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--:::----a.,,.. her yerde a kuru, GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Fevkalade Vaziyet Dolayı siyle 

Vatandaşların Muvakkaten 
Katlanacağı Fedakarhklar 

ı ........................ ı 
i Japonya vablm blrı 
ı vazıyeue mı i 
l karpıaııyor ? l 
ı Tokyo: 29 ( A. A.)- ı 
ı Harbiye nazırı General ı 
ı Togo dün Generallerle ı 
ı yaphğı bir toplant,da Ja· ı 
ı ponyanı" vahim bir va· ı 
ı ziyetle kar,ıla,mak mec• ı i buriyetinde olduğunu •ÖY·l 
ı lemiı ve emekli on beı ı 
ı Generalden bu vahim va· ı 
ı ziyette kendisiyl• •ılu ;,. ı 
ı birliği yapmalarını iste· ı 
ı miftİr . ı 

Arttırılmakta Olan Bütün 
Vergi/er Hakkında T af silô.t : ................ ~ ...... : 

----~---------------....:.....-----~ ---- --- 1 .. Anhra: 29 (Türkspıü Muha· 
1rınden) - Hükumet, fevkalade 
ltiyet dolayısiylc bazı vergi ve 
"İmler artıran kanun layihasını 
"yük Mecli ine takdim ederken 

... ip sebepler layihasında vatan-
tiarın bugün davet t'dilmckte 

~ukıarı fedakarlığın muvakkat 
..: tıamana münhasır bulundu~unu 

tu cümlclelerle anlatmaktadır: 
~t ~Talc.dim olunan l!yihada ı.am 
ıi 

1 
Vıitcr muhtelif Vergi ve Re

~ rrı ere ni bet edilmiş olmakla 
ftt;•~er heyeti umumiyesi, bey
ti rnııcı buhranın devam müdde-

nc rn· h . . it ln6 un asır, fevkalAde bır mıl 
b ,dafaa \mükellefiyeti mahiyetini 

v::~ .0 Iup fcvkalide ahvalin ıe· 
k 1;nı. müteakik bu um ve mu· 
~I cf ıyetlerin kaldırılması tabii 
Ilı Undu_tundan. bu cihet layiha· 
d '~ ~7 ınci maddesinde ifade e· 

ı ırıııtir .> 

ırı . liüld'ımetin bahis mevzuu :37 
ta~· maddesi, lktisat encümeninde 
ili ~le u~ramıf ve bütçe encüme· 
t.1ad~ b~ tadili kahul etmiştir. 

cnın ıK>n tekli tudur: 
ll1.ı •Bu kanun. 3780 Hyılı kanu 
hıı~ .. tatbilına lüzum kalmadığı 
taın Uınetcc ilin cdildi~i yılın hi· 
l"dında meriyctten kalkar. Şu 
" ark' dutu ı, bu kanunun meri bulun-

ı•tib ıamanda vaki olan kazanç, 
~e lik, nıuamele. satış, intikal 
'°rı hakliyat veraileri bu tarihten 
İtb ra tarh ve tahsil olunsa dahi 
kel~ ~anunda yazıtı ıam ve mü-

efıyctlere Uibidir .> 

Hanai verai ve re.imler 

arttırılıyor? 

~ Hükümet liyihasına göre, 
-.ev lllrn ve mükellefiyetlerden 
ti._d cut vcrailerin arttırılmasi şek· 
Vera' alanlar kazanç, hayvanlar, 
dam aet ve intikal vergileriyle 
liittı~ ve tayyare re•imlerine; 
tuuı kle~de kullanılan evraUan, 
•hrı: ve ıçlcilerden ve kibritten 
İPek n ln~d~faa vergilerine; ıunt 
to

10 
ve ıplı~inden, lAstik çizme 

ve ç rı, kaloı ve ökçelerden, kah
•irı.., ~Ydan alınan istihlak vergi· 

• ••llulc etmektedir. 
ki la M6tellefıyetin tevsii seklinde 
a'İairı:larda hlten muamele ver· 
tu~ıa ~ muaf bulunan kepek. 
kerd~ ıtcmit, nebati yağlar, şe· 
fı.Yctı n. ~amut maddelerin mua· 

erının ·ı d'I . d . llıtnt ı ga e ı mesın en; çı-

Poat80' tuı, ihracat maddeleri 
tetefu Ve telgraf müraıeleleriyle 
lar (i n abone bedelleri ve bina-

ttrine ~d f .• 
:tından "b mu a aa vergıııı va-

• ._ ı arct bulunmaktadır, , 
•vıuı k Cck 01 

8 creye e~as teşkil ede-

lna<idc~n .b~tcc encümeninin bazı 
layiha crınm tadilini de ihtiva eden 

sına ö . Veya . ~ re yenıden vazolunan 
lcrj ~ acnıııetitcn vergilerin nisbtt• 

.,un tardır: 

1 • Türkiye C" h . . yındc b um urıyetı hududu 
lıftik k ulunan koyun kıl keçi 

CÇI l'f 'k ' ' 
"----.:.:' 1 h keçi, sıtır, man· 

~vzvE l..I l..T LORD HA. 
FAKsı KABUL ETTi 

b Va~ington . 
r;.uıvcıt l . . 29 ( A. A. ) -
f.f,rf le ngıltere büyülr.: elçisi Lord 

ı a ı 
tıorrı İ•' ~e tanınmış lnailiz eko-

.Saray ı eıncst'i dün Beyaı 
' d•vet etmiıtir . 

da, at, katır, deve, eşek ve do- ı 

muzlar bu kanun mucibince vergi· 
ye tabidirler. 

İki ya~ını bitirmemiş sıırır, 
m~nda \'e develerle, üç ya~ır ı bi
tirmemiş al, katır ve c~cklerin, 
devlete ait hayvanlar bu vergiden 
nıuafıırlar . 

Vt!rgi hayvan haşına şu mik· 
tarlar üzerinden alıııacaklır: Meri· 
nos koyunu 30, tiftik kl'Çi 35. ko· 
yun ve kıl keçi 60, sıtır 35, man· 
da 100, deve ve domuz 125, at, 
katır, eşek 1 O kuruş. 

Bu vergiler kanunda tesbit 
edilen tarihlerde olmak üzere iki 
müsavi taksitte alınacak ve vergi
lerini ödemiyenler hakkında tahsi
li emval kanunu hükümleri tatbik 
olunacaktır. 

Kanun layihasının bir faslı da 
muamele vergisinde yapılan tadil
lere, ithalat mallarından alınacak 
muamele vergisinin nisbetlerine 
taalluk etmektedir. 

Damga resmi kanunun 7 inci 
maddesinin S üncii fıkn sı iU şe· 
kilde deti~tirilmiştir: 

"Yabancı memleketlerde tan· 
ıim ve Türkiyeye irsal olunan ev
rak ve senetler resmi dairelere 
ibraz olundutu veya üzerine mür
seliileyhleri veya hamilleri tarafın
dan devir veya ciro muamelesi 
yürütüldü~ü ve yahut her hangi 
bir suretle Türkiyede hükmünden 
istifade edilditi takdirde damga 
resmine tabidir. Meıkur resim 
mürseliileyhleri veya hamilleri ve 
yahut hükmünden istifade edenler 

• 

lngiltere' de ordu ve halk bir terbbüıüne karıı 
daimi teyakkuz halirdedir. Reımimiz, takim edilmiı ıahil· 
lerde nöbet bekliyen aakerleri göıteriyor. 

Türkiye'de ıanıim edilip doğ'
rudan doğruya yabanci memleket· 
)ere gönderilen evrak ile çekilen 
telgrafların damga resimleri, Tür
kiye'de kalan kopyelerine pul il· 
sakı suretiyle ıf a olunacaktır. Bu 
kopyclerin tahakkuk müruru Ul· 

manı müddetince saklanması mec
buri olacaktır. 

