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Zelzele sahalarından haber 

Garp yurdumuzdaki 
son zelzeleler bli nçosu 

•• Uç köydeki evlerin y üzde 
onu oturalamıgacak lıalde! 

Muila : 26 ( A. A. ) - Dün gece de 
,ehrimizde muhtelif Faırlalarla yer sar•ııı
trıı lıaydedilmlftir. Bu,,/ardan saat 24/24 
te vukua gelen yer ıarıınhaı çok ıiddetli 

ları .yıkılmııtır A Bir çocuk ôlmüı ve bir ki
fİ de yaralanmıfhr. Gerek Muila ve gePelr 
bu köyler halkı diin geceyi Jıf'lrtla geçir
miılerJir. Zelzele fa•ılalarla cleuam eyle· 
melıteJir. o/mu,tur. 

Yer ıarsıntısından Mailaya baflı Piıi, 
1'eıioca, bayır köylerindelıti evlerden yüzde 
Olta oturulmıyacalt derecede harap olmuı ve 
3'6~• yirmi be,inin de bacaları ve duvar-

Ankara : 26 ( A. A.) - Diin saat 11 
i iki dakika geçe Ankara' da dikten gel
me lıuuvetlice bir yer ıaraınhıı hiıHdilmiı
tir Hiç bir haıar ve hiç bir zayiat yo,tur. 

------~--------~~~-·~----------~--------·------- ~~---------------------

Almanya om 
geçit talebi 

T6rlıiye ve Ru•yaJ.,. 
geçit ilfenmeıli 

. ~rtin 26 (a. a.) - Alman 
hatıciye nezaretinde, Almanya 'ıuo 
Jürltiyeden ve Sovyetler Birlifin-
tıı bir transit talebinde bu&undu-

luna dair Gorricre Della Sera'nın 
"~frettili haberlerin ve Roma'dan 
tclen diter haberlerin tamamiylc 

••ılıııız oldutu bildirilmektedir. Ga
~tte .de Lau1anne'ı1n Berlin muha
t ırinin verditi haberler de aynı 
arıda tekzip edilmektedir. 
....... 

....____ ___ ~....,._ ____________ ____ 

Habeşistan da 
Yeni bir çol< 
esir ahndı 

'"cJLız MUV AFFAKIYEXI 

. Kahire : 26 ( A A ) - ln-
~ıli . . 
tan~ karargahı tebli~i : Habeşis· 
t le • Gcller mıntakasındaki ha· 
e &t nıem . t . . b. kit nunıyc verıcı ır fc• 

rn de devam ediyor . Daha Şi-
lllde b ' 1 1 ltıb ır taıyan koluna ngiliz 

S aylarının kumandası altındaki 
Ucianı ı bil 1 arla Habef cengaverleri 
cum etmişlerdir. 

lı Oç RÜn süren mezbuhane mu-
:ıre~ı 

liırı 
1 

erden sonra ltalyanlar teı· 
trıfl 0 muıtur. 570 ltalyan ile 5000 

ı:ct:t~mlelte askeri ve 3000 yerli 
\le cı cıir cdihniıtir . Yedi top 

ııo nıitr 1 - • · d ' I lllift· a yoz ığtınam e ı -
kilo: · Katalarunaz Baaranın on 
t!t. . etre kadar Şimalinde Dicle 

erınd ki 
ctrniı be Dlevıilcrinde tecemmü 
'-affalı. ulunan iıilere karıı mu
lardır 1.Yetıi bir hareket yapmı~-

liab · 
kaç b• eoııtanda alı.nan esirler bir 

ın k' · tınd , 1fıye varmıştır. Arala-
• ık' lllınta)( 1 

de General vardır. Bu 
dôrt ita nıuharebeleri neticesinde 
llı!f b ~lyan 'timcni ortadan kalk· 
tak u unmaktadar. Zokeati mın-

•sında 
Cibi'nin vatanperverler ıim~i 
'ilaı rarp kenarında mevki 

•olan ltaı .. 
laeltted' ~-ıu. taarruı et· 

ır, 

Bütçe müzakerô.tı 
dün başladı 

ll$VElktMIZLE MALhE VEKİLİMiZiN BEYAMlTLARI 
Ankara : '26 (a. a.) - Büyük 

Millet meclisi bugün Abdulhalik 
Rendanın bqkanlıkJnda toplana· 
rak 941 Mali yıla büdcesinin mü-

sakeruioe bafllmıştır. Maliye Ve
kıili Fuat Atraı..n büdce .etrafın· 
daki izabahnı takiben ..c;z alan 

hatipler muhteif ımevzwar ürerin· 
deki •oktai nazarlannı izah eyle
mifler ve ; bazı temenailerde bu· 
lumnafbırdır. 

Hatipleri takiben künüye ge
len Bafvekil Refik Saydam, ileri 
&üriUtaüt olaa hususaltan, Vekilet· 
leri alakadar eden mesele~e-Ve

kiUerin ayn ayn cevap verecekle

rini kaydederek umumi mahiyette
ki temennilere karşı cevap vanniş
tir. Başvekil Doktor Refik Sayda
mın bu izahatından sonra meclis, 

büdcenin heyeti umumiyesi üze· 
rindeki müzakereyi klfi iÖrerek 
maddelere ;geçilmif ve muvazenei 

umumiye kanununun 1041 yılı için 
muhtelif vekalet ve daireler masa· 
rifatı karşılı~ı olarak 309.734.307 
lira tahsisat verilmesine ait bidn· 
ci maddesini kabul eylemiş ve büd · 
celerin müzakeresine geçmiştir. 

ilk olarak Miller meclisi büdcesi 
tasvip edilmif ve bunu takiben de 
Cümhur riyaseti, divanı muhasc . 
bat, Başvekalet, Devlet şurası: 
matbuat U. Müöürlüj'ii büdcelerı 
tasvip edilmiştir. 

c:apoa 11a11r1re11 
ll•netllll dealıaltl· 
ıara tabii• edlror 

Tokyo : 26 (A.A) Japonya da 
Almanya gibi zırhlı itibrriyle olan 
dün vaziyetini telAfiyc tevessül 
için hüıüsl dilı:kttini deaizalttlara 
çevirmektedir MDtekait Visamir~ 
wanaei, Afabi Şlmbun ıgazereaı · 

nin muhabiriyle yapbQ'ı bir gö
rüımede Japon denizaltılarının 
Vaşington muahedesi mucibince 
japooyımın maruz Jcaldıtı zırhlı 
itibariyle olan dün vaziyetini üs· 
tün denizalta kuvveUeri vaaıtasiyle 
telifi için oldutunu söylenıittir. 

M6tekait atiral deniaaltı he· 
deflerinin sarkhlarta tayyare gc· 
miJerj olmuı icabe~ecetilıi ıilbo 
eylemiftir. 

BitarafhK 
kanunu 
ilga nu 

olunacak 
Ruz vettln bugUn 

beyanatı be kle nlyor 

• 

Boy Ruzvclt 

Vqinglon : 26 (A.A) - Va· 

şingtondan t'.-ildir ilditinc göre, Ame 

rika Birleşik Devletleri Hariciye 

Nezareti, bitaraflık kanununun il

gası hakkında kongreden gelecek 

her türlü fikir ve düşünceleri kay· 

de hHM" bulunmaktadır. Resmi 
mahfiller, Bay Ruıveltin pek muh-

temel olarak alı tünü yapacağı 

" ocalc:bllfl musıhabeal .,nde bu 

meıele hakkında fikrini bildire

ceğini tahmin etmektedir. 

Ayan Meclisinin Hariciye en

cümeninde, bitaraflık kanununun 

ilıuı taraftarları, ona karta onlç 

ile ekıeriyette Mhm.UtıKlt. 

