt'in peşinde idi.., ............. 

MlllLILl81 1 

Zirai etüdler 
Ankaradan şehrimize on yedi 

kişilik bir heyet geldi 
1937 • 1940 seneleri ara11ında Orta Anadoluda 5000 köy iz.erinde 

ıiraJ ctüdler yapılmıftır. Bu sene Cenub mıntakaaı merkeı. ve lcaıa
lara batlı bitin köyler üzerinde ayn ayrı zirai tedkikler yapılacalc , 

bunlar bir brotilr halinde neıredilecektir. Yapılan arqtırmalar neti· 
ceai iıtatiatikler de hazırlanacaktır . 

Şef uiatan Cahit Ôncil'niln riya1etinde on yedi kitilik bir grup 
tedkiklerde bulunmak bere Ankara'dan tehrimize aelmitlerdir, 
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DUYDUKLARIMIZ 

En btlyftlı 
Karllll kerbD Shakespear 

Edebiyat tarihine bir göz at. 
nak üzere lngiltereye baıımızı çe 
virdiğimiz zaman düdyanın en 
büyük facia yazıcısı olarak tanın
aııf olan büyük bir deha ile kar
fılaıırız. 

YAZAN 

Saad Baydar 

Tif TIK f iYATLARI 
Ticaret VekAleti ,tiftik fiyat

larını tayin ve tesbit eden bir 
kararname hazırlamııtır. Bu ka
rarname Koordinasyon heyetinin 
tasdikına iktiran etmek üzere Baş
vekalete sevkolunmuştur. Önü
müzdeki günlerde neşir ve ilan 
olunacaktır. 

Köy ilkokulları 
Program projesi 

B ursada, Ulucami kütüphanes; 
dedir. En azı U(' Ş yüz yı ile 

Hint abadisi üzerine sülüs yazı. 
J(erııll• 

yazılmış olan bu Kııı 'anı •tı· r 
dünyanın en büyük mübarek ıu 
bıdır. 

Satırlarının uzunluğu 80 s:; ' 
timdir. Açık bulunduğ'u zama~ 
sayfa ucundan öbür sayfa u Yalnız lngilız Edebiyatında 

deyit bütün dünya edebiyatında 
bu dehanın, yani Wılliam Shakes· 
pear'in büyük bir mevkii vardır. 

Hayatında İngiltere edebiya· 
tına baılıca 50 kadar eser bırakan 
Shakespear 1564 yılında lngiltere
de doğdu. Ailesi alelade taıralı 
bir aile idi. Babalari John Shakes
pear öteberi alıp satan küçük bir 
esnaftı Shkespear çocukluğunda 
iyi bir tahsil görmedi ve zaten 
kendisi de okumaya meraklı de
lildi. ~kırlarda gezmeği tabiatın 

manzaralarını seyretmeği mektebe 
ritmeye tercih ediyordu. Babası
nın zorlu~uyla doğduğu şehrin 

orta mektebini güç beta bitirmiş·: 
ti. Kısaca Shakeskcar'in tahsili 
hiç bir zaman iyi bir tahsil ol· 
mamııtır. 

Mektepten çıktıktan sonra ne 
yaptığı pek malum değildir. Yal
nız babasına yardım ettiğ'i ve bir 
milddette avukatın yanında çalış
tığı zannedilmektedir. 

x VI inci asırda tiyatro ln
gilterede çok rağbet gören bir 
ıeydi. Halk arasında tiyatrolar 
büyük ratbetler görüyordu. Sha
kespeın'in bulunduğu şehre de o
yuncular geliyor ve tiyatrolar oy
nuyordu. Ve bizim küçük mektep 
kaçağı haftalıklarından biriktirdiği 

paralarla bu oyunlara daha henüz 
11 yaşında iken devam etmekten 
geri kalmıyordu . 

On sekiz yaıında iken ken
dinden altı yedi yaş büyük bir 
çifçi kızıyle evlendi. Fakat ne:ya
zıkki evlilik kendine saadet deyi! 
kederler getirdi evlendikien dört 
bcı sene sonra bulunduğu ve çok 
sevdiği şehri bırakarak Londraya 
gitti. O sırada Londraya kendisi
ne mevki yapmak üzere gelen 
gençler çoktu. Fakat Shakespear 
kadar hiç birinin kalbi kırık de
tildi. Çünkü o arkasında karısını, 
üç çocu~unu fakir babasını bırak
mış ve Londraya geleli bir yıl ol
duğu halde onlara yardım ede
bilecek bir muvaffakiyet temin e
dememiıti. 

Aradan uzun yıllar geçti. 
Tam 12 sene sonra Shakespear 
doğduku ıehre memleketine :zen
gin ve meıhur olarak döndü. 

Artık büyük harflerle isimleri 
basılıyor. Her tarafta adı geçiyor
du. Şehrin en büyük evini satın 

aldı ve ailesini oraya topladı. 

Hepimiz kendi kendimize ilk 
olarak acaba Shakf'spear bu ser
veti nasıl topladı diye sorarız? 

Buna cevap vermek zannolun
duğu kadar kolay ve basit değıl
dir, fakat 1650 tarihinde İngilte
re hükumetinin yaptığı araştırma
larda bulunan Shakespear'in bir 
hatıra defteri bize ,hayatının bir 
zaman için gizli kalan noktaları

nı da aydınlatmıştır. 

Shakespear hatıra defterinden 
baıtıca ıunları anlıyorduk. Kendiııi 
Londraya geldiği zaman uzun 
müddet tiyatrolarda dolaıdı durdu 
Kazandığı az para ancak bo~a
zına yetiıiyordu. {Nihayet küçük 
bir tiyatroda aktör olarak sahne
ye çıktı. Ondan sonra ufak tefek 
tiyatro eserleri yazmağa başla

mııdı. Shakespear'in girdiği tiyat
ro onun kıymetini yavaş yavaş 

anladı, ve o aktör olacağına ya
vaş yavaş tiyatronun müdürü ol· 
du. Bu yeni muhitte iki de arka
daş edinmişti. Bunlar: Zhamas 
Greene ve Nicolas Zooley idiler. 