Kahvenin istihlak \'ergisine 
yeniden 25 kuruş ve çayın istih· 
!Ak vergisine kırk kuruş, çimen· 
toya ton başına 200 kuruş zam 
icrası teklif olunmaktadır. 

Tuza kilo başına bir kuruş 
müdafaavergisi lwnacaUır. A ker 
sigaralarından rnüdndafoa vergisi 
kaldırılmakta di~er sig-ara ve 

içkilere şu nisbetlerde zam icrası 
teklif et il mekted•r: 

Rakı, kanyak, konyak ve li· 
körlerde: 15 ve 25 santilitre olan 
şişelerin beherine 5 k ruş 35 ve 
50 santilıtre olanların beher şişe
sine scki7. kuruş, şişe hacimlerı 

cllı santilitreden fazla olanlar1n 
beher şişesine 12 kuruş, şampan· 
ya ve viskinin :beher şişesine 75 
kuruş, ~araplıırın beher litresine 
2 kuruş, 

Sigaralarında yirmi sigara) J 

muhtevi paketlerden on bir ~uruş 
ve daha yukarı olanlarııı beher 
paketine bir kuruŞ ve ru fiyat· 
tan aşıt2ı satılanların beher pake· 

(Gerisi ildnci sahifede) 
tarafından ifa olunur. 

~-----------------------------------------------"--------~------••••••••••••• RUZVEL TIN lSTEDlGI Atina sefaretimizin 
memlekete nakli 
lıtanbul : 29 ( Türk ÖlÜ muhabirinden )- Ankara vapuru bugün 

Atina Sefirimiz En: AL:abeğ'eni ve Sdaret Memurlarımııı almak 
- re Pireye hareket etti. Vapur Cumarte•i günü Pireye varacaktır. 
uze S f · · b ü b · Vaziyet Radyo istasyonumuz tarafından e aretımıı.e ug n te lı~ 

edilmiştir . 

Bay Vilki 

VWd'nln beyanatı 

/ngili% Kruvazörü 

Yark battı 
Ankaıa: 29 (Radyo gazetesin· 

den) - lngilizlt rin Yark kruva-
7Örü Girit sularında batmıştır. Bu 
8250 tonluktu. 32 mil sürate ma· 
likti. 

İrak vaziyeti 
İngilizler Baftdat 
kapılarında 

Kahire : 26 ( A. A, ı- Irak 

Nevyork: 29 (a.a.) - i{uzvelt- ta esas faalı)et havalaıdıt cerr.· 

in nutkunu mevzu bahseden Vilki ) an etmektedir. 

demiştir ki: Reisicumhnrun büyük Ankara : 29 ( Rad) o gazete· 

mesajı bütün dünyayı mütehassis sinden ) - İngilizlerin Bağdada 
etmiştir. Amerikanın hülyalarını elli kilometre mesafeye kadar gel· 

hakikate inkilip ettirmek için ye· diğini bildirmektedir . Irak hava 
gine çare olan kuvvetli tek bir kuvvetleri bÜJÜk zayiat vermiş· 
gayret, tek bir aıim içinde birleş· lerdir. lngiliı.lerin lrakta hakimi· 

tirmek sellhiyetini almış buluuu· yeti her ııün biraz: daha artmak· 
• tadır , 

yor. 

T AHSISAT KABUL EDiLDi 
Vaflngton : 29 ( A. A. ) 

Mebuaan Mecll•I Mallye tA· 
il Komıteal ordu için 13000 
tayyarenin tedariki maarafa 
olarak Ruzveltln lateedlil 
2, 790,000,000 dolarllk tah· 
•l•atı kabul etmı,tır • 

I••••••••••••• 
Afrikada 
lngilizler 
dayanıyor 

-

Yeni ku1Jvetler gelmekte 

Kahııc-: '29 (ıu .) - Alııı.ırt 
kuvvt•llerıııin ekSl'rıyeti hRlt•n 1 l ııl • 
faya geçidinin lcpe:ıoiııdedit. V•: 
yalnıı pek az. ıııikdaq geçidd ıı ı 
çıkmıştır. A lmanlın geçidin şarkın la 
hiç hir şayanı kayıd ilerleyiş yap. 
mamışlardır. Harekat 10 kılorndre 
kadar bir cebhe üzerinde teksif 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu esnada Habeşistanda ha
rc:k.at, yaQ'mur mevsimi dolayısile 
çetınleşmek istidadını göstermekle 
beraber şayanı memnuniyet bir 
tarzda devam eylemektedir. Düş· 
man tüfenk ateşi ve hava bom .. 

(Geni ilçilncQ 11hifedc ) 

• v Sahip ve Başmuharriri -1 
FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Snyı : 5025 

Büyük Millet Meclisinde 
-------. -------

Meclis 
iTTiFAKLA 

K bul 
Baş Vekilimizin Beyanatı 

Ankara : 29 ( Türksö:tü mu. , 
habirinden )- Bü) ük Mıllet J\1 .. c .. 
lisi bugün 1110 raf bütçt•siııiıı mü 

1 

:zakeresiııe de\ am elm ş "e Mıl i 
Müdafaa bütı;csıııl knhul etmiş
tir. 

Vergılere ıı:nm k ıııun lıı)ihn ı 

da knbul f'llilınış iı . Kt·rn Mccli · 
varidat hiilçt siııi dt• kcıl ul t tmiş 
buluııuyoı 

Muvuıeııeı unıumi) ~ L ııunu 
356 rı•j lı• ve• iıtıfnklrı t.ısvib o'u· 
ııat ak kaıınııiyet J..:esbel m ~ hulu· 
rıuyor. B.·.~vekilinıi:ı: ıııii:ı:ukt•ted··ıı 

:ı.onrn kiirsİİ}e gelert'k Mı clısin 

lıükumete yaptığı yrııdını ı ltş k 
J..lir etmiştir. Mehu lur Bnşvekilirı 
b~yanatını alkışlrıı ltt tu vıb etmiş 
lerdir . 

EDEN MÜSTAKBEL 
DÜNYAMIN NASll 

KURULAClGIKI ANlATTI 
Londra : 29 (Radyo Gazete

sinden) - E.den bugün Avam 
Kamar.asında beyanatta bulunarak, 
harpten sonrll yeni dünyanın n& 
.sıl kurulacakını anlatmış, büıiin 

milletlerin bu kuruluşta vazife ala· 
cağını \'e hatıll Alrmıny nın da 
bu vazifeye ortak olacağını fakat 
Almnny:ıya sulhu ıh lal fırsatı ve
rilrniyect·ğfoi kaydetmiştir. 

Eden, Ruzvelt'in nutkundan 
sitayişle bahsetmiştir. 

Uzan menzıw 
topların laauyetl 
Londra : :l9 ( A. A. )- Fran

sız sahilinde bulunan u1un men· 
ı.illi Alman topları get'e .} arı an
dan onra Manş füerindt>n ateş 
açmışlardır . Munto:ı:am fa ılnlarln 

].:ısa bir müddet için snlovlar a
tılmıştır • Almanların Bulogne Cİ· 
varında bulunan bir batar.> ayı 
kullaııdıldarı sanılıyor. 