GIBnDE MOTTEFIK 
KIJIYETLER OAYANJYDR 

Abliaalar paraıltçl 
lutaıarı tlkenıror 

Kahire: 26 (A.~)-İngiliz umu
mi karargahının tebli~i: Almanlar 
Git ide yeni kıtalar indirme~e mu
vaffak olmuşlardır. Yeniden fid
detli keşif ve pike hücumları ya
pılmııtır. Daha önceki günlerde 
oldu~u gibi kuvvetlerimiz bu mın• 
takada düımana bfiyftk ıayıat 
verdirmiş ve yerde bulunan düş 
man tayyareleri topçu ateşımiıle 

tahrip cdilmiıtir. 
Kahire : 26 (A.A) Yunan 

Kralı Jorj Ciridi terketmeden 
evvel bir beyanname neıreClcrek, 
harele.Atı işkil etmemek için hökü
metle beraber adayı terkeyle-,t; 
mekte oldu~unu bildirinlf ve de- ı 
miitit ki: 

- " Müttefik:orduların kadın, 
1 

erkek her ~aŞta bfttiln GiritlHerin 
elindeki bütün makineleri mutad 
vahşiyeUe kullanan dilfmanın se· 
mer.em. hücumlarına karşı feref • 
terini hürriyetlerini müdaafa için 
en büyük tebcillere -şayan bir ce
saretle devam ettikleri bu kahra
man adadan harekete derin b ir 
teessür iÇinde arar \.erdik. Davet 
edılmiş oldu~mur. Britanya ara
t.isine gitmek üıere muvalekaten 
Giridi terk ediyorur.. Bütün ener
jimizi Arnavutluk ve Bulgaristan 
hudutlarından itibaren esaret teh
ditlerine 1kartı cesaretle müdafaa 
edilmiş olan sevgili memleketimi
zin hiımetine tahsis niyetindeyiz . 
Yunan Milleti ile ve bilhassa bu 
&Ganın halkı ile müftehirim. 

Kral Ördaya minaettarbt1nı da 
bild'lrmckte ve beyannamesini flSyte 
bitirmektedir: ,, Adadaki bUttln 
muhariplere hitllp ediyorum. Ve 
kendilerinden arklldlltık havaıa 
için sıkı durumlannı ve bu turetle 
milli birlitin idame.ine y4rdıfn et
melerini 'talep TMli1CJNrn. ,, 

Kral bunda ıonran nihayet za
fere olan imanını teyit ederek 
beyannemesini bltirdıittir. 

Londra : 26 (A.A) - Royter: 
Alman tayyarelerinin cumarteıi 

günü bombardımanı GtriHin etU 

tchri olan Kandiyayı düman tüten 
bir harabe yığmı haline retirmie 
ve vaktiyle bir Vencdik edebiyat 
merkeıi olan ~esçoyu da harap 
etmiıtir. 

Bütün edayı Hndıldarı gibi ko· 
layca alamadıklarındanmütehevvir 

bir hile ıaelen Almanların bu kıırın· 
lıkları sistematik bir surette ika
metgihları yıkarak sivil halktan 
çıkarmakta · oldukları aşikardır. 
Kandiyc ve Resmoda ki mevzi. 
lerioi tutamıyacaklarını anladıktan 
biru sonra anlamış ve burada ge· 
nif mikyasta tahripler yapmak 
için Almanlara behaııc teşkil et
miıtir. 

Kahire : 26 (A.A) - Alman 
tayyareleri tarafındın Giride yapı· 
lan insafsızca bombardımanlar bu 

harbin en vahşiyane bombardıman
lardan b1ri oliifuttUr. Atman tay
yareleri dal~lat" hAlin~c gelerek 
Adanın başlıca üç ıehri olan Han-

ya, Kendiye ve Reımo üzerine 
büyüle çapta bambaları yatmur 
ııibi Yaidırmıılardır. Bu ağır bom
baklr bili fasıla altı saat ıehrin 
tam merkezlerine büyük bir itina 
ile atılmııtır. Ticarethanelerin bu-

(Gorisi üçiineü sayfada) -
Kahire: 20 (a.a.) - SdUam 

h6lfeainden .fid<tetll devriye ha
rekatı devam etmektedir. BU mın· 
takada topçvlilUz faaliyette bu· 
lunmuttur, 

•• ,...----------------~--------""""""- ........ 
Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GUYEN 

Kuruluş Tariru: 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yll - Sayı : 8022 

SUR İYEYE 
ATILAN 

BEYANNAMELER 
Namuılu 

Franaızlara 
Bir Hitap 

Ha.> fa: 26 ( n .a.)
lngili 7. tayyarcle r 
Suriye üzerind e u
çara k bütün namuslu 
Fransı zları hür F
ransız davasına iltı

haka davet eden 
beva nnamelcr at
mıŞlardır. 

Beyannameler, hür 
Franııı kuvvetlerine 
iltihak etmek üzere 
Filistin hududunu 
geçen Albay Collet
in imzasını taşımak
tadır . __ ................. , 

Resmimiz Beruıton 

Bir K6teyl ı 
G österiyor. ı ................ 

Gümüşhane - Toruh 
arasında f eci bir 
otomobil kazası 

Trabzon lnGiliz konsolosunun 
otomobiliyle bir kamyonet çarpışı ı 

Kazaya aid tafsilat 
GDmüfhane : 26 ( A. A . ) -

DOn GümOşhane • Toruh arasın
da bir kamyonetle Trabıon lngi· 
tiz Kon'IOldl\Jnun b inditin oto
mobil 'Bratlnda çarpışma olmfif 
ve kamyonet Ha11it çayına yu
varlannıııtır . Bu yüzden ıöför 

Ahmedle Oç yolcu derede bo
ğulmuş ve diger yolcular hafif 
yaralı olarak Konsolosla Utiblnin 
göıtcrditi feda karlık sayesinde 
kurtulmuflardır . Vali ve adliye 
erlcAnı mahallinde tahkikata bq
lamııtardır . 

Belgrattaki Bügük 
E içimiz garda döndü 

lstanbuldaki : 26 (Türksözü Muhabirinden) - Belgrad se

firi Tevfik Kimi) Kobcrler sefaret erkim ve 20 kişilik Türk 

kolonisini Varna"dan bugün lslanbul'a geldi. 

MİLLİ KÜME 
MAÇLARI SONU 

lstanbul : 26 ( Türksöıü mu
habirinden ) - Fener stiadındalci 
milli küme maçlarından evvel Fe
ner stadanda Galatasaray ve Fe
nerbahçe kulüplerinin genç ve B 
takımları karıılqmıılardır. 

Çok heyecanlı ve Levkli olan 
bu maçlar baştan sona kadar bü
yüle bir alAka ile takib edilmiş
tir. 

ilk maç genç takamlar arasında 
yapılmııtır. Oyun umumiyet iti
bariyle Fenerin daha Qst6nHltü 
ile devam etmiftir . Genç Fener
liler bu maça 2 • O kaıanmıılar
dar . 

B tikımlan maçı b.,tan aona 
kadar mOsavi bir tekilde devam 
etmipe de Galatasaraylılar bir 
hücuinda çıkardakları güzel bir 
rolle maçı 1 - o kaıanmıılardır . 