Bu arkadaşları bir karnaval gece
sinde tesadüfen tanımıştı. llerdede, 
lngilterenin meıhur iki şairi ola
cak olan bu iki arkadaı da Sha
kespear'le birleıince eski tiyatro 
halkın en çok tuttuğu tiyatro oldu. 
Artık itler iyi ridiyor. Ve halk 

onları seviyordu. işte Shakespear'in 
karşısına böyle bir fırsat çıkınca 

hemen yazmağa başladı. Birkaç 
sene içinde iki üç piyes yazdı ki 
bunlar büyük fikirlerle doluydu. 
Bunların oynanmasiyla Shakespe
ar zafere adım adım yaklaşıyordu. 
Halk onu sevıyor, halk onun pi
yeJerin~ gidiyordu . Diğer birta
raftanda onu çekemiyenler, onun 
için yalanlar uyduruyorlar, iftira
lar atıyorlardı. Fakat o bütün bu 
düşmanlarını meşhur piyesi (Ro
meo ve juliette) ve (Otello) ile 
susturdu. Rakipleri bile Shakespe
ar'ı 7.amanın en büyük facia mu
harriri olarak kabul etmeğe mec· 
bur oldular. 

Shakcspear iyi bir aktör de
ğildi. Hatta kendi eserleri oynan
dığı ıaman bile belli başlı bir rol 
almazdı. Fakat yazdığı eserlerin 
mevzularını o kadar iyi seçiyor 
ve bunları halka o kadar iyi ifade 
ediyordu ki hiç kimse onu alkış
lamaktan kendini alamıyordu. 

Skapespear macera prest bir 
adam değildi. Kendisi senede aıa
ğı yukarı 150, 200 bin lira kazan
dığı halde sade bir hayat yqar 
dı. Tiyatrosunun yarımda bir evi 
ve bu evi idare eden biri erkek 
biri kadın iki hizmetçisi vardı ki, 
bunlardan kadın Maria Lori ken
disine bir zaman evvel Şekspire 

ait bir sual soran bir muharrire 
şu cevabı vermişti: " Bir türlü 
yemek yerdi, geceleri saat üçlere 
kadar oturur, başı ellerinin ara
sında saatlerce düşünür:. veya 
odada bir yukarı bir aşağı gezi
nirdi, ıonra oturur yazar, yazar 
saatlerce yazar ve çizerdi. 

OKULLARDA OİSİPlİN 
CEZALARININ TASDİKi 

Maarif Vekaleti lise, ortaokul
larla, ögretmen okulları ve mes
lek okullarında vekilliğin tastikin· 
den geçmesi lazımgelen disiplin 
kurulu kararlarına müteallik yeni 
tamimler nefretmiıtir. 

Bu tamimlere göre yukarıda 

adları geçen okullarda talebenin 
mecburi tasdiknameye tabi tutul
ma cezasına çarptırılması bundan 
sonra muhakkak surette Vekilliğin 
tasdıkine arzedilecek ve gerek bu 
İl ve gerekse kat'i ihraç işleri i
çin gönderilecek tahkikat evrakı· 

na talebenin ailesinin umumi va
ziyeti anası, babası olup olmadığı 
geçimi, ailenin çocuk ile alaka 
derecesi ile diğer kayda değer 
hususiyetleri, talebenin okulda kaç 
yıldan beri bulunduğu, o zamana 
kadar inzibati ceza alıp almadığı, 
çatııkantık ve sağlık durumu hak· 
kında malumat ilave edilecektir. 

Bir kadım 

çardaktan attılar 
Adasokağı mahallesinde Salih 

oğlu Bedir Serine! ve eniıtesi 
Hasan oğlu lsa , Bedirin araları 
açık bulunan karısı Semihayı ba
rıştırmak üzere gittiklerinde ara
larında çıkan gürültüye giden Ha
san karısı Zelihayı Bedir ve lsa 

çardaktan afağı itmek suretiyle 
düıürerek yaraladıklarından mah
kemeye verilmiştir. 

Kendisi parasını tutmasını bi
lirdi . ,. Bu ııÖl.lerden sonra Şhakes 
pear'in kazandığı para ile büyük 
bir ev alıp oraya çekildiğini ve 
hemen hemen hiç bir muharrire 
nasip olmayan bir huzur içinde Huauai muhaaebe müdürü 

Ceybaa•ıa yine 
baz meıeıeıı 

Ceyhan 23 ( Türksözü mu
habirinden )- Yaz mevsimi gel
di, amansız ve cehennemi sıcak
ların her gün şiddetini biraz da
ha artırmakta otJuğu malumdur . 
Bu münasebetle, halk sıcağın te~ 
sirinden kurtulabilmek ve hara
retini bir nebze olsun tahfif ede· 
bilmek için soğuk su veya soğuk 
meşrubat almak iztirarında kal
maktadır . Ancak , Ceyhan gibi 
kalabalık ve vaz mevsimlerinde 
de pek sıcak · olan bir beldede 
sıhhi buz imal olunmadığı gibi 
halen de elektrik tesisatı mevcut 
olmanığından buz ve soğuk hava 
dolapları da yoktur . Bu yüzden, 
Ceyhan 'ın buz ihtiyacı hep Adana 
veya lskenderun'dan temin olu
nur. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da daha şimdiden buz işi bir 
mesele halini almıştır . Zira her
kÜn muntazaman ve miktarı klfi 
buz bulundurulamadığı gibi daha 
feci ve çirkin bir usulünde icat 
edildiği haber vcrilmelctedir. 

Öğrendiğime nazaran , evvel
ki gün beş kuruıtuk buz almak 
üz.ere toptan buı satan kimsenin 
yanına giden bir vatandaşa , buz 
satıcısının verdiği cevab cidden 
dikkate layık ve gariptir . Cevab 

şu : c Belediyeden vesika getir
meuen buz: yok . » Ne oluyoruz, 
yoksa buz da mı vesika ile satı-

lacak ? .. Ve bunu kim icad etti? 