Girid harekatına faal bir şekilde 
işlira1- eden lngillcrc'nin Akdeniz 

Filosu Başkumandanı Amiral 
Cunningham 

Giridde 
lngilizler 
mukavemeti e 
Banyanın işgali 

teeyylt etmiyor 
l.ondm : 29 (A.A) - Lond. 

rada ög-reııildiğinc göre, Girit iis· 
leri üzerinde devamlı hava hare
kiilı imkansızlığının sebeplerinden 
biri hnva müdaf .. asının kıfayetsiz

lığidir. Yunnnislorıın tahliyesi es· 
nasında Giride nakledilen küçük 
avcı teşekkülü geri alınmıştır. Düş
man .bu kuvveti adet itibariyle 
pek 1.iyade geçmişti. Keza Almnn
lar Avrupanın batı şimalinde ki 
hnvn kuvvetlerini his edilir derece· 
de azaltarak orada ki kuvvetlerden 
bir kısmını da Balkanlar üzerinden 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

EGE KERMESİ 

Bir grup genç mııli yu .1 rdo 

lzmir : 29 (Türksözü mulıabirinden) - Pazar günri başlıyan Ege 
Kermesi Bergamada zengin ellencelcrle devam etmektedir. Şclıir baş· 
tan başa clonanmıştır. Civar /.:.aza. nalıiyc ve köylerden gelen lıa/k, 
binlerceclir. Bergama spor sahası, çepçeure çardaklar kurularak kermes 
için hazır/anmıştır. Burada yapılan töreni görmek için cİtlardaN ya
maçları, görrilmemiı bir kalabalık doldurmuştur. 



/ Garp Edeblytuua Me,barları 

Gustave Flaubert 
19 uncu asırda Fran-

sız edebiyatının en meşhur sima
larından biri de Gustave Flaubert
dir. Biz edebiyatın en inkişaf et
tiği bu asırda Fransada realistliği 
ve rea!istliğin basında da Flaubert'i 
görürüz. O Fransız romancıları 

arasında realist adındaki bir mer
divenin en yüksek basamağına, 

en yüksek kademine çıkmağa mu
vaffak olmuş bir deha, bir edip 
idi. Altmış yaşında, dinç ve ça
lışkan bir yazıcı olduğu halde ö
len Fleubert 1821 senesi birinci 
kanunun 12 inci günü Rouen şeh
rinde dünyaya gelmiştir. Babası 

doktor Achil Flauber çahşkan ve 
namuslu bir adamdı. Çalışkanlığı 
sayesinde bütün Ruan halkının 
sevgi ve saygısını kazanmıştı. 

Hükümet tarafından Ruan Has
tahanesi baş tabipliğine tayin e
dilmesi üzerine artık kat'i surette 
oraya yerleşmeğe karar vermiş

ti. Gene Gustavc ilk tahsil ve 
terbiyesini bu şehirde aldı. Ruan
da evlerine· yakın olan mektebe 
nehari olarak devam ediyordu. 
Zekasından emin olduğu için ders
lerine pekaz çalışıyor, buna rağ

men sınıfını muntazaman geçiyor
du. En çok sevdiği ders tahrir ve 
edebiyat idi. Hususi hayatında 
bile, daha çocuk olmasına rağmen 
bu meftunlarına çok düşkünlük 
göstermiştir. Henüz onbir yaşında 
iken bizzat babasından gizlice ter
tip ettiği piyeslerini küçük dost
ları mahalle arkadaşlariyle oynar
dı. Bu piyesleri oynamak içinde 
seçtiği sahnel eı de orman köşele-
ri idi: 

Bilmem sahi bilmem doğru 

fakat Flaubertin çocukluk hatıra

larını yazdığı küçük jurnalinde 
bir sahifede şunlar yazılıdır: 

cBu gün hava çok güzel, tam 
(Şaheserler Şaheseri) pi;·esinin İ· 
kinci perdesinin oynanacak zama
nı, (Louis) (a) Lui çocukları top
ladı ve Irmağa (1) gittik. piyes 
oynanıyor. Bir de baktım boru 
sesleri, halbuki orkestrada böyle 
bir şey yok, hemen piyesi dur
durdum, orkestraya giderken kar
şıma ellerinde borular, atlar üze
rine binmiş bir sürü sırma elbise· 
li adamlar çıktı . . . demek piyesi 
bozan bunlardı ... en sırmalısına 
<hey bana bak, buraya gel de

dim, adam korkusundan sarardı 

yanıma geldi. Dedim ki. cUtan
nııyormusunuz. Dünvanın en meş
hur piyesi oynanırken. boru öt
türmeğe, piyesi bozmaya, sizde 
terbiye yokmu, sizi Valiye şika
yet edeceğim dedim> 

O gülerek bizden af diledi i
lave ettim ya beş fransız kuruşu 

verirsiniz, yahutta valiye gidece
ğim dedim. 

Adam peki dedi ve elime 
bir para sıkıstırdı, atına bindi ve 
u ıaklaştı.> Arkadaşlar etrafımı 
sardılar, herkese yerine gitmesini 
söyledim, Lui beni bir köşeye 

çekerek ene yaptın! Güstave, ne 
yaptın! o sırmalı adam pazarları 

ava çıkan vali idi dedi bende 
şaşırdım, ellerimi cevap olarak 
açarken atlı adamın vergiği para 
yere düştü, baktık, bu beş fransız 
kuruşu değil beş, fransız altımy

dı.> 
İşte genç dehanın hatıra def. 

terinden birkaç yaprak 

* * * 
1840 senesine kadar memle

ketinde okuduktan sonra Flaubert 
19 yaşında parisc giderek hukuk 
fakültesine başladı. Fakat talebe· 
lik hayatından hiç hoşlanmadığı 
gibi, orada hiç te tanıdığı bulun
madığından, pariste geçen günle
rinde Flaubert çok sıkılmıştır. Bü
tün günlerini yalnız başına sakin 

olduğu apartımanında kendi oda
sında geçirir. eline bir hukuk ki
tabı alır, okur, sonra derhal ka-
payarak yatağına uzanır, müte• 

a - Bir arkadaşı 

1 - Bir semtin ismi 

'- YAZAN -, 

l~ad Bayda~( 
madjyen sigara içer ve d-üşü
nürdü. 

Bu gençlik anında Ftaubert 
eski Yunanlı bir genç gibi vü
cutce fevkalade dinç ve çevik na
zara hoş görünür tarzda mahçup 
son derece akkılh ve zeki, her 
hangi bir şey hakkında düşündük
lerini apaçık söyliyen sert bır fı
ransızdı. 

1840 senesi mektep tatilinde 
Pirene ve Korsikaya seyahatler 
yaptı ve bunlardan pek çok isti· 
fadeler gördü. Fakat çocuğu için 
hiçbirşey yapmaktan çeldnmiyen 
babasını 1845 ve pek sevdiği 

hemşiresini de 1846 tarihinde 
kaybetti. 

Flaubert kız kardeşi Karolin 
(Caroline) in ölümünde üzüldüğü 

kadar hiçbir şeyde üzülmemiştir. 
Annesinin yalnız kalması üzerine 
Flaubert 1846 :sonbaharında hiç 
sevmediği Parisi terketti ve hukuk 
tahsilini böylelikle yarıda bıraktı 
ve Babasının son zamanlarda bü
yük bir servvt vererek aldığı Ru· 
an civarındaki Groisset'deki ma
likanede annesiyle yaşamağa ka
rar verdi. 

Oraya kendisini ziyarete gi. 
den bir arkadaşı Flaubertio ha-
yatın en güzide kısmının geç-
tiği burayı şöyle anlatıı: 

"Manzara hoş ve latif, Sen 
nehri hemen yirmi metre kadar 
uzakta önünde hiç bir engel ol
madığı için nehrin cereyanı, akışı, 
gemilerin ve sandalların gidiş ve 
gelişi pek iyi görülüyor. Sabitin 
diğer tarafında ağaçlarla süstü 
zümrüt gibi yeşil ve kokulu te
peler nazarları kendine doğru çe
kiyorlar ve manzara bir cümleyle 
ruhu okşar derecede güzel,, 

Flaubert işte bu evde tam 
otuz dört sene yani vefatina ka
dar yaşamıştır. 