Milli küme maçlanna Cumar-

(Geul lçincl sahifede) 

lr ............ - .. ...., 
ı YENi BiR TİP : 
ı AMERiKAN GEMiSi ı 

İ Yaflngton: 28 (A.A.) - 1 
ı Amerikan llmanl•rına y.ı 
ı pılacak akınlara k•rtı ı 
ı aUratl fazla yeni bir tip ı 
ı ge minin Amerikan do· ı 
ı n•nmaaına lltlhak ede- ı 
ı ceil itfa edllmektedlr • ı 
ı Bu 9emlnln hareketlerl ı 
ı radyo ile kontrol edlle- ı 
ı bllecektlr. Ye aUraU I•- ı 
ı tenlldlll g ibi azalbllp art.ı 
ı tırılacakbr. Gemi ancak ı 
ı bir kaç tam la•be t aldık-ı 
ı tan a onra batan tertlb•t·j 
ı la teçhiz edllmlfllr • 

!... .................. .. 



Sayfa Z 

~ Ede1Jlyatının me,barıarı 1 

GOETE 
Alman yazıcıları içinde en zi

yade tanılan Goete'dir. Bu milletin 
edebiyabnda Şiiler, Karlile gibi 
kıymetli yazıcılar olmakla beraber 
hiçbirisi Goete'nin ayanna yükse· 

YAZAN 

Saad Baydar 

lememişlerdir. · 
nı, eski şen ve alaycı edibin şim· 

Yazdığı kitaplarla beynelmilel di hayyattan bedbin clduğunu 
bir şöhrete sahip olan Goete, 1749 görürüz. 
yılının 18 mayıs günü sabah he· 1773 _ 1775 gibi 2 sene zar-
nüz ağarmamışken, Fraııkfurtta fında Goetenin edebiyata hatıra 
orta ha!Ji bir ailenin evinde doğ- etğiği şaheserler şunlardır. 
muştur. 

Babası Frankfurt valisinin mu- (Complices) - Bir cürmün 
şerikleri (1773) 

avini idi. Ailesinin tek oğlu olan 
Goete, gayet iyi bir tahsil devre- (Werther) - Werther (1774) 
si geçirmiştir. ilk derslerini Frank- (Stella) - Stella (1775) 

(Clavijo) - Clavijo (1775) ve 
furt valisinin çocuklariyle beraber Goete meşhur eseri (Faust) un 
hususf olarak almıştır. Hocası ga· d b l ı · .. . . mevzunn an u ça ışına sene erın-
yet yuksek bır adamdı. Böylelıkle d b 1 t F k t h t d k' 
G 

.. .. e u muş ur. a a aya ın a ı 

oete daha kuçuk bir yaşta birçok b d ~· 'kl'kl b h d' ı 
1 

.. . . , azı e5 ışı ı er azı a ıse er 
şey er otrenmıştı. . . . 

onun bu eserını yazmasına vakıt 
Bu çocuğun akıllılığı babası- bırakmadı. 

nın ve Frankfort valisinin gözün- 1776 yılında Goetenin başka 
den kaçmıyordu, dört sene kadar bir hayata doğru atıldığını görü-
evdeki profesöründen ders aldık· yoruz. O zaman Weiman Dükü 
t< n _sonra Gagaetenin mektebe git- olan Şarl Ogüst kendisini yanına 
mesı laz m gelmisli. Kendisini çok çağırıyor, hemen o sene Goete-
seven babası ve vali onu asil· nin dükün nazırı, arkadaşı ve 
zade olmadığı halde yalnız asıl- hatta akıl danışıcısı olduğunu gö-
zadelerin gittiği Frankfurt Koleji rüyoruz. 
refah bir hayat içinde bir akıUı işte bu esnada Goete Dükle 
çocuk iki yıl okudu, çalıştı, öğ· beraber ltalyaya ve Fransaya Se· 
rendi. yahatler yapıyor ki bütün bu 

Fakat bir gün hocasından hak- memleketlerde gördüklerini (La 
$1ZCa yediği bir tokat için mek· Campagne de France) Fransa 
tepten aynldı. evine ağlıyarak. kırları ve (Eligies Romaines) Ro-
Geldi Götenin bundan sonraki ha.. ma şiirleri adlı adlı kitaplarında 
yatının ilk iki üç yılında ne yap· toplanmıştır. 
tıtı pek malum değildir. Yalnız 1788 tarihinde Goetemin adi 
biz sonra onun bu tarihler esna- bir işçı kıziyla evlendiğini görü· 
sında yazdığı kiymetsiz küçük siir- yoruz. Bu zaman Çoete Alman-
leri görüyoruz. Zannedildiğine gö- yada büyük eserleriyle tanınmış 

re Göte evde oturup çalışmış ve bir yazıcı idi. Adı Kristiyan olan 
Bakalozrya için hazırlanmışbr. bu isçi kızından (Au guste) adlı 

1765 tarihinde bir yolcu ara· bir oğlu oldu. Goete çocuğunu 
bası Göteyi Frankfurttan layip- ve karısını nasıl sevdiğini güzel 
ziğe götürüyordu. Göte bu şehrin bir dekor içinde (Sevilmek Arzu-
üniversitesinde hukuk tahsil etti su) adlı piyesinde göstermiştir. 

ve tahsili arasında ilk eseri olan Bu sıralarda Goete yine meşhur 
(Aşıkların kaprisleri) Piyesini yaz- simalardan Şiller ile tanışıyor. 
dı. Fakat henüz tahsilini b~füme- Bu tanışma onun yazı hayatına 
mişken hastalandı. ve 1768 tari· yeniden bir hız veriyor. Ve işte 
hinde tekrar Frankfurta. döndü, o zaman hemen hemen bütün 
kendisine bakması için eve ieti · dünya dillerine tercüme edilen 
rilen komşularının kızı matmazel (Faust) u yazıyor. 1790 da yazılan 
Klettulerk Göte aşık olmuştu? o· bu şaheseri dilimize Galip Bahti-
nun için yazdıtı küçük şiirler, o- yarbey en iyi bir şekilde ter-
zamanın modası olan (Ballade) cüme etmiştir. Faustan başka bu 
veya (Sonnelin) belki Götenin sırana yazdığı eserler arasında 

en güzel şiirleridirler. Corinthe'in nişanlısı Herman ve 
1770 de arlık iyi olmuş ba· Sorothee adlı Renklerin nazariye· 

basıda Götenin delicesine sevdiği si piyesleri ve şiirleri, Mabedlerin 
kızı evden uzaklaştırmış ve oğlu- 'İ'ebüddülü, La theories d~s con-
nu 21 yaşında oldugu halde tahsi- leurs, La metamorphose des pla· 
line devam etsin diye Strazburg tes adlı ilmi kıtapları da var-
üniversitesine yollamışb. 2 sene- d 

ır. 

lik bir çalışmadan sonra Göte bu 
üniversiteyi bitirmişdin hayatta bir 
çok yollara sapmış olan bu genç 
daha ilk olarak avukatlığı tecrü
be etmiş ve sonra doktorluga me
yil göstermişsede, edebiyatın gü
zelliğini duymuş anlamış ve hep· 
sine bunu tercih etmiştir. 

Biz bundan sonra yani 1772 
den itibaren bu edebiyat dehasi· 
nın hayatını bazen maceralarla 
bazen senelerce uzun anlar piyes· 
ler yazmakla bazen de devlet iş
lerinde uğraşmakla geçtiğini gö
receğiz. 

Götenin en ziyade sevdiği şey· 
ler şiir, roman ve bilhassa evsa
nelerdi. ilk önce yukarılarda yaz
dığımız gibi düşüncelerini şiirle 
ifadeye teşebbüs etti. Sonra yine 
bildiğimiz gibi genç yaşında tiyat
rolar, piyesler yazıyordu. Ve vel-
hasıl kedisi edebiyatın bir brou
şında her neviinde muvaffak olu
yordu. 1773 de tabiatın oradaki 
güzelliğiyle meşhur olan Netzlar, 
o gitti, orada (Charlotte Buff) adin 
bir aktırle tanıştı, seviştiler fakat 
kadın Goteyi aldattı ve eski aşi. 

kiyla kaçb. Gotede mahzun Frank· 
furtta döndü ve Şarlotu unutmak 
için yazdı, yazdı. Ve ortaya, ede· 
biyat tarihine şaheserler bıraktı. 