Daha şimdiden böyle hallerle kar
ıılaşırsak, yazın en sıcak günle
rinde halkın vay haline .. . Bu hu
susta alakadarların d~rhal hare

kete geçmesi laıımdır. -M.Selçuk 

SITMA ENSTiTÜSÜNDE 
hayatının son günlerini geçirdi- Bir kaç gündenberi kazalarda 
.ıı. · • - ı k •a•mazs nıı Dilara Akgün elli lira ücretle &ını soy erse v v ı ·· tedkik seyahatine çıkan Hususi 

Shakespear 1616 yılının teşrin Muha,ebe Müdürümüz dün avdet Adana Sıtma Enstitüsü mustah-
ayınc!a 52 yaşında olduğu halde ı etmiştir . zarlığına tayin edilmiştir . 
doğduğu Start For'ta ölmüıtür. ----------------------------
Kitapları ile bütün dünya edebi· 
yatına yeni zeminler yoıları ha
zırlayan ve mühim tesirler yapan 
Shakespcar, husust hayatında iyi 
bir dost, nazik bir arkadaş ve 
kibar l:ir adamdı. 

Hayatının başında, çocukluğun

da gençliğinde gayet neıneli 
şen ve alaylı olan bu deha ha
yatla mücadelesi esnasında bed
binleımiş ve aksileştirmiıti. 

Hayatında ki bu değişiklik 

onun dimatında da tesirini yap
mııtı. Shakespear'in eserlerinde 
de ruhunun bu tebeddülünü ga
yet iyi görebiliriz. 

Zamanında halkın sevdiği her 
çeıit piyes nevini yazar Shakes · 
pear, lngiliz edebiyatının hamisi, 
babası oldu. 

lık yazdığı eser 1589 da yaz
dığı ( Aşkın isi Bozuktur ) adlı 
piyesidir. Bunu (Yalnızlık), (İki 
Efendi), (Romeo ve juliyette) ve 

" Girid uaziyeti 

Giriddeld askeri harekat üze
rindeki esrar perdesi henüz kal
dırılmış değildir . Almanlar bil
hassa bu hadiseden hiç bahset
miyorlar. Yalnız, Almanlar Ak
denizde lngiliı gemilerine hücum
dıtn ve bu hücumun lngilizlerin 
Akdeniz hakimiyeti üzerinde pek 
müessir şekilde olduğundan bah
setmektedirler. 

Londra radyosu deniz yotiyle 

(Yanlışpklar komedisi) adlı tiyatro 
eserleri takip etmiştir. Bütün bu 
eserlerini Shakespear gençliçinde 
Londra'nın otel odalarında yaz.-
mııtır. Seneler ilerledikçe Shakes
pear'ın de ıöhreti artıyordu. 1594 
de artık Londra 'da onu tanımayan 
onu sevmeyen kalmamııtı . işte bu 
sıralarda ( Otello)yu, ( Lukreı ), 
(Marşan Norevi)i ve sonrada ta
rihi piyesleri (Hanri 4)dü, (Ham
leti) ve (Kleopatra)yı yazdı. Ar· 
tık yalnız Londra değil, Yalnız ln
giltere değil, bütün dünya Shaks· 
pear'i alkıılıyordu. Bu son eser
lerini 1.600 ile 1608 arasında yaz
mııtı. 

Ondan sonra bir müddet pi
yes yazmayan Sekspir beş sene 
gibi uıun bir zaman tiyatro ha-
yatından çekildi, kitaplar okudu. 
Kendisini yakından tanıyanlar 
onun mevıu aradığını söylerler ve 
1614 tarihinde son eseri Fırtınayı 
yazdı ve diğer mevzularını ortaya 

Giride hiç bir Alman askeri gel· 
meditini bildiriyor. 

Yunan Kralının hilen Giridde 

olduğu bugün gelen haberlerden 
anlafılmaktadır . 

Suriye va~iyeti 

Suriyenin Almanlar eline ge
çeceğini düıünen bir çok Fransız 

askert kuvveti Hür Fransız kuv
uetlerine iltihak etmek üzere Mı
ııra geçmiıtir . 

koymadan öldü. 
Shakespear'in eserleri bugün 

bile en çok sevilen ve en ziyade 
ra~bet gören eserlerdir. lngiliz 
edibi bu eserlerinde bütün insan· 
lığın dertlerini teşrih etmif ve bu 
dertleri o kadar iyi anlatmııtır ki 
onun bir eserini okuyan veya bir 
piyesini seyreden titremekten ken
disini alamaz . 

lngilterede Shakespear'ın bir 
eseri oynadığı zaman bir birini 
ezenler, tiyatroya hücum edenler 
çoktur. Bundan senelerce evvel 
yazdığı eserler Shakespear'ın her 
gün biıe hatırlatırken bu eserler<le 
bugün bile tiyatronun can da 
marlarıdır. 

Bugün Shakespear'ın ölümün
den üç asır geçmiı bulunuyor, bu 
zaman~içinde büyük, küçük her
kesin, her neslin alkııla<lığı Sha
kespear muhakkakki İngilizlerin ve 
aynı zamanda bütün dünyanın en 
büyük yazıcılarından biridir. 

Irak harekatı 

Anlaşıldığına göre, Irak mes

elesini halletmek için lngilizler 

yakında ciddi bir harekete geçe

ceklerdir. 

Dar/anın t1utku 

Darlan bugün bir nutukla 

Fransızların Mareşal Peten etra

fında toplanmalarını tavsiye et

miştir. 

1 
1939 - 40 ders yılı başından 

itibaren tatbikine geçilen beş sı
nıflı köy ilk okullarına ait program 
prajesinden iki yıl içinde alınan 

neticelerin bilinmesi ve beş sınıflı 
köy ilk okullarının ilk mezunlarını 
verdikleri 1940 - 41 ders yılı so-
nunda bu okulların iki senedir 
muvakkaten tatbik ettıkleri prog
ramın tecrübelere göre alacağı 
kat'i şekil etrafında tetkikler yap· 
mağa karar veren Maarif Vekale· 
ti bu hususa dair yeni bir tamim 
neşretmiştir. 