Buradeki çalışma hayatı hep 
devam dmiş ancak samimi dostu 
Mascime du Camp ile beraber 
Britanyaya ve şark memleketle
rine yaptığı seyahatlerle bir kaç 
zaman için sekteye u~ramıştı. 

1846 tarihinden itibaren ede
biyatı kendine meslek seçen Fla
ubert. çok okuyarak kafasını dol
durmuş ve bundan sonra yazacağı 
eserler için esaslar kurmaya, pro· 
jeler yapmağa başlamıştır. 

O zamanın kadın şairlerinden 
Mile· Lauise Cotet aşkları bu ta
rihten başlar. Bu macera kırgın
lıklar, şikayetler, dargınlıklar ba· 
rışmalar yine darılmalardan ibaret 
olarak sekiz sene (1847 -1855) de· 
vam etmiş. Ve en nihayet ede
biyatı bu kadma Flaubert tercih 
etmiştir. Hayatı bu cihetten pek 
sade geçen Flaubert evlenmemiş 
bir edebiyatçı olarak kalmıştır. 

1849 da vefakar dostu Mas
cime du Camp ile şar k'l seyahat 
ederek Malta, Mısır Suriye, Yuna
nistan taraflarını gezerek lstan
bula kadar gelmiştir. 

Bu seyahat Flaubert'i o ka
dar tatmin ve memnun etmişti 

ki son nefesine kadar böyle yeni 
bir seyahatten bahsederdi . Ken
disi bu seyahatten sonra Şarkın 
meftunlarından olmuştu . O, Pi
erre loti ile beraber yegane Fran
sız edibi olarak Şarkın esraren
gizliğini , güzelliğini hoşluğunu 

tatmış ve buralardan en derin 
hislerle ayrılmıştır ve yolda rast
ladığı bir arkadaşına İstanbul için 
c - Eğer bana Constantinople '. 
den ( Eski adıyla İstanbul ) bo
ğaza bakan bir pencere verecek
lerini bilsem bütün evimi ve ser
vetimi satardım , demiştir . 1850 
ye kadar bir çok küçük eserler 
yazmışsa da o ICadar çok muvaf
fak olamamıştı . 1850 den 1856 
tarihine kadar bütün dünyaca al
kışlanan Madam_ Bovary namın· 

~= ... :_·· .... --- . -- -- - -_:__ - __ _.:..~-

TORKSOZO 

Kasaplar anlaşıl 
Pazar glalerl 

et satllmayacak 
Şimdiye kadar Adana kasap

ları pazar günleri dükkanları açık 
bulundurarak et satışı y&ptıkları 

malumdur. Şimdi ise kasaplar 
aralarında yaptıkları bir anlaşma 
ile 1 Hazirandan itibaren pazar 
günleri dükkanlarını açmamayı ka
rarlaştırmışlardır. 

Mersinde Partinin 
gardın partisi 
Mersin : 29 (Türksözü muha· 

biriden) - Cumhuriyet Halk Par· 
tisi Vilayet ve Kaza teşkilatı men
faabna olarak Haziranın yedinci 
Cumartesi akşamı Belediye bahçe
sinde bir Garden Parti verilmesi 
idare heyetlerince kararlaştırılmış 
ve Vilayetten müsaadesi alınmış
tır. 

Maarll VekAletınıa 
yeni neırıyatı 

Maarif Vekaleti köy enstitüleri 
mevzuu etrafında bir kitap hazır

lamaya karar vermiş, bu hususta 
materyal toplamıştır. 

Bundan başka aynca bu yıl 

OkulJarın imtihan neticelerini gös
teren broşür tanzim edilecktir. 

DÜNKI iHRACAT 

Aldı~ımız malumata gö-
re istanbulde.n dünkü ihracatın 

yekunu 100 bin liradır. Dün, A
merikaya avderisi, Almanyaya 
acıbadem çekirdeği, Kıbrısa kene
vir satılmıştır, 

de.ki nefi~ eserini tertib ve tahrir 
ile uğraşmıştır . 

Bu roman 1856 senesinin ikin
ci teşrininin ilk gününde ilk defa 
( Revue de Pari.s - Paris mec
muası ) adlı mecmuada tefrika 
edilmeğe başlandı . Fakat 1857 
Şubatında eserin müddei umumi
lik tarafından çıkarılması durdu
ruldu ve güya romanın ahlaka 
uygun olmadığı iddiasiyle mah
kemeye verildi . 

Yapılan iddalara , söylenen 
ağır sözlere Flaubert binlerce in
san önünde bizzat kendisi cevab 
verdi ve beraatini çabukçacık ka
zandı ve bütün Paris tarafından 
alkışlandı. Artık her Pazar her
kes ( Revue de' Paris ) alıyordu. 

Bundan sonra Madame Bovary 
kitab halinde neşrolununca pek 
büyük bir rağbetle karşılandı ve 
derhal ecnebi dillere tercüme 
edildi ve Flaubert zamanının eo 
büyük yazıcısı olarak kabul edildi. 

Flaubert 1858 de Karlacayı 
ziyaret etti . Burada Arkeolojik 
tetkikatta bulundu. Avdetinde yi· 
ne meşhur romanlarından ( Sa
lambo ) yu yazmağ'a koyuldu , 
Uzun bir mesaiden sonra 1861 
senesinde meydana koydu ve tam 
dokuz sene içeri~inde yani 1870 
kadar bir sürü hikaye iki Piyes 
ve bir de ( E.ducation Sentimen
ta'le ) Hissi terbiye adlı roma-
nını hazırladı ve neşrettirdi . 

17 yılda yapılan 
kög mektepleri 

ı ................ ~ .... ··ı 
j ALTIN D0$0YOR İ 
ı Aldıslımız malQmata ı 
ı göre lstanbulda DUn bir ı 

ıı altmm fiyatı 26,80 llra i 
idi. Bu rakamdan altm 

ıı flyatlarmm dU,meğe baş-i 
• ladı§ı anlaşılmaktadır. ı 

ı• KUlçe aıtınm bir gramı ı 

ı 335 kuruf, beşlblryer- ı 

ı de ise tt9 llra idi. : 

: ........................ : 
Seyhan Bölgesi 
Kapa Maçları 

Bu pazar günü Adana Gençlik 
kulüpleri arasında kupa maçları 

vardır. Müsabaka stadyumda tam 
!lıaat on ikide başlayacaktır. 

llk maç Adana Gençlik Kulü
bü ile Malatye Mensucat Gençlik 
Kulübü arasında yapılacak ve bun 
dan sonra Milli Mensucat gençlik 
kulübü Adana demir spor gençlik 
kulübü ile karşılaşacaklardır. 

Gelecek hafta da bu iki ma
çın galipleri arasında karşılaşma 

yapılacak va bu maçın galip bölge 
kupasını alacaktır. Kulüplerimize 
başarılar dileriz . 

Alman Konsolosıaıu 
Haber aldığımıza göre şeh

rimizde bir Alman Konsolosluğu 
ihdas edilmi~tir. 

-
1870 senesinde, dahildeki bo-

zukluklar, harbin acıları, gittikçe 
artan yaşı son neşrettiği eserlerin 
Madam Bovari ve Salambo'ya 
nazaran az muvaff akıyetleri za
vallı Flauberti acıklı ve bezdirici 
bir sinir hastalığına uğrattığından 
biçare ekseriya dehşetli bt.ıhran· 

lara uğrayarak ölümün daimi teh· 
didi altında kederli bir hayat ge
çiriyordu. 

1872 de annesini kaybetti ve 
varidatının bir kısmım zaruret ha
linde olan akrabalarına terketti
ğinden paraca de sıkıntı çekmeğ'e 
başlamıştı . İhtiyarlık zamanında 
kendisine teselli veren şeyler Ge
orge Sand'ın bir büyük hemşire 

gibi samimi ve gönül alıcı : güzel 
muameleleri Parisli dostlarından 

Zola, Daudet , Turgenyef , Gon
corut biraderlerin kendisine her 
dakika gösterdikleri derin hür
metleri ile kendisinden sonra re
alistliğin şefi olan ve Flaubertin 
izleri üzerinde yürüyen Cuk de 
Maupassaut'in doğmakta olan e
debi kuvveti ve şöhretinden iba
retti . 