Biz bu eserlerin arasında bir 
tetkik yapacak olursak Goetenin 
haleti ruhiyesinin nasıl de~iştiğ'İ· 

Bu esnada zaferin en yüksek 
kademine, derecesine çıkmış olan 
Goete bütün Almanya tarafından 

seviliyor ve tanılıyordu. Ölümünden 
bir kaç gün evvele kadar durup 
dinlenmeden roman yezmış olan 
Coete gayet zengin bir hayale 
ve yine o kadarda kuvvetli bir 
zekaya malikti. Hiç bir muharri-

rin kalemi bununki kadar çok do· 
ğuran değildi. Edebiyatın her ne
viyinden anlayan Goete hassas 
ve yazmasını bilen bir şair, ıyı 

ve akıllı bir alim ve kuvvetli bir 

Girid 
Girid hakkında şimdi Alman

lardan da malumat gelmeye baş· 
!adı . Yarın sabah ( bu sabah ) 
Girid harekatının haftası olacak
tır. Almanlar Ciridi derhal işgal 
edeceklerini sandılar. Fakat işgal 
hareketi olamayınca buradaki mü
cadele hakkında malumat ver
meğe mecbur kaldılar. Ş:mdi ada
nın Şark kısmı İngilizler elinde
dir. Burasını muhafaza edebile
cekler midir ? Şimdilik hiç bir 
şey söylenemez . Bir kaç güne 
kadar vaziyetin inkişaf cdece~i 

TORKSOZO 

Ziraat VekAletı 
köyclllk şubesi 
mtldtlrl geldi 

Ziraat Vekaleti köycülük şu
besi müdürü B. Raşit Saracoğfo 

bölgemizdeki hububat mahsulu 
üzerinde etüt yapmak için dün 
şehrimişe gelmiştir. 

Çamaşırcı kıza 
giz koymuş 

Aslen Darendali olan, Adanada 
yorgancılar çarşısında, yorgancı 

Mehmet oğlu Mehmet Ünal adında 
bir şahıs evvelki gün fakir bir 
ailenin on yaşındaki Kafiye adın· 
daki kızının ücret mukabilinde yı· 
kayıp halası tarafından gönderilen 
çamaşırları dükkanına getirmesin
den bilistifade sarkıntılık yaptığın
dan meşhut şuçlar kanununa göre, 
hakkında tahkikat yapılarak birin
ci sulh ceza mahkemesiqde yapılan 
muhakeme sonu üç ay müddetle 
hapisine karar verilerek derhal 
tevkif edilmiştir. 

Batayb meyve ve 
sebze anbaıaıcııarı 

Hatayda meyve ve sebze an
balaj işinde ihtisas sahibi bir kıt

dın işçi grubu Mersine gelmiş ve 
bunlar sebze ve meyve ihracat
çılarımızdan Zeki Budur itacaret
hanesince angaja edilmişlerdir. 

Kitap Sergisi 
Halkevinin 25-5·941 de açması 

mukarrer kitap sergisi; ihzaratının 
ikmal edilmemiş olması hasebiyle 
ay sonuna tehir edildiği haber 
alınmıştır. 

Ziraat mücadele ilaçları 

Ziraat Vekaletinden Seyhan 
vilayetine ziraat mücadelesinde 
kullanılan zehirli maddelerin ne 
yolda muhafaza edilecekleri ve 
zehirlenmeğe mani olmak üzere 
aldırılması lazım gelen tedbirlerle 
bu ilaçlar yüzünden bir tesemmüm 
vukuunda müracaat edilecek yar
dım yollarım gösterir mütehassıs 
tavsiyeleri gelmiştir. 

AdU Tablb 
Samsundan Adanaya tayin 

edilen adli tabib Nuri Evirgen 
gelip işine başlamıştır. 

hükümet adamı idi. 

Goetenin hayatı çok f aideli 
faaliyetlerle geçmiş, eserleri Al
man nesilleri üz.erinde silinmez ve 
unutulmaz tesirler bırakmıştır. 

Coete son eseri olan Hayatın in
tikamı adlı romanını bitirdikten 

sonra birdenbire hastalanmış ve. 
eski Arkadaşı Dük de weinmanın 
Weimandaki hediye ettiği evde 
gece yarısı 1832 senesinde ölmüş· 
tür. 

Bu gün :Almanyanın her ta
rafında Goetenin resim ve h~y
kellerine raslanır, Tesadüf edilir. 
Yüzü sert ve azimkar hatlarla 
doludur. Ne yazdığını ne yaptığı· 
nı bilen bir adamdır. insanlara 
kabul ettikleri birçok fikirlerin 
saçmalığını o kadar vuzuh ile an· 

ümid olunmaktadır. Gelen haber
ler kati hiç bir şey anlatmıyor . 
Faka~ savaş ciddi bir şekilde de
vam ediyor. lngilizler bugün de-

nizden adaya takviye kuvvetleri 
çıkarmışlardır. Amerikada hüku
mete bir çok tavsiyeler yapılı

yor : 
1- Dakarı işgal etmek , 
2- Garb yerım küresinde Vi

şiye tabi eraziyi işgal, 

3- Lüzumlu bütün Atlantik 
topraklarını işgal , 

4- Mihver alacaklarına el koy .. 
mak. 

Liselerde klasik 
şube açılıyor 

f İYAT MURAKABE 

TE~Kill Ti KADROSU 
Fiyat murakabe teşkilatı kad· 

rosuna yapılacak ilave ve bu iş 

için Ticaret Vekaleti emrine ve
rilecek tahsisata müteallik karar
name icra Vekilleri Heyetince ka· 
bul olunmuştur. 

Yenı kararname hükümlerine 

göre fiyat murakabe işleri için 
ilaveten kabul ediln kadro 210 

lira ücretli bir büro şefliği , 170 
er lira ücretli 22 fiyat kontrol-

lü~ü, 140 ar lira ücretli 20 fiyat 
kontrollüğü ve 40 ile elli liralık 
iki dalıttiloluktan teşekkül etmek· 
tedir . 

Bu kadronun !941 takvim se
nesi nihayetine kadar 7 aylık kar-

şılığı olmak üzere Ticaret Veka· 

!eti emrine 48,510 lira tahsis o
lunmuştur. 

Bundan başka vilayetler fiyat 
murakabe komisyonlarının idare 
masrafları için 15,000 lira ve fi. 
yat kontrolörleri için açılacak 

lrnrs masrafları karşılığı olarak 
7500 lira tahsisat Ticaret Veka
letinin emrine verilmiştir . 

&avazda bir 
genç bolalda 

Kulalı 332 doğumlu Ali oğlu 

Hasan Hüseyin Atatürk parkı ar
kasındaki yüzme havuzunda yüz· 

mek için girmiş ve yüzme bilme· 

diğinden boğularak ölmüştür. Ad· 

!iyece tahkikata el konulmuştur. 