Bu tamimda bildirildiğine gö
ı e Maarif müdürleri ile ilk tedri
sat müfettifleri, öğretmen okulla
rı pedagoji ve tedris usulü öğ
retmenleri ve ayni zamanda ilk 
okul öğretmenlerinden arzu eden-
ler bu program proje5i hakkında
ki umumi düşünceleri ite projenin 
tatbikatına ait mütslea ve teklif 
!erini bir raporla Maarif Vekaleti
ne bildirecektir. 

AnKarada bü
yük bir yangın 

kadar genişliği ı metre 52 :;.. 
timdir. Dört sayfası altın~a ,,,. ~ 
olan bu Kur'anı Kerimin dı~r .,. La 
f alarında mühim sanal işlen :. tli 
cuttur. Ağırlık! 60 kilo kada • 

lh 
Piza Şehrinin /ğri Kal_. de 

P. h · · · · k ı · bar" ıza şe rının ığrı u e!iı ,ıd 

cihanda meşhurdi.lr. Asırl pj' 
evvel, hikmet kaideleri dikk•1 il' 
zara alınarak inşa edilmiş o~
kule uzaktan, düşüp yıkıla f ' 
gibi göründüğü halde - f~ll~ ~ ( 
rette yapıldığından - şimdı~~ *'er 
dar bütün fırtınalara ve it , '' 
sık sık vukua gtlcn ıelıe lata 
göğüs germiştir. JW leti 

·he11""". 
iki sene evvel baz.• ~u ~ ek 

ler, kulenin muvazenesının r,I_ ~ 
duğunu, günün birinde yıkıl• ,, ltr 
nı iddia etmeye başlamışlar·~ fc 
gibi garip abidelere pek rrıe,; !ere 
olan Amerikalılar, bu h81:,ı _, 111ı 
heyecana düşmüşler ve der tf G 
1 • • • • b"ır fell 'le enın muayenesı ıçın , 
yeti göndermişlerdi. e(lf! lalar 

Heyet, yaptığı tetkikat~ ~jckı 
(Birinci aahifeden artan) sinde Karamsarları yatıştı ~ ôrı 

mahalline gelmiş, en yakın bir ala- Tetkikata göre kule, son se dl. ~c 
ka ile yangının mümkün olduğ'u daf' 
kadar az zamanda ve az zarar de ancak 5 milimetre lk• ti' lf ' k 
vererek söndürülebilmesi için emir miştir. Bu eği lme devaıtl e ~ he 
ve direktifler vermişlerdir. Yangın le kule, ancak 1600 s~rıe.;I ~Cd 
derhal Ankarada duyulmuş ve yıkılabilir. Bundan ötüıU şı ~ dd 
Ankaralılar idarehanemizin önün- kaygıya lüzum yoktur. ~ tan 

deki sokağı, civar meydan ve ( iJ ne 

cadd~le~i _doldurmuş, hey~can v~ I· ~ J',ta J • Jik 1 a~a 
teessur ıçınde yangını takıp etmış· _Aç~ - _ • a 
1 d . ·~ er ır. • / d ,.,,1 1( 

Yangın çıktığı esnada sine- TURK YE Ra .11osıı fl,11' ~la 
mada bulunanlar yangından ha · ANKARA 

1 
u~ 

berdar edilir edilmez sükunetle Cumartesi 24.5.19~e~el 1 fllaJ 
salonu terketmiştir.. 7.30 Program ve meffl İt 

Yangın tahkikatına müddei at ayarı ,,.- ebe 
umumi muavinlerinden B. Avni el 7.33 Müzik : Hafif pr? ,1 İlde 
koymuş ve gece geç vakte kadar 7.45 AJANS haberler• ro • Jr 
Anafartalar merkezinde tahkikatla 8.00 Müzik : Karışık P 
meşgul olmuştur, Hidiıeyi vukuu 
anında görenlerden, o esnada si· 
nemanın makine dairesinde vazife 
ifa edenlerden ve sınema salonun· 
da bulunanlardan bir çok kimse
lerin ifadelerine müracaat olun· 
muştur. Tahkikat bugün de devam 
edecektir. 

Bekçimiz şöyle anlatıyor : 
.. Saat 7 yi 30 ieçe arkadaki 

meydanda dolaşıyordum . Bu sırada 
sinemanın makina dairesindeki 
pencereden bizim ambarın üzerine 
yanmakta olan bir madde atıldı~ını, 
makine dairesinin dumanlar içinde 
olduğunu ve o madde atılır atıl· 

maz da pencere kanatlarının ka
patıldığını gördüm. Bundan bir kaç 
ay evvel de ayna yerde bir yangın 
daha çıkmıştı. Bunun da bir yan
gın başlangıcı olduğunu hissettim. 
Derhal yukarıya koştum ~ve size 
haber verdim. ,, 

Binamızın arkasındaki mey· 
dan da bulunan şoförler' ve diğer 
bir çok kimseler de hadiseyi bu 
ifadeye uygun bir şekilde anlat· 
mışlardır. 

TÜRKSÔZÜ : Llus arkada
şımıza geçmiş olsun deriz. 

fJnıverlltamlılD ma
vaftalllyet nlıbetl 

(Birinci sayfadan artan) 
di Türe. 

lstanbul, 23 (Telefonla) - Ü· 
niversite de muvaff akiyet nisbet
leri geçen sene olduQ'u gibidir. 
Ancak mezunlardan bir kısmı im· 
tihanlarını e1lıll dcvreıtir.e bıraktık
ları için mezun talebe adedi tıpla 
200, Hukukta 112, Fende 44 lkti· 
salla 26, Edebiyatta 24, Diş taba
bet mektebinde 15 olmak üzere 
421 dir. Üniversite talebesinin ya
şama şartlarını tesbit için yapılan 

ankate tatil münasebetiyle mevcu
dun onda altısı müracaat edebil· 
diği için ancak gelecek devre yı· 
tında tam neticenin ahnabileceti 
anlaşılmak tadır. 