Flaubert'in daima artan bu 
yeisli ve iztirablı haline rağmen 

yine son derece çalıştığı görülü
yordu . 1874 te az.iz Antuan'ın 
korkuları, romanını neşretti. Fla
ubert bu eseri defalarla tadil e-

(Gerisi üçüncü sayfada} 

Memlekette Bu sene köy ka
nununun tatbikatı ile 628 mektep 
yapılmıştır. 17 yılda yapılan köy 
mekteplerinin sayısı bu suretle 
6447 ye baliğ olmuştur. Bu mek 
teplerin planları devletçe hazırla
narak köylüye verilmiş ve köylüler 
tarafından imece He inşa edilmiş 
tir. Yani ancak malzemesine para 
verilmiştir. Köylüler tarafından ya
pılan bu 6447 mektebin beherini 
iki bin lira üzerinden hesap ede
cek olursak 12.894,000 lira olduğu 
anlaşılır. 

CEYHAN DA 

Köylüler nasıl 
yaşıyorlar? 
Yüksek Ziraat okula 
talebelerinin tetkikleri 
Ceyhan : 24 (Türksözü muha-

birinden) - Ankara Yüksek Zira· 
at mektebi talebelerinden -15-
kişilik bir gurup başlarında mual
lim Abdi Ôzkök olduğu halde 
Ceyhana gelerek bölge köylerin· 
de zirai durum hakkında tetkika· 
ta başlamışlardır. 

Evvela, Sirkeli ve Çokça köy
lerinde toplu bir halde tetkikat 
yapan talebeler dünden itibaren 
ikişer kişilik guruplar halinde köy
lere dağılmışlardır. Alınan haber· 
lere göre, bir çifçinin gerek tek 
başına ve gerekse efradı ailesiyle 
birlikde bir sene zarfında yeme, 
giyme masrafları ile zirai ve bir 
hayvanın .senevi yeme vesair mas
rafı ve bir dönüm tarla için ihti
yar olunan zirai çevirme masrafı 

ve bunlara benzer diğer hususat 
hakkında esaslı tetkikat yaptlmak
dadır. 

Bölgemizin 99 köyü bulundu 
ğuna nazaran, her iki talebeye 12 
köy isabet etmekle, talebeler dün· 
den itibaren vazifelerine başlamış 
olduklarından Haziran ayının ye
disine kadar tetkiklerini bitirerek 
sekizinci günü kasabamıza avdet 
etmiş ve kasabada toplanmış ola
cakdır. Şu hale nazaran, Ceyhan 
bölge köylerindeki zirai etüd Ha
ziran sekizine ikadar hitam bul
muş olacağından ondan sonra Ko
zan, Kadirli ve diğer kazalar köy• 
!erinde tetkikat yapmak üzere 
Ceyhandan ayrılacakları Öğ'renil

miştir.- M. SELÇUK 

B lr kadını sopa 
ile öld8rd8 

Küçük Çamurlu köyünden 
Ahmet kızı Emine aym kö_yden 
Mehmet oğlu Hacı Vayvay tara
fından sopa ile öldürülmüştür. 

Fail · yakalanarak cumhuriyet 
müddeiumumiliğine verilmiştir. 
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Ruzveltin nutku 

Ruı.velt tarafından söylenen 
nutuk dünya matbuatını alakadar 
etmekte berdevamdır . Bazı ga
zeteler Ruzveltin bitaraflık kanu-

nunun ilgası lüzumunu izhar ede
ceğini sanmışlardı . Halbuki Ruz
velt beyanatında buna lüzum ol

madığını anlatmıştır . Ruz.velt de
nizlerin serbestisi için Amerika
nın her şeyi yapacağını söylemiş 

ve fakat bunu nasıl yapacağını 

anlatmamıştır. Hatta Ruzvelt : 
-. ' Bunu Hitler de bilmek 

ister• 1 Fakat söylemiyeceğim . 

demiştir. Japonya Ruzveltin nut
kunu mutedil görmüştür. 

Girid vaziyeti 

Giridden gelen haberler , ln

gilizlerin vaziyetinin güçleştiğini 

anlatmaktadır. Han yayı: Almanlar 

işgal etmiştir. Vaziyet öyle gös
teriyor ki adadan Almanları at· 

mak artık mümkün değildir . Fa· 
kat Almanlar Giridde büyük za-

yiat vermişlerdir. İngilizlere göre 
Hanya işgal:edilmemiştir • 

Surye vaziyeti 

Suryede Hür Fransız kuvvet

lerinin harekete geçmeğe lhazır· 

landıkları ve daha bir çok Fran· 

sız subaylarının Filistine geçtik
leri bildirilmektedir . 

Afrika harekdtı 

Libyada Alman taarruzları İn
giliz mukavemeti karşısında dur-

muştur . Mevsim münasebetiyle 
şimdilik Afrikada harekat mevzii 

şekilde devam edecektir . Ta ki 
Sonbahara kadar . 

30maJ 

FevkalAde •-" 
dolayıslfll .. 

art" 
(Birinci sayfedaıı 

tine yirmi para. . ·di 
Dahili ve baricı 8 ,t~· 

adi ve cevaplı kart P0.~ 
Si O 

metsiz ticaret eşya ruş, 
adli tebligattan bir kıl klU~ 
ve harici teahhütlü ~:rd-' 
post restant mektUP. del · ı ıa ruş , dahili ve harıc 

2 
~11ri 

hütlü mektuplardan . ııı 
hilt ve har içi kı) ınet~ıııeb 
reli mektuplardan kı) d•" 
kuruşa kadar olen!s~ç )-0' 
an 1 kuruş, kıymetı .ıı 
tan fazla olanlardan p08tJ!" 
nin yüzde beşi, P,?5::ıioin 
tularından abone uc d• 
beşi, dahili telgrefl~~r 
ücreti elli kuruşa ka rııfS. 
dan 5 kuruş, yüz kil z,O 
olanlardan 10 kuruş. kllrııt 
kadar olanlardan 15 

1811
11 

elli kuruştan fazla 0 ,.d• 
kuruş, harici telgraf~a tele 
ücretinin yüzde be~'· <1t 

h. ve 
ne bedellerile şe ır dşıt• 
lar arası konuşoıala~a ~~ 
bedeli veya konu~ ~e ,. 
yüzde onu nisbetııı 
vergisi alınacaktır. ·ııııÖ~ 

Yerli veyahut g~ık t 
ödenerek veya ınue 1 ed' 
narak Türkiyeye ith~delt 
eşya, hayvan ve ıns bil t4 
killer Heyetince t~:51 , )" 

o1unacaklardan(m66 
1 

rı 9: 
memleketlere ihrAÇ 

8ktır· 
ihracat vergisi atın.ac~ı)'ııl 
vergisinin nisbetı b~ 
yüzde üçü olarak tes 
. _).~ 

tır. . ~~J 
Şekerli madde 1~erii5" 

lathaneler muamele 

tutulacaklardır. "' 
b·ııa 

Meskenlerde 
1 

1 
rd' 

altıda biri, irad olafl :eriifl 
nisbetinde müdafaa 

cak'.ır. ? 
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f HAKSIZ SAHiliNE SERİ 
BiR HOCUM YAPllDI 
Londra: 29 ( a.a. ) - Haber 

~lındığına göre, dün akşam lngi
hz av tayyarelerinden mürekkep 
bir teşekkül Padukale ve Fransız 
sahiline seri bir taarruz yapmıştır. 
Bu taarruz esnasında İngiliz tay
yareleri rastlamışlardır. Bu düş
man tayyarelerinden biri düşürül
~İiştür. İngiliz tayyareleri hiç za
Yıata uğramamışlardır. 