Cretme çımıının 
depolarımn kabala 

Adana Üretme :çiftliğinde ya· 

pılan üç kütlü ve bir tohum am· 
barı inşaahna ait muvakkat kabul 

raporu tastik edil01iştir. 

latmıştırki onun söyledilderini red
detmek mümkün değildir. Edebi
yatta aranan her kaideyi her u
usulü en ivi, en ince, en doğru 

bir şekilde Goetenin eserlerinde 
bulmak daima ve daima mümkün 
ve kabildir. Şunu söylemek lazım
dır ki kendi zamanında yaşıyan 
nesil üzerine belki Goete kadar 
tesir icra f:den yazıcı dünyaya 
gelmemiştir. Kendi Nesli Goetenin 
kitaplarını zevkle okudu, ~biz de 
zevkle okuyoruz, gelecekler de 
zevkle okuyacaklardır, eserleri 
her zaman kuvvetli fikirlerle dolu 
olan, lnsanlıga mühim hizmetlerde 
bulunan bu muharriri nasıl alkış

lamayız. O Hügonun dediği gibi 
kısaca bir cümle ile, insanlığın yer 
yüzüne yolladığı dehalardan biri
dir. 

5--Propagandacıları sürgün 
etmek . 

6- Mihvere düşman olan dev
letlere yardım etmek . 

7- Yahudi aleyhtarı memur
ları çıkarmak. 

8- Nazilerin yalanlarını tek· 
:ıib edici propagandalar yapmak. 

işte bir çok meşhur Amerikan 
şahsiyetleri Amerikan hükume-

tine bu tavsiyelerde bulunuyor . 
Ruzvelt yarın ( bugün ) bir nu
tuk söyliyecek:tir . Ruzveltin bu 
nutkunda bir çok şeyler söyle· 
ınesi pek muhtemeldir • 

1 
Liselerimizde birinci sınıftan 

itibaren bir(ldasik şube) tesisi karar
laştırılmıştır. Bu şube şimdilk An 
kara Erkek Lisesıyle lstanbulda 
Galatasaray ve Vefa Erkek Lise
lerinde bulunacak, şubenin birinci 
sınıfları 1940-1941 der• yılının ba
şında açılacaktır. 

(Klasik şube)ye Latince dersi 
konacaktır. 

Bu şubenin birinci sınıfında 
Edebiyat, Tarih, Yabancı Dil, 
Cimnastik ve Askerlik derslerinin 
müfredat proğramı diğer Lise bi
rinci ııınıf müfredat programının 
aynıdır. 

Coğrafya, Matematik, Tabiat. 
bilgisi, Fizik ve Kimya dersleri 
ayrı bir programa göre olrntula
caktır. 

Bu sınıfa mahsus ders tavzi 
cetveli aşa~ıda gösterilmiştir. 

Klasik şubenin yukarıki sınıf

larında da tedrisat birinci sınıfa 
göre devam edecek ve Litseyi bu 

şubeden bitirenler, tahsillerine uy
gun bir olgunluk imtihanına tabi 

tutulacaklardır. Bununla beraber 

klasik şubeye mahsus olgunluk 

imtihanı, hak itibariyle, Devlet 

olgunluk imtihanlarına müaavi ola. 
caktır. 

Balkevı Gençlerinin 
Misis gezintisi 
Pazar günü sabahleyin kala

halık bir kafile halinde Misis' e 
gideceklerini yazdığımız Halkevli 
gençler; orada yüzlerce köylüye 
( istiklal ) piyesini temsil etmiş
ler, halk.türküleri ekibi tarafınc!an 

zengin programlı bir konser veril
miştir. Gerek temsil gerek kon
serde muvaffak olan gençlerimiz 
bir çnk defalar alkışlanmışlardır. 

Bu gezide köylünün sıhhi ve 
kültürel durumn ile 'alakadar olun 
muş ve köylü} e kitaplar armagan 
edilmiştir. 

Spor şubesi tarafından : köylü 
ve halkevliler arasında atış mü
sabakalan icra edilmiştir. Köylü 
üzerinde her bakım<;tan her 
müfit olan bu geziden aynı gün 

ak~am geç vakit dönülmüştur. 

TÜRKiYE Radyosu 

8.30 

8.33 

8.45 

8.00 

9.30/ 

9.45 

ANKARA Radyosu 

Salı 26.5.1941 

Program ve memleket 

at ayan 
Müzik : Hafif parçalar 

AJANS haberleri 

Müzik : Strauss'un 

valsleri 

Evin saati 

şarkılı 

12.30 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

12.33 Müzik : Türkçe plaklar 

12.45 AJANS haberleri 

13.00 Müzik : Hafif sololar 

13. ıs Müzik : Türkçe plaklar 

programının devamı 

13.30/ 

14.00 Müzik : Senfonik program 

18.00 Program ve memleket sa-
at ayan 

18.03 Müzik : Fasıl Sazı 
18.30 Ziraat Takvimi ve Toprak 

Mahsülleri Borsası 

18.40 Müzik : Oda musikisi 

Dvorak : Terzetto 

27 maY15' 

DUYDUKLARIMIZ 

Konserve ... 
k ·erıllll 

H astalara an ~ 
ıarııı 

hassa harb ıa~a~ & 
ehemmiyet kesbetınıştır .• 
kan verilmesi biraz ~ç~~~ 
kanını verecek olan goıı bil 
bizzat hastanın yanında I• 
sı lbımdı. Alman dokt0'ete 
di, bu meseleyi haııetııı 
vaffak olmuşlardır. ~ 

'p • 
Kanlarını verecekler• ,.,e 

evvelden alınıp konse ~-' 
getirilmekte , böylel~le h 
recek olan gönüllünun ' k 
yanına gelmesine ıüzıı.111 
maktadır. 

Alınan kanlar hususi 

ler içerisine konmakt~d;r~ 
pililer, doktorların daıııt cı 
altında hususi soğutucu k 

tos• 
muhafaza edilerek ıno t• ' 
veya Kızılhaça mensııb fi 

biye görmüş köpekler '°~• 
cephenin ön saflarına ka ~
edilmektedir . Konserve ~ 
yeıoinde cephelerde pek 

1111 kurtar• yaralıların hayatı 

.,1 
Patateaten •ellüfos ' 

1. giill 

S ellülozun istiına 1 

s ııu1oS 
ne çoğalıyor. e 

11
, 111 

nız kağıd imalinde kil 801 
Suni yün ve harb ınakS rfed 
de geniş bir surette 511 

, 

Şimdiye kadar seııüloı l eJ 
dan, odunlardan istih58 

, 

du. Bu sebeble gittikçe ' 
lüloz istihlaki yüzünde!\ ııı> 

h'lo 
hektar ormanlar ~a. ft'c\ 
Bir memleketin mıllı pi•~ 
bü,yük yer alan orııı\ ~ 
suretle mahvolmall1851 

1 

şıa 
loz. yapmak üzere ba kİ, 
aranmıştır. Maliiındur. ı'k 

. tıh., 
yada patates çok 18 )ık 
ğinden 3 milyon hekla~,11 
ekilir • Bu gen iş sah3 ~I 

. toıı 
patatesten 3 mılyon hİÇ bil 
kalır. Şimdiye kadar ~I• 
yaramayan bu patate

5 
,Allll 

hesab edildiğine gör~. 1o1r,-·1 ~I 
sened~ ~75 mı }:on ktir· 
lüloz ıstıhsal edı)ece 

.. i 
·ı.tif"' En meaut u• 

• 5ııt 

D ünyanın en ıııe d• 
ları, yeni zeıan~~iııı' 

kumetçe neşredilen ıÇ·•f'~..1: 
kanununa göre alt~ış/rı fV 

bir çift, haftada uç .. :r ~ li 
alacaktır. Şayet ihtı) k'O 

bil te J 
kat veya kör ise, . as•" 
haftada bir lngiliı ıır 8şııı1 
ve edilebilir. AıtınıŞ )d• ~ 
şayet bekar ise ~~ftıı 8ııc•, 
Jiz lirası ile üç şıhll dille 
ise' çocuklarının ade.,,,,, ~ 

şına göre .~~~:~;. 1 
/ et 

lirası alabi~~~. 

