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~Zirai istihsalin en büyük 
~rekoru_ bu yıl yapılacak 
941 in memlekette şimdiye kadar misli görül
emiş bir istihsal yıh olacağı tahmin ediliyor 

Yeni getirilen Biçer - Döğer makineleri 

Yurdun muhtelif köşelerinden çüde olacaktır. 
lınan ma lı1mat ve rakamlara gö- Bir taraftan milli bankalar 
c yeni yıl z.iraati memlekette nakden, Vekalet makine yardım-
imdiye kadar görülmemiş bir öl- larile ve taprak mahsulleri ofisi 

.\Jletaksas için büyük 
cenaze töreni oldu 

"'ÜRK/YE, 1NG1L1ERE VE YUNANlSTANDA MATEM 

Ati na : 31 ( ıı. a.) - General Metaksas öğleden sonra Akrapol 
arşlsındil metfenine gömülmüştür. Cenaze merasiminde Kral, Yeni 
&aşvekil, 1 lüklımet azası , yüksek devlet memurları , kor diplo malik, fn
ıliz hava kuvvetleri kumandanı hazır buLnmuştur. 

~ Ankara : '.jl (a. a.) - Büyük Elen Metaksasın cenaze merasimi-
ııflıin yapıldı~ı bugün bütün Ankarada bayı aklar matem alamati olarak 

an çekilmişlerdir. 

Londra : 31 (a. a.) - Metaksasın ölümü münasebetiyle bütün İn· 
· ~il terede bayraklar yaı ıya çek ı lmiştir. Bu, Mareşal F oş'un ölümünden 

onra ilk defa vakidir. 

SULAR İNİYOR 
iNSANCA ZAYİAT YOK, YARILAH S[DlER 

VE KÖPRUNÜN TAMİRİNE BA~lANOI 
Seyhan nehrinin son ta şmasiy 

c Seyhan Regülatörü inşaatında 
ıukua gelen tahribatı ve oniki k ö 
riin su altında kaldığwı , 200,000 
:iönüm arazinin 60 santim irtifam· 
:ia sel sulariyle örtüldüğünü, mad
:ii zararın henüz malum olmadığı · 
lı dün yazmıştık. Aldığımız son 

• 
Hindisianda 

mühim roller 

oynzy an meşlıur 

İpi fakirinin 

iki sene evvel 

alınmış resim

lerinden biri 

• 
AfGANİSTANDA 

ALMAN f AALİYETİ 
.Almanlar i pi fakirini alet 

olarak kullanıyormuş 

Delhi: 3 l (a.a.) - Royterden: 

haberlere göre, sa~ ve sol sahil
lerdeki sedleri yararak · ovaya gi
ren sular nisbeten çekilmiş ve Ne· 
hir vasati seviyesine inmiştir. 

Azami 4 metre 95 santim 
yükselen Ceyhan nehri d e i nmiş, 

mülhakattan ne bize ve ne de vi · 
( Gerişi ikinci sayfada ) 

Alınan haberlere göre, Hin
distanın şimali garbi hududundaki 

patırtılı faaliyetleri hatırlarda olan 

ipi fakiri şimdi Af ganistanda düş· 

man nüfuzu altında bulunan kim· 

selerle temasa geçmiştir. Alman 

propagandası Af ganistanda ken
disini gösterme~e başlamıştır. 

de alıcı sıfatiyle çiftçimize büyük 
ümidler vermekte ve gayretlerini 
artırmaktadır . 

Bölgemizde 1940 yılı Birinci 
Kanun ayı içinde faaliyete geçi-

rilen beş tohum temiz.leme maki

nesi 1,204,239 kilo bu~day, arpa 

ve yulaf temizlemiştir· 

Ayni ay içerisinde mülhakat

ta öldürülen Domuz a<ledi 237 
' 

Temizlenen fareli arazi ise 3,472 
dekardır . 

Pamuk lslah ve Üretme Mü

essesesine ait Hacı Ali, Kuzucu

oğfo, Abtibucağı ve Tilkibucağı 

çiftliklerinde 3,300 dekar ikile

me ve sürme, 500 delcar arpa zer' 

iyatı yapı lmış 150,000 kilo çiğit 

sclelctörden geçirilmiştir. 