Irakta İngilizler 
dayanıyor 

(Birinci sahifeden artan) 

bardmanlan ile ciddi surette hır
PaJanmaktadır. 

Kahire: 29 (a.a.) - Royterin 
Garp çölü muhabiri bildiri

"V Yor: Salı günü öğleden sonra in
i lriliz kıtaları Mısırda Alman ilerle-

~işine nihayet verdirmişlerdir. Bu 
hat Sollumun takriben üç kilomet· 

te şarkında bir noktadan başlıyan 
\ıe cenuba elli kilometre derinli~in 
de çöle uzanan kararsız bir hattır. 
Satı akşamı ve Çarpamba sabahı 
/\lırıanlar daha ileriye gitmeye 
teıchbüs etmemişlerdir. Öyle an
laşılıyor ki: Almanlar ileri hareket-

~ 1
'rinde tekrar kazandıkları mevki

leri tarassut etmekten başka bir 
~ ~ey Yapmak fikrinde değillerdir. 

Bu ınevkilerin en mühimi Halfaya 
~eçididir. 

Oirtrıdde İagWzler 
mukavemette 

C . (Birinci sayfadan artan) 
inde ıöndermişlerdir. 

Bunu yapmak için Almanlar 
hlnıı 1900 kilometre bir mesafe 
~Çnıuşlardır. Halbuki Şimali Afri
I lldaki imparatorluk kuvvetlerine 
~i'iliı scykiyahnın yapılması için 

~I b·ap burnu üzerinden 1200 millik 
ıt deniz seferi lazımdır. 

.pr Berlin : 29 (A.A) - Y ıarı res · 
tl\i kaynaktan: Dün ak,am matbu
;~. mümessillerine yapılan beyanata 

ore, Alman Başkumandalı~. Al
iarı paraşütçülerine birçok ahval-
11. arı hukuku düvele temamiy)e mu
ca · Yır muameleler yapılmış olduğu
ııu ",>\. 
\t ,o6renmiştir. Yakında resmen 
! aııyet alınacaktır. Şimdilik bu hu
~~1•ta tafsilat vermek mümkün de-

l eldir f'l' . 
---------~~~--~~~~ 
Oaıtave naallert 

el ( İkinci sayfadan artan ) 

rı ctclı:, değiştirerek tam yirmi se
cde b't• t 1 ırmeie muvaffak olmuş-

i~ · . Ayni zamanda ( Namzet ) 
rj ırn1ı .bir Piyesi neşretmiş . 1777 
tic. ( Üç hikaye } namındaki ese-
nı bat ht s. •r.mıştır . Bundan sonra 

tif ma.~ ıçın en çok zahmet çek
fik~·:uterna.di tetkikat ve deği
( Ş 1 

ler de bulundurduğu kitab 
Faıtouıcvard et Pecuchet ) dir . 
ik at bunun yalnız birinci kısmı 

mal cd'I · · k Fıa b 1 mıştır . Bu da anca 
tcd~I e.rt'_in ölümünden sonra neş-

ı ttııştır . ( 1881 de ) . 

lrla~laubert ifrat derecede çalış
tcıt tn son derece yorgun düşe
iurı ~ 8So ı.encsi Mayısının 8 inci 
1>ck~ .60 yaşında oldu~u halde 
"'tvct· '.1e vefat etmiştir . Ve çok 
C'•rı 1~1 evi Croissel'den aynlarak " aı. . 
<1rac1aesı. Ruana götürülmü~ ve 
tına aıle mezarlı~l kubbesi al-
Ct-ı defnedilmiştir Heykeltraş 
b' 'Pu laraf ından y:pılmı~ güıel 
ır he k . 

lrlib. _Y elı 1890 tarihinde Loure 
eı.ınc k 

Cdeb· onmuştur. Ve adı da 
fcaj 'Yat tarihinin realistlik sahi· 

ne altı 
F 

n Yazılarla geçmiştir. 
laubcrt" -

hasta b· ın cumlelerinde kırık, 
taın ır nokta yolıı:tur , hepsi 

• sa~lam b' h . 
•ııyc(}edir . ırcr eykeldır • Bu 
<lcbi kı, Flaubert Fransız e
lnak Yatında en büyük klasik ol· 
toıc ;anıını ka:ı.anmışlır. O AM-

c.: yance'ın dcdi~i gibi kısaca: 
dahtd' azmak için doA-muş bir 

ır • > 

lnglllz - İspanyol 
mlnasebetıerl 

Madrid: 29 (a.a.) - Hariciye 
sözcüsü dün lng'iliz İspanyol mü· 
nasebatını gazetecilerle görüştü. 

Sözcü lngiliz gazetelerine ispanya
yı ve diğer memleketleri yarı düş
man olarak tavsif ettikleri husu
suna demiştir ki: ispanya hakiki 
vaziyetini bir daha teyit etmek mcc· 
buriyelindedır. Hu vaziyet hiçbir 
suretle mutavassıt bir vaziyet ola
maz. ispanya hiç bir vakıt kimse
ye yan veya sahte dost olama· 
mıştır. Bilhassa şükran ve duygu 
birliklerile bağlı bulunduklarına 

karşı tam sadıktır. ispanyaya tarih 
yarı dostlukların neticesi hakkında 
fikir vermiştir. 

..!~ - -

uı~;g+re]@:f al 
Londra : 28 (A.A) - Oeyli 

Telgraf gazetesinin Fastaki 1 mu
habiri yazıyor: Fransa ile İspanya 
arasında Fransız Fasının büyük 
bir kısmının İspanyollara terki 
hakkında· müzakereler yupılmakta
dır. 

BiR ALMAN iAŞE GE· 
MiSi ACIR YARALANDI 

Londra : 29 ( A. A. )- Ha
va nezaretinden : Sahil müdafaa 
teşkilatına mensub bir İngiliz tay
yaresi dün sabah J3rest açıkların
da kafile içinde giden takriben 
5000 tonluk bir düşman iaşe ge
misine taarruz etmiştir . Bomba· 
larla tam isabetler kaydedilmiş
tir . Tayyare ayrıldığı zaman 
bu iaşe gemisi~i fevkalade yana 

yatmış olarak bırakmıştır . 

Bir lrgiliz denizalhsı kayboldu 

Londıa : 29 ( A. A. ) - A
mirallık Usk denizaltısının uzun 
müddet geciktiğinden kaybolmuş 

olması telakki edilmesi lazım gel
di~ini bildirmektedir . 

cızam bastanesl 
Elazıg : 29 (Türksözü muha· 

birinden) - Elazıgta hazırlanmak
ta olan 50 yalaklı Cüzam hasta
nesinin açıldığı bildirilmiştir. 

ALINAGAK POLiS 
ST AJYERLERl 

lstanbul polis mektebi için bu 

yıl da bir mikt~r polis s~ajyeri a- ' 
lınacaktır. Tahsıle 1 eylul 1941 
tarihinde başlanması mukarrer 
bulunduğundan müracaatlar 10 -
Temmuz _ 941 tarihine kadar 

kabul edilecektir. 

MERSiNDE YARDIM 
SEVENLER FAALiYETi 

Mersin: 29 (Türksözü mu
habirinden) - Valimiz Bay Sahip 
Örgenin eşi Bayan Semahat Ör 
genin başkanlığında kurulan yar
dım sevenler cemiyetinin açmış 
olduğu Hasta balocılık kursu dün 
İleri okulda ı-aat 17 de açılmıştır. 
Bu derse şehrımizden bir]olı:. ın.ü
nevver bayanlar iştirak etmışt ır. 