(yı.ı\" ~ıııO ı 19.00 Konuşma 5"" 1 

19. 15 Müzik : Rad~o: ~ 
kestrası (Şe 
Necip Aşkın ) t ,f' 

t 538 • 
19.30 Memleke 1e11_.1.I 

AJANS haber ,,.. 

19.45 M .. 'k . RadYo 1'fı 
UZI • rstll 

kestrası profr ~ 
va mı zf,'f 

20.15 RADYO GA $' 
20.45 Müzik : Rad~,pııf' 

kestrası pro 

kısmı Meıflıeıctl 
21.00 Konuşma ( 

p 
tası) t fi' 

21.10 Müzik : 5ons 

S. Bach _,I 
21.30 Konuşmal(J"Sil' ~ 
21.45 Müıik : ~ ceıı' 

Şef : Mesıı ıi~ 
t saat , 

22.30 Memleke E tısll' J •ı 
haberleri ; 

5 ~~ ~ . o, 
lti.t, KaınbıY 
sası (fiyat) 

22.45 Müzik : DııflS 
23.25/ ır•ııı il 
23.30 Yarınki pro 

nıı 

p 
h 
fi 



~ili NAZİ lİO[Rİ AKll 

HASTANESİNE YATIRllDI 
d.

1
. Santiago, 25 (a.a.) - Şili da· 

~. 1Ye nazırı tarafından cumartesi 
!~?il n~şredilen bir emirname ile 

~a# v 1 nazı partisi lideri B. Gonzales 
b on Marses, bir akıl hastanesine 

Yatırılrnıştır. 

s· Bu emirnamede deniliyor ki: 
Amme asayişini ihl81 eder 

~ahiyette faaliyette bulunan bir 
. astayı serbest bırakmak umum 
ıçin bir tehlike teşkil 1 eder. Şili 
Nazi partisinin !bütün azaları 20 
Yaşından ufaktı;. Ve bunlar da
Yaktan in:.an öldürmeğe kadar 
hutün suçları işliyorlar. Bu genç· 
lerin hali şeflerinin anormal olan 
siyasi akidlerini ~östermektedir. 
Naıi şefleri gençleri fikri kabi
liyetini mahvederek söyledikleri 
nutuklarla onları cinayetler işle
ll'liye hazırlıyorlar. Nazi şeflerinin 
nutuk vehareketlerin mutad nor
ll'ıal siyasi şahsiyetlerid nutuk ve 

,fJ1 hareketlerinin tamamiyle zıddıdır. 
Hatırlardadır ki bazı malumata 
rıa:ıaran B. Von Merses, bir tı-
1~&.thanede do~muştur ve bir de
tnin o~ludur . 

GiRiTTE MÜTTEf İK 
KUVVETlER Dl YENiYOR 

1 (Birinci sayfadan artan) 
e~~du~u mahalle kamilen tahrip 

ılnııştir. 

Londra : 26 ( Royterden res· 
~t tcbli~ )- Son dakikada alınan 
li;.lll§ark hava kuvvetlctinin teb
b' ınde dün Girid üzerine yapılan 

2~r hava muharebesinde en az 
f' \ıe ~lnıan tayyaresi düıürülmüş 
l trı bır çokları da hasara uğratıl
, t ış ?lduğu ve Biritanya tayya-

/ b~ılc.rı.nden hiç bir kayıp olmadığı 
ııi1 1 dırılmektedir . 
~I• b ~ahire : 26 (A.A)- Hanyadan 
şP .. 1ııiUn Öğleden sonra az değişmiş 

"an c· · r,- ıı ırıd vaziyeti hakkında alı· 
b 'ıı et son haberlere göre bom
A.~tdımansız üç saat geçmiştir. 
tu~anların paraşütcü kıtalarmın 
ın enıneye başladığına dair ala-
etıer vardır. 

lloıanda Blndlstam 
Avustralya 
mıaasebatı 

1-li ~iduey : 26 (A.A) - Holanda 
ndıstan . t"hb . . -b' tliiı .. ı ıs ı arat d&ıresı mu-

fı. ha.ı u, Hoıanda Hiııdistanı ile Avus 
\r <le b~a arasında dünyanın bu bölgesi 
~ de ır cehennemhaline inkilap etmc

tu~ daha sıkı bir anlaşmanın za
bit ~~duğunu söylemiş ve böyle 
b(h,}tılifın vikaye edici mahiyette 

JUie. bir t · · I ·1~ et....... . esırı o acağını ı ave 
"•IŞhr. .. ı--------
eııaıe' ıabalarından . 

baber 
J ô~ıe Mu~ıa: 26 (A.A.) - Dün 

. den bu ~ .k .. 
Şıdd. tr gun 11 e kadar ı ısı 

>vter~ 1 0 nbir sarsıntı olmuştur. 
<ler e

1
.de 127 ev oturulmıyacak 

cced h 
itten h e arap ve 128 evde kıs· 
ll'liihitn asara uğramıştır. Köy!erde 
tnalc.tad hasarlar olduğu anlaşıl
Parlc.ı ır · Merkezlerde daireler 
h arcıa l 

aile. d ça ışmakta ve köylerde 
l\tı11:arda bulunmaktadır, 

..... kime maçları 
, . sona 

(llıtinc· 
te8•1 _ 1 sayfadan artan) 

iun· ı dında d u stanbulda Şeref sta-
};'cnerba~vam edilmiştir . ilk maç 
Olmuş Çe - Demirspor arasında 
i&lib v~ Fenerliler sahadan 3-1 
Gıtlataçı mışlardır. İkinci maç da 
&ırıda i~~ray - Gençlerbirliği ara
kıt7.811..,. 1' Galatasaray oyunu 1-0 

-..ı~tır 

İ:ırnirde 'c 
1-lıllln rniUt _ umartesi günü ya-
hrıordu la kume maçlarında Al
likta; A tanbulsporu 4 - 3, Be· 

ltay•ı 2 • 1 yenmiıtir , 

İngiltereye 
Salimen 

Gelen kafile 
Londra: 26 (a.a.) - Harbin 

elli vapurdan mürekkep en büyük 
vapur kafilesi lngiliz lirast kıyme· 
tindeki hamulesini çıkarmıştır. Bu 
hamuleler emniyet içinde memle· 
kete dağıtılmıştır. 

Deyli meyil gazetesi bu kafile 
hakkında diyorki: Seyahat sulh 
zamanındaki kadar sükunetle ya· 
pılnuşbr. Vapurlardan birinde son 
model bombardman tayyareleri 
bulunmakta idi. Kafile aynı zaman
da yiyecek maddeleri de getiri· 
yordu. 
Mürettebat duydukları sevinci giz
lemiyerek şunlan söylemişlerdir. 

Zayiatsız gelen ilk kafile değiliz. 
Denizaltıların hakkından gelmek 
gususunda muvaffak olunmuştur. 

Atlantikteki dolaşan Amerıkan 
donanmasının bize pek faydası ol· 
muştur. 

AVAM KAMARASINDA 
YAPILACAK GöROŞMElER 

V dŞington: 26 (a.a.) - Hood 
muharebe kruvazörünün ziyaı ln
giltereye yapılacak bahri yardımm 
artırılması meselesi etrafındaki 
müeakaşalar üzerinde büyük bir 
rol oynıyacak ~ibi görünüyor. 
Mustakil ayandan Moris, gazeteci· 
lere beyanatta bulunarak, Ameri
kanın kafilelere ı efakat vazifesi 
görmek üzere Kanada veya lngi
liz donanmasına derhal ehemmi
yetli mikdarda harp gemileri veril
mesi lanın geldiğini söylemiştir. 
Kongre liderler;nden bir çoğu hu· 
susi mükalemelerde Ruzvelt'in ha· 
rici siyaseti umumi, hatlarla izah 
etmek niyetinde olduğunu ve har
be daha faal bir şekilde iştirak 
hususunda şimdilik yeni fikirler 
ileri sürmiyeceğini beyan etmek· 
tedirler. 