8.30/ 
8.45 

12.30 

13.33 
13.45 
14.00 

14.45 

15.00/ 
15.30 
18 00 

18.03 

18.30 

18.40 

19.00 
19.15 

19.30 

19.45 
20.15 
20.45 
21.00 

21.10 
21.40 

21.40 

22.30 

22.45 

23.15 
23.~5/ 

23.30 

devamı 

Evin saati 1~,ı 
Program ve meıtl 
al ayarı 1fl' 
Müzik : Türkçe ~ 
AJANS haberle~'"' 
Müzik : RiyasetıC 
Bandosu ~ 
Müzik : Türkçe ıııı 

de"' v programının ille le 
affa 

Müzik : Dans ~~ f~Uh 
Program ve ıne ~ rctct 
at ayarı k ~ bu 
Müzik : Kırıt• Aırırıun 
ziği progr•~1 

i "' -~u~at 
Ziraat Takvıı1> 

51
, A, G l le 

Mahsülleri eor el' • ç c 

M- "k . Radyo "-!." ~ •~'tnan 
UZI • ()11- ...-dil 

rası (lbrahiı1>. ta 
Ateş Böcekterı) le llıuva 

\'il~ 
Konuşma 

0 
;~,-.ı da c 

Müzik : Rad'/ .o ~ t ~ lırı g 
rası progra::t il' lir ta P 
Memleket ıeıi •cırıi ırıa 
AJANS babtr ... ı ru tler 

- . Çifte f,sa' v' J ilan 
Muzık : G.Aıf.~f •hra~a 
RADYO ·ııııif~ l"'1 
M - 'k • SeÇI -1 Q't/q 

uzı . fdell" J 
Konuşma ( . '1rirttıi (Bir 
tası) . Je'fİcı ,.,, , tr 1 bu 
Müzik : Dırı ~ 11aıt '1~an 
Konuşma (G'1 -~:"•ta 
") ,,;" ~ ~Uttı 

n d'/o '•'t 
M- ·k . Ra . a ih 

uzı · f • t 
kestrası (ŞC) ~ q"ltiy 
Necip Atkl;,t IJ:t. 
Memleket ıııdl (8" . 
haberleri; ~ıal'"' ınde ~tın 
Kambiyo · .s/İt:tun c~ 
(Fiyat) d'fo :J :ıterc, it 
Müzik : R• --"" a.. etıcrinc 

Proı· ... ıac ı 
kestras.ı • 8~tır. 

llıt. iaa 
mı D 11, 
M- "k. a 

uzı · '6 

k
. proı"dl 

Yarın 1 

ruf 

• 



~ ınayu 1941 

AM[RİKAH HARİCİYE 
NAZIRINIH 8[YANATI 

rA.R.TlNIK MESELESi 
Vaşington : 23 (A.A.) - Ha-

r Ye .naıın Hull Marlink'in Ame-
1 bırlcşik devletlt!ri tarafından 

• •~da Yapılacak her hangi bir 
t etten korkması için bir se

f r mevcut :olmadığını his ettir-t· Hun gazeteciler konferan
a Avrupada Fransız, Alman 
ılix.i ~·tt'k l . 6 61 ı çe artan emare erme 
:en bizzat Martinikte vaziyet
t~~işiklik :olmadı~ını temin et· 
ır. 

· IDOE EMSALSİZ BİR MU
~· IA~[8[ DEVAM EDİYOR 
•· (Birinci sahifeden artan) 

tlcr meydanı başka tayyareleriu 
re ı"8ll'ılı dalgalar halinde muva

ı'ta hazırlıyor. Nakliye tayya
. trı ise yerde motörleri daima 

ıır ıtrcket halinde kalmakta ve bu 
M' CUe 
• tar aıkerleri meydana çıkarır 
llıl re ~aı yeni as\. erler almak Ü· 

~ :er q~nanistana hareket etmek 
ıtrı, e ır. Harekat bütün gece de-

~~· etrn elet d · G _ e ır. 

ıır Ylc ~ iOk yüzü hava fişekle
"! ' 2 •Yadar izler bırakan kur-

e• ·•ar ',r '<>iek _ve lngiliı donanmasının 
1 

ktö 
1
torteriyle aydınlıktır . Pro· 

e
1
• v t er Paraşütçüleri göstermekt ta ek bunlardan bir çoğu lngiliz 
ti t h Uvvetıeri için mükemmel 
~ ltıe~def .. teşkil ederek daha yere 
1 ~icl en olmektedir. Bütün Şarki 

tt de Alman paraşütçüleri11le 
anıa k ~ a r umandasında başlıca 

~-~~alarıa ve 30 santimetrelik 
t arta müsellah Giridli çete-
1\ı arasında heyecanlı insan avı 
~tn etmeHedir 

it~ ahire : 23 ( A. A. )- Orta 
İll tebH~i : Libyada Tobruk ve 

ll.ıtı b .. , 
~ ll r . o gelerinde devriyeleri-

td. l:lahyctlerine devam etmiş-
ır H . 

lteb · . abeşıstanda göller mu-
lild:sı. memnuniyeti mucib bir 
t 

1 
ınkişaf a devam etmekte

ılıt.i .ralcta : Kıtalanmız Falloje 
l'rrı;ın kıyılarına muvakkaten 
l~ı.ı ğe muvaffak olan düşmanın 

1 ) llllarını kırmış ve 20 subayla 
'1ı C~b_a~ esir edilmiştir . Giridde 
lıııcı Utun ~ün ada düşman ta
tle ~~ bır taraftan paraşütçü
lıliı •ger taraftan havadan nak· 

en L 
Mit asıı;erlerle yeniden kıtaat 

lllelc · · b" 'Yrctı ıçın muannidane ır 
at, c Yapılan şiddetli hücum-
lltvıı.k~hne olmuştur . Düşman 

f11.lvarr aten Kandiye ve Reymode 
G ltıu~lc olmuşsa da şiddetli sün-

f 
l\if r... arehelcrinden sonra Alman 

-.zcıc · · ı b rı ımha edilmic ve şim· 
u 'k' 't 

lenın ~ 1 mevkide de vaziyet 
61. ~.t11Yet vericidir . Dün gün· 
"1tıu2 &.lcmoda mukabil taarru· 
tVvu kıaıncn muvaffakıyetle te
Gşrrı: etmiş fakat daha sonra 
lt<Ja ~ hu bölgeye mühim mik- · 
t ınu ıı.kviye kuvvetleri indirme
levattı Vaffak olmuştur . HareUt 
tı da c~ınektedir . Alman zayi· 
't 1 iosterecektir ki , Britanya 
•ir t llıpllratorluk kuvvetleri hiç 
nenıi~~an . bu kadar güzel dôğüş
r' 1Jnan cr~ır. Kandiye bölgesinde 
'"hranı ıtalan pek büyük bir 
llın anlıkJa döğüşmüşlerdir . 