Haruniye Nahiye Müdürü 
Kıdem tablosunde yirmi lira 

maaş alıp yüksek me~tep n:ez~ı~u 
bulunan Haruniye Nahıye muduru. 
B. Burhan aşkann maaşı 24·4· 1941 
tarihinde otuz liraya çıkarılmış· 

tır. -
ZA Yl _ Süvari 22 inci alay

dan 334 de aldığım terhis kağı· 
dımın yazılı olduğu nüfus kağ'ı
dımı kaybettim . Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadı
ğını ilan ederim . 13089 

f.rzurumun Dutak kasa
basının Çermik maha}
lesinden olup Artananın 
Kocavez.ir mahallesinde 
mukim Dursun oQ'lu 312 

doR-umlu : Haydar 

AVUSTRAlYA BENIBOYOK 
KUVVETlER YOllADI 
Kahire : 29 (A.A) - Avust

ralya Başvekili Menzi Meclisinde, 
imparatorluk Demokrası Aleminin 
bütün endüstri kabiliyeti harekete 
geçerek düşmandan fazla makine 
yapıldığı zaman harbi kazanacak
tır: Demiş ve Şimali Afrikaya çok 
mühim takviye gönderilmiş oldu
ğunu ve Libya muharebesinin ne
ticesini tam bir itimadla beklediğ'i 
ve bu sene sonunda Imparatorlu
~nn daha kuvvetli olacağı Atlantik 
muharebesinin kazanılmak üzere 
bulunacağını söylemiş ve nutkunu 
siyasi birlik lehinde bulunarak bi
tirmiştir. 

Eulgar Kralınının seyahatı 

Sofya: 29 ( a a. ) - Bulgar 
l\ralı maiyetile Bulgaristandan ay. 
rılmıştır. Babası eski Kral Ferdinan 
dın isim bayramını hususi olarak 
kutlayacaktır. 

Adana Askerlik şu
besi başkanııtından: 

15 Eyll.ıl 941 gilnü Ankarada 
tedrisata başlanacak olan hasta 
bakıcı hem~ireler okuluna talip 
olanlar varsa şubeye müracaıı.tla 

şeraitini öğrenmeleri ilan olunur. 

Zayi tezkere 
Maraş askerlik şübesinden si

lahsız ve posta eri olarak aldığım 
teı his tezkiremi zayi ettim. Ye
nisini alacağım eskisinin hükmü 
yoktur. 18088 

Ceyhanın Naşidiye köyün 
Hasan bey oğlu 315 Do. 

Abdülaziz Kala 

ı- B0RSA 1 

PAMUK - HUBUBAT 
1

, 

CiNSi 

'-=- -~ Koza 
Klevland I 
Klevland U 
M. Parlağı 
P. Teınizı 

KiLO FIAT! 

Kaplmalı 

Y. Çiğidi ı--S,Oo 
K. Çiğ-idi _.,.5~,0-0- _ 6,50 
~Susam___ 34,50 
-Buğday-- --- ı -
Bu~day-TO. ---,---ı 

.Buğday yerli l 8,625(x)J 
Arpa j-s:I25-

-Yulaf • 6,00 

_ I 
29- 5 - 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
/ ş bankasından alınmıştır. 

(F';ank) Fr~nsız l·----
1, (Frank) İsviçre __ _ 
1

' (Sterlin) İngiliz ı --5_.24__ 
i (Dolar)_Amerikan q2.20 . 

(x) Buğday yeni mahsuldür. 

ilan 
Adana Halkavi Reis· 
uıınden: 

9 Haziran 941 tarihinde 

ikmale kalan talebeler için 
Evimizde İngilizce, Almanca, 
Frasızca ve riyaziye kursları 
açılacak ve parasız ders veri

lecektir. 
Bu kurslara devam etmek 

isteyen talebelerin Halkevine 
müracaatla isimlerini yazdır
maları ilan olunur. 30 31 

----------..-----------

KARSIYAKA MINTAKASI TAPU sicil MUHAflllltlNDAN: 
Köv Cinsi 

Abdi oğlu Arsa 

Dönüm 

4 

Hududu: 

Şarkan : Eml5.ki mil
liyye. Garben: Ramiz 
Hoca. Şimalen: Mah
mut Kibar. Cenuben: 
Pot Şaşati. 

Evsafı sairesi yukarıda yazılı gayrimenkul 11/315 senesinden Ayna· 
cı oğlu bedrostan teferruga müsteniden ve Efg-anlı Hacı Mehmetten 
intikalcn Efganlı Hoca Mehmet veresesinden karısı Ayşe ve kızı 
Hatice tarafından intikalen senetsizden tesçili istenilmektedir. . 

Bu gayrimenkul için ayni bir hak iddiasında bulunanlar. ~a.rsa ılan 
tarihinden itibaren ongün zarfında Adana karşıyaka tapu sıcıllı .mu~~: 
fızlığına veya keşif günü olan Haziran ayı~ın 1~ ncü .c.umartesı .gunu 
mahalline gelecek tahkikat memuruna ellerındekı vesaıkı tasarrufıycle-
riyle birlikte müracaatlan ilan olunur. 13086 

ADANA ElEKTRİK ŞİRKETİNDEN: 
SAYIN ADANA HAlKINA 

ı. Haı.iran 1941 Pazar günü şebekemizde yapılması lüzumlu muh
telif işler dolayısiyle, aşağıda yazılı mıntakalarda radyo havadisi ser
visi hariç olmak üzere saat 8.30 dan 12.30 kadar şehir cereyananın 
kesileceğini ve bu müddet zarfında mezkur mmtakalarda ve mücavir 
mahallerde elektrik tesisatında herhangi bir işin yapılmamasını sayın 
halkımızdan rica ederiz. 

1.) istasyon 7 mıntakası : Mestan hamamı, Tarsus kapusundan 
itibaren Yağ camiine kadar olan Belediye c ıddesi kısmı ve bu cad
de üzerinde bulunup şebekemizden ayrılan hatlar. 

2.) istasyon 5 mıntakası : Kapah çarşı köşesinden yat cami civa
rına kadar gene kapalı çarşı köşesiyle Karasoku kısmı Kızılaya kadar 
ve bu caddelerde bulunan şcbekemi%dcn, ayrılan hatlar. 13087 

SEYHAN VAKlfLAR MODORLOGOHOEN: 
Vakfı W.evkii Cinsi Dönüm Muhammen teminat 

Kıymeti miktarı 
Lira Ura 

5950 
3040 
3280 

450 
230 
250 

Şıhdindarı Hırza çelebi.M. Bahc,.e 85 
Şıhzade demir köprü alh Tarla 76 
Tuzsuzzade köprü sokağında Tarla 82 
Balcı oğlu H. 
Mustafa Akkapu sokağında bahçe 120 3080 240 
Kalaycı oğlu Köprü sokağı ,, 15 3750 290 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller peşin para ile mülkiyetleri 
açık artırmaya konulmuştur. ihaleleri 18 '6 941 çarşamba günü 
saat 14 dedir. 

isteklilerin Vakıflar idaresine müracaatları. 
30-5 13090 
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Dahili mlteaddlt vantilatörlerle 
Yayla gibi serin 

ASRiSiNEMA 
nm vası salonunda 

• • • • • • 
SUVARE 

8.45 BU AKŞAM 
SUVAIU~ G 

8.45 

Senenin en 'bftyilk şaheseri 

TYRONE POVER HENRY fONOA 

NANCY KEllY 

• • • • Q 

• • • 1 e Gibi Üç Büyük Yıldızın Harikulade Bir O 

1 Surette Yarattıkları : 

• • • Tamaımeın ıre1n1~on • 

1rs;~;; .. ii .. ii7ıu .... d;t11 
•ı ı • ................................................ tt 

• • • Blyflk bir muvaflaklyetıe e • • • devam ediyor • . ~ 

I İLAVETEN: : • • 1 f[VKAliD[ [GUNCEli MİKİ MAVZ İ 
• • •••••••••••••••••••••••• •• 

21C:a:.:21:A##AA#::a:UW#ttW##A#A#A-:::a:::z::R 

DiKKATi.. DİKKATi. DİKKATi .. 