Gestapo şell Blmmıer 
Norveçten döndl 

Londra : 25 (a. a.) - Norveç 
Ajansı bildiriyor : Himmler bir 
Norveç nazi muhafız müfrezesi 
teşkiline matuf olan esas gayesi
ni başardıktan sonra Almanya'ya 
dönmüştür. 

Sadık Norveç mahfilleri, Himm
ler'in Oslo'ya birkaç ay içinde 
ikinci defa olarak yaptığı bu zi
yarette Almanya'nın Ouisling'in 
Norveçlileri yola ·getirmek gayre· 
tinin akim kalmasından mütevellit 
memnuniyetsizliğini hissetmekte-

dir. 
Norveç ajansı şunu ilave edi-

yor: _ .. 
Nazi makinasının mutat butun 

tethiş makinası şimdi Norve'e so
kulmuş görünmektedir. 

İngiltere 
ısHlnde laallyet 
Landra : 26 (A.A) - Hava 

ve dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliği: Münferiden uçan b~rkaç 
Alman tayyaresi dün lngıltere 
üzerinde dolaşmıştır. Bomba atıl
dığına dair hiç bir haber alınma· 

mıştır. 

FblstlDdekl Fransız 
memurları 
çıkarılıyor 

Londra : 26 (A.A)- Fıllstinde 
ki Fransız konsolosluk memurla· 
rına en çok 28 Mayısta hareket· 
leri tebliğ edilmiştir. Bu tedbirin 
Suriyede ki Britanya konsolosluk 
memurlarına aynı tarihte hareket· 
leri hakkında yapılan tt'bligata 
mukabeleibilmisil olmak üzere 
alındığı bildirilmektedir. : 

Batan /ngiliz yatı 
Londra : 26 ( A. A. ) - ln

giliz Amirallık dairesi Liva Leo~t 
Yatmın batırılmış oldu~unu bı·l 
dirmittir. Bir kaç ki~i ölmüıtilr. 

-
BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

==- KiLO FIATI 

ırak vaziyeti 
'ı CiNSi En az I En- çok 

K. S. K. S_.__ 

Kahire : 26 ( A. A. )- Orta 
Şark İngiliz umumi karargahı teb
liği : Basrada sükun hüküm sür
mektedir . 

ras Sultanının 
yaptıftı seyahat 

R'lbat : 26 (A.A) Fas Sultanı 

Seyit Mehmet refakatında Prens 
Hasan ve General Veygand ile 
General Noguet ve muteberan 
olduğu halde dün sabah Recaniye 
girmiştir . General Veygand ve 

-~ 

Koza 
ı Klevland 1 

Klevland il 
1 M. Parlağı 

P. Temizi 
Kapım ah 
Y. Çiğidi 
K. Çiğidi 
Susam 
-Buğday 

Buğday To. 
Buğ-day yerli 
Arpa 
Yulaf 

! 

6,50 
5,00 _5,<!_0 ' 

34,50 - -1 

l s,25 (x) 
l 5,125 

1 1 

Noguet saat on altıda hava yo
liyle Maarkeşe hareket etmişler 

ve bu sabahta Kazaplanğaya git· 
mek üzere Marakeşten ayrılmıştır. 

26- 5 . 1941 =ı 

Kayserl'de tek 
tip ekmek 

KAMBiYO VE BORSA 
J ş bankasmdan alınmıştır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) isviçre 
(Sterlin) ingiliz 5.24 

1 

1 
1 

1 

Kayseri: 26 (a.a.) - Dünden 

itibaren burada tek tip ekmek 

vezni 950 grama indirilmiş ye fi
atı da bir kuruş azaltılmıştır . 

,_{Ç>olar) Amerikan __ 1~2.20 

(x) Buğday yeni rnahsuldür. 
Dün borsada muamcle olma

mıştır. 

Çukurova Çiftçilerine 
TOPRAK MAHSULlERi Of İSİNDEN : 

İLAN 
Hükumetimizin zürraı himaye hakkındaki yüksek alaka ve 

tedbirleri cümlesinden olarak Çukurovamn yeni hububat 
mahsulünün zamanında mübayaasına başlanılması için icab 
eden hazır tıklar yapılmış ve Adana, Ceyhan, Osmaniye ve 
Tarsusta Ofis teşkilatı geniŞletiler-ek satıcılann bekletilmeden 
işlerini yapabilecek dereceye çıkanlmıştır. 

Satın alma şartlarında da müstahsil lehine geçen seneden 
daha fazla genişlikler yapılmış olduğundan yeni mahsullerini 
idrak eden müstahs\llerin bu yerlerde faaliyete ge~miş bulu· 
nan Ofis alım teşkilitma müracaatla mahsullerini aşağıda bil
dirilen fiatlarla kolaylıkla ve beklemeden satabileccklerinin 
köylere tamimen tebliğine müsaadelerini rica ederiz. 

Cinsi -Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Yulaf 

24-27-28 13080 

Ekstra 

Kilosu 
Ku. Sa. 

7. 75 
6. 
5. 75 
6. 50 

Ekstradan gayrı 

7.25 

5.50 

Siyah çakır arpa 5.:l5 

ilan 
iHHİSARlAR ADANA BA~MODORlO~OND(N: 

Ceyhan İnhisarlar idaresi anbarlariyle Şimendifer istasyo
nu arasında tahminen 250 bin kilo ve keza istasyonla idare 
anbarından Yumurtalık idaresi anbarına 20 bin kilo Mamul 
tütün, içki ve boş Zurufun 941 mali yılı içinde taşınması ek· 
siltme günü olan 22151941 tarihinde talipler tarafından verilen 
mikdar haddı layık görülmediğinden pazarlıkla ihalesi yapıl· 
mak üzere önbeş gün müddetle temdit edilmiştir. 

Taliplerin 6.6,941 Cuma günü İnhisarlar Ceyhan idaresine 
müracaatları ilan olunur. 13065 

1 LAN 
S[YHAN VilAYETi HUSUSİ MUHASEBE MüOORlOGÜNOEN: 

1 - Aşağıda sahiplerile cins. mevki ve muhammen bedel· 
leri yazılı gayri menkuller, vergi borçlarının temini tahsili için 
açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Açık artırma 941 senesi haziranının 20 inci cuma iÜ· 
nü saat (10) da yapılacaktır. 

3 - ihale vaktinden evvel yabrılmış bulunması laıım gelen 
pey psrası miktarı aşağıda göıterilmişir. 

isteklilerin muayyen vakitte vilayet idare hcy'etinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 27-1-5 - 10 13066 

Cins Kapu No: Mahallesi Sahibi Satış bedeli Pey P. M. 