QrtlQr F~ . 
(B

. . wscı 1'aııl yerlıtı ? 
r. ıtınci f d •l'tnit b say a an artan) 
tt lllın Ulunmaktadır. Bu turist
eınasta an lllakarntariyle sıkı te· 
~eınuru bulunuyorlar. Yüzlerce 
'aı'tll ih bulunan komisyonların 
'tli . dası oldukça yenidir. 

"kıye • nın Atina elçiıine 

(
t>· • tebligat 

... oırınci h' f 4 •1l<!c t sa ı eden artan) 
eşebb-

Utun ern . us yapıldı. Bu va-
J lıltcre l nıyetle seyahatı için ln

ltıctıerin t~lya ve Almanya hüku
Pllacllkt e ~~ım gelen tebligat ya
lrıanıı i~r b Şı1?did en hazırlık yap-

~ a etlı olur. 

Razvelt ve 
Amerikan babrlyesl 

Vaşington: 23 (A.A) - Ruz
velt Amerika Birleşik Devletleri 
bahriye komisyonu Reisi Amiral 
Zauda gönderdiği l:-ir mektupt 
ezcümle şöyle demiştir: 

- " Deniz işleri hakkında 

Amerikan milletine bir mesaj gön
dermek fırsatını buldu~mdan do
layı mesudum. Bugün her zaman
dan daha ziyade ticaret donan· 
mamı:ı. milli refahımız için hayati 
bir ehedmmiyeti haiz bulunmak
tadır. '' Hayati hakkını " tic 1ret 
donanmamızın ehemmiyetli bir 
yardımda bulunuldugundan dolayı 
umumiyetle kabul edilen mana
sında değil, hür millet olarak 
yaşamamız için mücadelemizde 
en kati unsur olduğunu gösteren 
yüksek manasında kullanı · 

yorum. Eski dün}'ada hayatı bo· 
zan ve yeni dünyayı tehdit eden 
kuvvetleri sahillerimizden uzak 
tutarsak büyük bir nisbette tica
ret donanması gemileri ve bah· 
riyelileri ve gemi inşa eden işçi
ler tarafından görülecektir. 

ispanyada yeni 
bir emirname 

Madrid : 23 (A.A) - Eranko 
bir emirname neşrederek Polanş 
partisi reisinin setahiyetini tayin 
ve tahdid etmiştir. 

Bitlerin kabull 
Berlin : 23 (A.A)- D. N. B. 

Bay Hitlerin Alman - ltalyan itti
fakının yıl dönümü~milnasebetiyle 
İtalyan büyük elçisini ve elçilik 
erkanını kabul etmiştir. 

Cf BElİBEREKET SUlH H. 
MAHKEMESİNDEN : 

71/74 

Davacı Osmaniyenin Ali Be
kirli mahallesinden Maraşlı Kürt 
Ali kızı Emine, Ali Bekirli mahal
lesinde gün doğ'llsu yol, gün ba
bsı İbrahim boyrazı Aydınlı Ali 
kıplesi lbrahim hududiyle mahdut 
150 lira kıymetinde 3 dönüm tar
layı taşlıktan imar ederek 20 se
neyi mütecaviz bir zamandanberi 
malik sıfatile tasarruf eylediğinden 
namına tescilini talep ve dava e
derek yapılan duruşmasında müd
deabih mahallin namına tesciline 
2.4.941 tarihinde 71 esas 74 karar 
numarasile karar verilmiş oldu~un
dan işbu mahalle alakası olanların 
ilan tarihinden itibaren bir hafta 
zarfında turuku kanunfsine müra
caat etmedikleri takdirinde işbu 
kararın katileşeği ilan olunur. 

13055 

ADANA ASKERlİK ~UBE
SINDEN: 

Adanada · mevcut ve Şubede 
kayıtlı ve kayıtsız emekli ve bilu
mum yedek subay ve askeri me
murların yoklamalarına 2 haziran 
941 pazartesi gününden itibaren 
başlanrak J/7/941 günü ak~amına 
kadar devam edeceğinden hüviyet 
cüzdanı, askeri vesikaları ve ra
porları olanların raporlarile birLik
te Şubeye ielmtleri ilan olunur. 

ZAYİ TERHİS TEZKERElERI 
Büyük harpte 41 inci fırkanın 

41 inci alayından 335 de ve ls· 
tiklal harbinde de Bandırma şü
besinden aldığım terhis kağıd
larını kayıp ettim. Yenilerini ala .. 
cağımdan eskisinin hükmü olma· 

<lığını ilin ederim. 13056 

Ceyhanın Çerkez Karame
zar köyünden Bekir oğlu 

315 do~umlu Kamil O~uzalp 

TÜRKSôZO 

BORSA 
1 PAMUK - HUBUBAT 

Radyo dlaledlftl için 
idam edildi 

r:== ~O FIATJ 
CiNSi az j En çok 

S. K. S. 
-- ===--= 

Koza 
ı Klevland J 

Berlin : 13 (A.A) - Ecnebi 
bir radyo istasyonunu dinlediğin
den dolayı bir Nurenbergli idam 
edilmiştir. 