Saatçı Vehbi Çömelek 
Saat kalesi karşısında 

Zetaı, arıon, neker,nacar, blslon kadın 
ve erkek son model saatlerimiz yedek

. ıerlyle beraber gelml1t1r. Ber tflrll ta-
mirat kabul edilir... 12749 10·15 

____.. ____________________________________________ _ 

1 
1 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kuruluo terihJ : 1888 

Sermaye•i : 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zıraf ve ticart her nevi banka muumdelcr 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumb:ır:ılı v~ ihbarsız las:ınu!
0 

lw,apl:ııına <~O 1 
az 50 lirası bulunanlara s~ncde 4 defa çı•\.:ilf't•ek kııı'.ı ılc 

aşağıdaki plana ııröre ikramiye· daj ıtı :ıcnktır 

4 Adt!l 1000 Liralık ·1000 Lira 

4 .. 500 2000 " 
4 

" 
250 " 

11100 
" 

40 
" 

100 " 
4000 .. 

100 50 .. 5000 
" " 120 40 " 

4800 
" .. 

160 :lO " 
3200 

" .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yiizde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyhll, 11 Birincikfınun, 
t Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
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i HER NEVİ MATBAA i 
1 İ$lERİNİZİ GA VET TEMİZ İ 

VE UCUZ OLARAK i 
TÜRKSÖZÜf 

i M A T B A A S -1 N O A i 
İ YAPTIRABllıRSINIZ } 
.......................... 

Kirahk ev 
itfaiye sokağında 125 numaralı 

hane içerisinde elektrikli ve müs
takıl iki oda bir rnutbah kiraya 
verilecektir. isteklilerin idaremize 
muracaatları 

Türk Basın Blrllil 
Adana mıntakası 

aeısııtınden 

Kalitesiyle ve sesinin temizliğiyle ber kesi bayrete 
düşüren radyo 

Türk Basın Birliği Adana 

mıntıkası kongresinin 9 Hazi· 

ran 941 Pazartesi günü saat 

dokuzda ( öğ"leden evvel) top

lanması kararlaşmıştır. Değerli 

meslektaşlanmızın o gün ve 

saatte Türksözü gazetesi ida· 

rehaneliiindeki büroya teşrifleri 

rica olunur. 

21 - 22 - 30 

MUHA EM. HiLMi EM ----------------·-----Nöbetçi eczaıae 

TAHSİN ECZAHAHESİ Ticarethaneslndea abnız 

ABİDİNPASA CADDESİ NO. 112 - TElGRAf : REMO ADAIA - TELEfON : 112 
Yeni Otel yamnda 

ıM~~~ 1 TiMOFÜJ 1 
1 IABO[ST BOZAN) orniGiMIZ Ş[RimR 1 
1 Bunlann uzunluklan, dört metreden on metreye kadar ~J 

~ olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke- 5J 
~ ser, karında ağrılar, sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman- 1 

l~ sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedaviile vü-1 cuttan ablmazs•;•i~ı~m~a; ôü~. 1 
1 1 
1 1 
1 UZUNLUGU 4-10 METREYEKADAA 1 
~., ~lAN(ASQEST ~OZAN)ouduH ŞERİnERi » 
>> OLDURUP V.UCUDTAN Dl$4Ftl ATAN » 

I
~ TAM TESiRLi .BiR M(l.STAhZARDIR. )l 
~ s. v. ı. N . v.11,u.1.,,,,, ,11, 1r. 1 • .. • >'11 
~ "' 14• 4 - 14' l•ril/,' r11~•hnı A~i•tlıl >» 
~ . -1:1et;l!.rtrİL6SAr1Lıl4.- '• 'Pi 

CAN LA80RATUARl-/STAN8Ul-Kutu3" ?SKı )> 

J< la~ış t~.rzı yaz~h~ır .. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekale- )°» 

~~J 

,-----------------·--------, FEMil 
Bayanların sıhhi arkadaşı 

Birçok bayanların 

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

manlannda bu gibi hastalıklardan korunması için yalnız I 
(FEMIL) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik. bir kolay
lıktır. (FEMIL) in hususiBAGLARI da var~. 

ECZAHELERBEN VE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZALARINOAH ARAYlllZ 

Cenup Muıtakası deposu : Bahri Diril Ticarethane•i 
Yaicamii civarı No. ~ 

L-- ·-----

• 
iş Bankası 

KOçlk taıarral besaırtları 

1941 
İkramiye plinı 

KEŞiDELER 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır 

-
1941 İkramiyeleri 

1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 ~ 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 ~ 

4 > 500 > 2,000 > 

8 > 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 > 

80 > 50 > 4,000 > 

300 > 20 > 6,000 > 

TUrklye lf Bankaama para yatırmalda yalnız para 
biriktirme olmaz, aym zamanllra talihinizi 

denemı, olursunuz 

----------------------------~,------------· 

30 ma~5 ~ 

En Büyük Hakikat 
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A 
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"N. DiS MACUNUNUN YARATTIGI SIHHlT. 

CAZİB[ VE GOZELLİKTİR ! "" 
"Radyelin,. harikulade mües· de parlak neticeler. J' 

sir terkibi, daima tazeliği ile "Radyolin sizi terkibi rıı .b " er-· 
temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahab ~~J' 
kişinin tercih ettiği yegane diş · d ı;ıı\I müstahzarlarından a 
macunu haline gelmiştir. Diş 
bıfzıssıhhasında ve güzelliğin- ni kılmıştır. 

• 
ADY 1 

ı-----~--ff .... ffffff .... ffffffffff~ 
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iN 
i . 1 
ı RADYOLAR,ı 
İ Bataryalı Radyo 11ı11,teruer11ae -~ 
ı Dünyanın en büyük radyo fabrikasının 19

41 r,fı~ 
ı OREON markalı radyoları geldi. Bu radyolar fabrik8 t• ~ ~I 
ı 10 sene garantili olmakla beraber sesleri gayet yükse"ıa ~,, 
ı vvetli , tabii ses verir. Bu radyolar he.m tam . cereY'~ı1' f.lıYSJ 
ı ve hem de nısıf cereyanla çalışır, çok ıdarelidır. Kol•Y r,'ıP"" 
ı Bu radyoların ceryan ile çalışanları da vardır ve tıe' _i 
ı bulunur. Bu radyglann seslerini bir defa dinleyiniı. ır" 
ı Gramafonlan gJanlara da kolaylık yapmak içiıt 1 
ı ile de değiştirebiliriz. d' fal' 
ı Yüksek randımanlı ANOT bataryalarımız gel 

1
' 

f kaçırmayınız.. _ ~ 
ı Adana Umumi Ac~nteai: ,. 

J Yat Camii Kar'1sıada ,., j 
ı lıkır Satar. 2-

30 ~· 
: ...................... 11 ................ ..;~ 

MÜTEHASSIS ~I 

ıl Abone va Uia ~rüHJ~S ~o't'~ i ıartıarı QONDELIK ~f ;hof'~-
ı SGlıip fJe Başrrı eO•"" 

Senelili •.. 1400 Kr. FERiD cELll. ,,1,4 
ı 1 Aylıfı . . . 125 • ~ t Jrfiio""' J _ Umumi Ne§''~İJçL. .,/, il lılnlar için idareye MACl~~ıo ti' 
ı müracaat etmelidir BaJıklıOt yer: ra~ 
ltt ............................ ~~ 