Hane 14 

" 
40 

Lira K. Lira K-

Nacaran Arap oğlu ve- J 600 
rescsi Fatma ve 

ismail 
Faful O. Mustafa 5600 

120 

420 

:·························· 1 DablU mtlteaddlt vantilatörlerle 1 
• Yayla gibi serin • • • 1 ASRi SiNEMA i 
• • 1 nın vasi salonunda 1 
1 SUVARE SUVARE 1 
• s.4s B U A K $ A M s.4s • • • 
1 : • Senenin en büyflk şaheseri • 

• • • • • • • • • • • • • • ı Gibi Üç Büyük Yıldızın Harikulıide Bir 1 
• Surette Yarattıkları • • • • • 1 Sevimli H agdut İ 
• • • • 1 BlyOk lieyecanıar • HarlkalAde 1 
İ maceralar • Nefis bir aşk sabnesı 1 
• • I iLlYHEH: 1 • • • • : MAYMUNLAR SERiSi : • • • • •••••••••••••••••••••••• ,, .. 
.~------------------------------------------------

Fab rikamızın Sayın 
Müşterilerine 

Fabrikada mallan olanlar arzu ederlerse kendileri sigorta 
yaptırırlar. Pamuk ve çiğitlerini, Pirinç ve kırınblarını imal edil· 
dildikten azami 15 gün kadar kaldıkları takdirde çuval harıı.rla
rından istif, hammaliye ve ardiye parası alınır. Kızışar~k küflen
mesinden, yanmasından, avarya olmasından, noksanlaşmasından 
evsafının bozulmasından hiç bir güna fabrika sahibi mesuliyel ka- ı 
bul etmez. 

Çeltiklerden çıkan darı, kepek fabrikanın mahrukatı olarak 
öte~enb.eri . bila bedel fabrikanm malı olup buna karşı fabrika 
ç.eltıklerın ımalıne kadar beklemesinden anbar kirası, vezin ücre
tı, kın~ap parası, arabaya yükleme hammaliyesi olarak müşteri
den bırşey 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 
mu~mele vergisi ~e Ceyhan Belediye hududu dahilinden gelen 
çeltıklerden beledıye nam ve hesabına işgaliye parası alınır. 

3-15 Ceyhan : ISMAIL ZALOCLU 

İLAN 
iNHiSARlAR ADANA BA~MOD0Rl060HOfN: 

in.hisarlar Adana Başmüdürlüğünün eski ve yeni istasyonlar İd 
resme, Gazhane, Barut deposu, lmlathane ve Mezbaha aralarmd 
9~ l mali yılı iç.ind~ ~~vk ve nakledilecek tahminen beş milyon 
kilo idareye aıt bılcumle mevaddm nakline eksiltme günü olan 
22-5-941 tarihinde talipler tarafından verilen mikdar haddı layık 
görülmediğinden eksiltme 2·6-941 tarihine müsadıf pazartesi günü 
saat 11 de yaptlmak üzere on gün müddetle uzablmış olduğun-

dan taliplerin yevmi muayyende inhisarlar Adana Başmüdürlüğün-
de bulunmaları ilan olunur. 24-27-31 13051 
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• • • i 
! DOKTOR , 
! • 

! Yalçın Mustafa Ozel i 
• • 
ı Dablll Bastabklar Mltebaııııı ! 
• • f K121lay Ulucami caddesi lstiklAl ilkokulu karşıım- i 
! daki muayenehanesinde her gün hastalarım kabul eder. ! 
• • ! S. P. Cs. 12-30 i 
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UIA AllEILll $UIE
S il: 

Adlnada mevcut ve Şubede 
ka,.th ve kayıtsız emekli ve bil6-

mum ysfek subay ve askeri me
murlann yoklamalann4 2 haziran 
941 pazartesi gününden itibaren 

ba~anrak 1/7/941 günü ak~mına 
kadar devam edecetinden hüviyet 
cüzdanı, askeri vesikalan ve ra
porlan ~alann raporlari&e birlik
te Şubeye .,gelmeleri jlin olunur. 

lflrllB•••BbNll 
Atua •••taJra• ....... 

Türk Baaan IJirliti Adapa 
mınbkası konıresinjn 9 Hazi
ran 941 Pazartesi günü saat 

dokuzda ( ötleden evvel} top

lanması kararlqmışlır. Deterli 

meslektaşlanmı11n o rün ve 
saatte J"üa:bözü :ıaıetui ida
rebanesindeki büroya teşrifleri 

rica olunur. 

21 - 72 - 29 

1 .... 1 
S Tanu.un Y"1mlf köyün- ı 

MUHARREM MiREMO 
1 de boy4cı ~~fh ata ve ı 
ı Yq,uf ata tarlalanna yakın ı 
ı -iç dröt parçadan ibaret olan ı 
ı ~.ıar •ıbbkbr. ~ iati· ı 

1 yeaalarAn idu:eJaı8n~ir.de Meh· ı 
medÇiörene mj)racaatları. C. J 

ti ••••• 
14••····~ ............... ı ... GADOEst 1. 112 - TElllf : REMO ADAi ~ nmı : m 

~=::::::::::::::::::::=:::::::::~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiii•, 

Bunlann uunluklan, dört metreden on metreye kadar 
pJur. eu,_ı.r ~ ~anmızı emerek jı~yı ke
., karuıp ~'sancılar yçar. ZaYıf, kaosu:, 4ermaıı
llZ baralar. Tebtilceli bastahklara yol açar. Te41aviile vü
cuttan ablmusa, insam ölüme kadar götürür. 

TIMOFÜJ 

Bu kurtların en birinci .levasıdır. Kutulann içinde kul
l&Dlf tarzı Yazlhdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekile-
nin müsaadeaini haiztlir. 127'1 

1 LAN 
Allll BELEDllt llllSET~DEI : 

(lertlr raptınıaeall) 
1 - ReşatLey malıall'esindekl ham yollarla hürriyet mahal

lesindeki yollara vaz'ı ıpıoı relen ZS69 ,tnetre tulünde bordür 
~annın vaz'ı açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - K~ be li 2~.00 liradv. 
3 - Mur te~\J ı~.ts'liradır. 
4 - ihale 6. .941 tarihine rasthyan cuma günü saat on 

beşte BeWJiıf.. i!tt,. huz~d~ .J.~~· 
S - -~ameaf 'Befediye Yen IŞ1eı:i Müdürlütündedir. is-

teyenler O!f.dfn parasız alabilirler. 
6 - Fazla mal4nıat abnak iltiyenlerin Adana Belediye'l 

FeJt Daireaine ve ihale pnü de ınuay~rı .saatte teminatlan ile 
~ ~l~i)'e Encümenine müracaatlan ilin olunur. 

22-27-1-5 13035 

FEMiL 
~ay~nların Sthhi arkadaşı 

Cenup Mua\akuı depoıu : Balrri Diril ~i 
Y-tcGlllii--.No.711 

------ -

' 
/ş Btmkası 
-- tuarnl .......... 

~IDELE~ 

4 Ş.,,,,,,,, 2 ltlıqıf, I 4'P4tt. ~ lltifıfftAlr~ 
tarilalerinll• Y'HIW 

1141 illra••i~• 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Ura 
3 > 1000 > 3,0QO > 

2 > 750 > ı,spp > 

4 > soo > 2,9PQ > 

ş > 250 > 2,000 > 

35 > 1()9. > 3,500 > 

80 > so > 4,000 > 

300 > 20 > 6,000 > 
i 

YUVANIN SAAD 

ÇAPA MARKA 
Sd~Mt\njıiı), ~~in, &Qfrıtnazın lı" . . 

En Büyük 
R 
A 
D 
y 

L 
• 
1 
N 11$-uumll 

CAZiBE 1 Gtmltllil 1 
"8Milfftlio,. lwİılQl!Wo ıni• 

Iİr ~i. ~ .. ~ ile 
temıyüz etmiş ve onWnlerc;, 
kitinin tercih ewti 1•rbıe dit 
macunu haline relmiştir. Dit 
bafı•bh•_. ve fÜMlliin· 

ele parlak 
"Radyolin,, aiıi 
ve bir~.ıni.lli 

Mhlhııarlıln8~ 
.. kıl ......... 

RADYO 

Senel#li • • • 14(}() ~ r. 
1 Aglıfı ••• 125 • 

_,,_ 

aa.w. ~' 