Klevland il 
M. Parlak! 
P. Temizi 
Kapım alı 

- 1=3 
' C* .. e* e· ++ ** .. o· c· Ot *O o 

KİRAUK BAG 

Fırsetı kaçırmayın 

Ştthre ve istasyona çok 

yakın mesafede her türlü 

iıtirahat esbabını havi, alt 
üst 3 oda mutbah,tulumba 

ve banyosu mükemmel,kar- ~ 
gir evi olan 5 dönüm bağ 

kiralıktır • Tutmak istiyen

ler Antalya Nakliyat Şir
keti Acentası Fasih incirli- ~ 
oğluna müracaat etsin.13036 

• •• •• •• ++ •• •• ++ •• es oo oo • 

Y. Çiğidi 6,50 
K. Çiğidi 5,00 5,00 

-Susam--.-_-_- _-_· ~~50 1 Buğday ·-
-Buğday To. 
Buğday yerli 8,25 (x) 
Arpa T,i25 

-Yulaf 

-= -=-~==•il 
23- 5 - 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
iş bankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 

· (Sterlin) İngiliz ~24-
ı-;. __ ,_____...:; __ ı 

_(Dolar) Amerikan 132.20 

(x) Buğday yeni mahsuldür. 

1 LAN 
SEYHAN VAKlflAR MOOORLOGONOEN: 

Müfredatlı listesi Vakıflar idaresinin ilin tahtasına ve Bele

diye sa1onunda asilı bulunan muhtelif yerlerdeki vakıf gayrimen· 

kullar 1-6-941 den 31-5-942 tarihine kadar bir sene müddetle 

icarları açık artırma yoluyle ve (kordinasyon heyetinin karan 
mucibince) iıtteklilerine verilecektir. 

[haleleri 29-5-941 perşembe günü saat 10 da Vakıflar ida

resinde yapılacaktır. isteklilerin müracaatları 
24-lS 13052 

i l AN 

BElEOİY[ RiYASETİNDEN : 
( Baz lbale ldUecek ) 

1 - Belediye Kanansmda istihsal edilmekte olan Buz 

1. Haziran. 941 tarihinden 31. Mayıs. 942 tarihine kadar ol
mak üzere bir sene müddetle ve kapalı zarf uıulile satışa çı

karılmıştır. 
2 - Muvakkat teminatı 250 liradır. 
3 - ihalesi haziranın 10 uncu sah günü saat on beşte 

belediye encümeninde yapılacakbr. 
4 - Şartnamesi belediye muhasebesindedir. isteyenler o· 

rada görebilirler. 

S - Teklif mektupları ihale günü saat on dörde kadar 

makbuz mukabilinde belediye riyasetine verilmiş olması şarttır. 
6 isteklilerin usulü dairesinde tanzim edecekleri teklif 

mektuplarını ihale günü muayyen saatte belediye riyasetine 

vermış olmaları ilan olunur. 24-28-2-6 1.3054 

--------------------------------------------------! 
1 

1 

TORKIYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu, tarihi : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 Türlt. Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 1 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye da,ıtı'acaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 .. 500 ,, 2000 

il 

4 
" 250 " 1000 

" 40 
" 100 " 4000 .. 

100 
" 50 " 5000 •• 120 
" 40 " 4800 

" 160 
" 20 " 3200 

" 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinlfe 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirae yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylıll, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

........................... • • 1 Dablll mflteaddlt vantllatirlerle 1 
1 Yayla gibi serin • 

1 ••• • ASRi SiNEMA • 
• • e nm vasi salonunda 
ı~UVARE 
• 8.45 BU AKŞAM 

SUVARE 

8.45 • 1 Senenin en 'bO.ylk şaheseri • 

• 1 • • • • • • 1 1 
• 

Gibi Üç Büyük Yıldızın Harikulade Bir e 
• Surette Yarattıkları ı 

illSevimli Hagdutlll 
1 •• • Blytlk beyecanlar • Harlkall.de 
1 maceralar • Nefis bir aşk ıalmesı : 

İ ili YETEN: İ 
İ MAYMUNLAR SERiSi İ 
: • 1 
• Bug8n glndlz matinede • 

i SON OMİT - umrn DİYARI i • • ........................... 
Fabrikamızrn Sayrn 

Müşterilerine 
Fabrikada malları olanlar arzu ederlerse kendileri sigorta 

yapbrırlar. Pamuk ve çiğitlerini, Pirinç ve kırınblarını imal edil· 
dildikten azami 15 gün kadar kaldıkları takdirde çuval, hararla· 
rından istif, hammaliye ve ardiye parası alınır. Kızışarak küflen
mesinden, yanmasından, avarya olmasından, noksanlaşmasından 
evsafının bozulmasından hiç bir gıina fabrika sahibi mesuliyet ka
bul etmez. 

Çeltiklerden çıkan darı, kepek fabrikanın mahrukatı olarak 
öteden beri 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. !maliye ücreti, temiz çeltiklerden 25 para 
alınır. Yaş ve hasarlı ve topraklı ve kılçıklı çeltiklerden ayrıca 
fark alındığ'ı gibi pirincin rayicinden yüule on maliye hesabına 
muamele vergisi ve Ceyhan Belediye hududu dahilinden gelen 
çeltiklerden belediye nam ve hesabına işgaliye paraaı alınır. 

1-15 Ceyhan: lSMAIL ZALO(;LU 

İLAN 
iNHİSARLAR ADANA BAŞM000Rl060HDEN: 

inhisarlar Adana Başmüdürlüğünün eski ve yeni istasyonlar lda 

resine, Gazhane, Barut deposu, lmlathane ve Mezbaha aralarında 
941 mali yılı içinde sevk ve nakledilecek tahminen beş miiyon 

kilo idareye ait bilcümle mevaddın nakline eksiltme iÜnü olan 

22-5-941 tarihinde talipler tarafından verilen mikdar haddı layık 
görülmediğinden eksiltme 2-6-941 tarihine müsadif pazartesi günü 

saat 11 de yapılmak üzere on gün müddetle uzablmış olduğun-
dan taliplerin yevmi muayyende inhisarlar Adana Başmüdürlüğün-
de bulunmaları ilan olunur. 24-27-31 13051 

i.~ ............ ~.,.. .. ~.,-49· --·~·-..·~· ............. .-...~ ~ ...... ~·~·--·~·._. ...... . 

i DOKTOR i 
i i 

! Yalçm Mustafa Ozel ! . . 
• Dablll Bastabldar Mltehasıııı • i i 
! Kızılay Ulucami caddesi lstiklal ilkokulu karşııın- ! 
! daki muayenehanesinde her gün hasta1arını kabul eder. ! 
• • i S. P. Cs. 11-30 i . . 
,,._. .... ~.-· .... ·~ .•• .-. . ., ·-·~•9'•••91• ... ., ................ ~ .... ~ . .,.! 
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1 Satbk otomobU 
ııO++o+o+++H+++ıO+++t~ 

Lastikleri, döşemesi ve 
boyası yeni altı silindirli, 
sağlam ve anzasız işler 
halde dört kapılı kapalı 
hususi bir (OPEL) otomo
bili satlıkhr. 

Otomobil durağında ben
zinci Bay Fehmi Aykuta 
müracaat. 3-3 l 3037 

ZAYİ ASKERLİK T[ZKERESİ 
istiklal harbinde 51 inci ala} 

ikinci tabur ikinci bölüğünden ve 
kürt isyanında 41 inci tabur ikinci 
bölüğünden almış olduğum asker
lik tezkeremi zayi ettim. yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok-
tur. 13057 

Ceyhan Mercimek köyünden 
Osman oğlu 317 dö
ğumlu Mehmet Sözer 

i En nefis salebi 

• • En halis ve sıh
hi baharatı yal

nız ÇAPA 

MARKA 
müstahzaratın -
da bulursunuz. 

Beşiktaş Çapa

marka 

Kuruluş tarihi: t 
191s i Bv 

• ı ııO++++H++t++D+O+++~ 
11 an 

BElEDİYf RiYASETİNDf H 
istimlaki yapan 
dairenin adı. 

Mevkii Mikdarı 
m2 

Cinsi Beher rnetrf ~ ı 
murabbaına # ı 
takdir o 

KaUteılyle ve ıeılnln temlzllllJI• ller keli hJrete 
tllşlrea ratJO Su işleri 6 ncı 

Şube müdürlüğü. 

Gerdan köyü 7400 Tarla 

lıl' i 
nanB~ 

~ ı 
5 kuruş tJı ı i 

MUHARREM HiLMi REMO ··ste i 
Seyhan Sağ sahil sulama kanalı için Su işleri 6 ıncı şube müdürlüğünce go Jdi ı ı 

zum üzerine Vilayet idare hey' etince istimlakine karar verilen cinsi, mikdarı, ıpe.'' ı 
dir olunan bedelile sahiplerinin ad ve sanı yukarda yazılı gayn menkulun bede~ıııe~ 
hissesine karşı itirazı olanların menafii umumiye istimlak kararnamesinin ~~~~~fil./ 
göre sekiz gün içinde Belediye Reisliğine müracaatlan ilan olunur. ~ ...J 

Tlcarıtbanaılnden abaız 

ABİOİNPA~A CADDESİ NO. 112 - TElGRAf : REMO ADANA - TELEf ON : 112 

TİMOFÜJ 

(AIDEST BOZAN) OEOiGiMiZ ~[RİTl~R 
Bunların uzunlukları, dört metreden on metreye kadar 

olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke
ser, karında ağnlar, sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman
sız l.ırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedaviile vü
cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

T IMOFÜJ 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul
lanış tarzı yazılıciır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekile~ 
nin müsaadesini haizdir. 12761 

iLAN 

1 
1 

Devlet Demlryolları 6. acı İşletme Art
tırma ve Eksiltme Komisyona Belslltlnden: 

Muhammen bedeli 4250 lira olan ve 941 mali yılı içinde Konya 

Deposuna gelecek 25.000 ton maden kömürünün tahmil ve tahliye işi 

27/5/941 Sah günü saat 11. de açık eksiltme suretiyle Adanada İşlet

me Müdürlüğü binasında ihale edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 318.75 liralık muvakkat teminat akçaları 

ile kanunun tayin ettiA"i vesikalan hamj)en tam vaktinde eksiltmede 

bulunmaları l!zımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri Konya Deposuna ve Komisyona 

müracaatla bedelsiz olarak görülür. 10-15-20-24 13000 

,-----------------·--------. ' FEMil 
~ayanların sıhhi arkadaşı 

Birçok bayanların 
sıhhi, aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık, mühim ra
hatsızlık ve hastalık
lara yol açmıştır. işte 
bundan dolayı, her sa
yın bayan, adet za-

manlannda bu gibi hastalıklardan korunması için yalnız 
(FEM/L) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay- 1 
hktır. (FEMlL) in hususiBAGLARl da vardır. 

ECZANElERBEN YE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAIAZAlARINDAH ARAYINIZ 

G:enup Mıntakası deposu : Bahri Diril Ticarethane.i 
Y ağcamii civarı No . .:.!! 

Çukurova Çiftçilerine 
TOPRAK MAHSUllERİ Of İSİNDEN : 

İLAN 
Hükumetimizin zürraı himaye hakkındaki yüksek alaka ve 

tedbirleri cümlesinden olarak Çukurovanın yeni hububat 
mahsulünün zamanında mübayaasına başlanılması için icab 
eden hazırlıklar yapılmış ve Adana, Ceyhan, Osmaniye ve 
Tarsusta Ofis teşkilatı genişletilerek satıcıların bekletilmeden 
işlerini yapabilecek dereceye çıkarılmıştır. 

Satın alma şartlarında da müstahsil lehine geçen seneden 
daha fazla genişlikler yapılmış olduğundan yeni mahsullerini 
idrak eden müstahsillerin bu yerlerde faaliyete geı..miş bulu
nan Ofis alım teşkilatına müracaatla mahsullerini aşağıda bil
d~ri en fiatlarla kolaylıkla ve beklemeden satabileceklerinin 
köylere tamimen tebliğine müsaadelerini rica ederiz. 

Cinsi 

Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Yulaf 

Siyah çakır arpa 

24-26-28 13080 

EkEtra 

Kilosu 
Ku. Sa. 

7. 75 
6. 
5. 75 
6. 50 

Ekstradan gayrı 

7.25 

5.50 

5.25 