8. BUZVEl TE MÜHİM 
SElAHİYETlf R Vf RiliYOR 

Cumhuriyctcilerin tadil • 
teklifi rededildi 

Vafington ; 31 (a.a) - Mümes
siller meclisi hariciye encümeni 
demolcraı,;İl~re yardım projesini 
tasvib etmeden evvel p roje mu
cibince yapılacak masrafların 
2,000,000,000 dolara inhisar etti
ri lmesi hakkında verilen bir cüm
huriyetci tadil teklifini reddetmi~
tir. Bazı tadilatın kabulü ile yeni 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Bay Vels 

Vels dün 
nutuk verdi 

Nevyork : 31 (a.a) - Nevyork 
üniversitesi hukuk fakültesinde bir 
nutuk söyliyen Bay Yeis, Mihver 
avrupada gal ib geldiği takdirde 
bu galibiyetin cenubi Amerikaya 
karşı siyasi ve iktisadi hücumlan 
ve nihayet bir istilayı intaç ede

ceğini beyan etmiş ve Amerika
nın müttefiklere yapması elzem 
yardımlardan bahseylemıştir. 

Yeis bundan sonra Amerikanın 
bizzat lcendi müdafaası için lngil
tereye, Çin'e ve Yunanistana icab 
eden Lütün yardımın yapılmasi 
lazım geldigini söylemi ş, Japon 
ihtimallerine cevap olarak da ~öy
demiştir: .. Amerilcanın mudafaa 
hatları diger memleketlerin siya
seti ile tayin edilir.> 

BÜ KREŞTE 
TEVKİFAT 

........ .... ._. ........................... _ ............. . 

3000 
ANARŞiST YAKAL ANDI 

Bükreş: 31 (a.a.) - Bükreşte 
tevkif edilen 392 kişiden maada 
polis Bükreş ve taşrada 2022 kişi 
daha tevkif etmiştir. Bunlardan 269 
kişi filen isyana iştirak etmiş ol· 
mak zannı altındadır. Polisten öğ
renildiğine göre, lejyonerlerde n 
bir profesör tevkif e d i 1 m iş 
ve evind e asilere haber vermeğe 
mahsus bir telsiz aleti bulunmuş

tur. 

D i ı, T a r i h K u r u m u n d a 
ilim adamlarımız 
bugün toplanacak 

Ankara : 31 (a.a.) - H•ber aldığımıza gtire, TUrk 
Tarih Kurumu, gerek azasına ve gerekse tarih ark e
olo)I ve antrepoloJI ile me,gul lllm mensuplar1na 
yeni arafflrmalarla elde! ettlklerl nellcelere dair ko
nu,ma flrsatanı vermek makaadlyle ayda bir defa top
lantılar tertip atmeğe karar vermiştir. Bu toplantılar· 
dan llkl yarm saat 15 te Dil, Tarih, Coğrafya fakUlte· 
sinde yapllacaktır. , 

Bükreş: 31 (a.a.) -Muvakka
( Gerisi üçüncü sayfada ) * ............. ...._. ........................ -.............................. ._. .. . 

yapılan /ngi/iz' harekahnda iğtinam edilen toplar ve katırlar 
• -----• dukları zannedilmektedir. Bu böl

AFRlKADA 

Bingazi'ye 
yürüyüş 

Onbln kadar ltalyan dar
ma daij1nık bir halde 

• 
Kahire: 3 1 ( a.a. ) ~ Roytcr 

muhabirinden: Küçük bir liman 
olan Derne Tobruktan bir hafta 
sonra düşmüştür. ln gil iz ve Avus · 
tralya kıtalan önce ileri mevzileri 
işgal e tmişler, bilahare kat'i ita! 
yan mukavemetine nihayet vermiş
lerdir. Derne garnizonunun on bin 
kişiden mürekkep o!duğu ve bun-

la rın çoğunun kaçtığ'ı zannedil· 
mektedir. Daimi istihkamlar yok
sa d a bura da İ talyan lar diğer 
sahil bölgesindeki müdafaadan 
daha şiddetli müdafaada bulun-

Şehir 

gede tepeler ve yarlarla karşıla-
şıldığından lngiliz kuvvetleri baş
lıca yollardan istifade ediyorlar. 
Deme - Bingazi arasındaki ööl-
gede düşmanın mukavemet ede· 
ceA-i bir çok yerler oldu~u için 
1ngfüz ileri hareketinin ağırlaşma
sını beklemek lazımdır. 

SOVYET - JAOON 
MESAiLi 

Tokyo: 31 ( a.a.) - Japon 
Sovyet münasebetlerinin tanzimi 
için iki memleket arasında noktai 
nazar itilafına varıldığına dair şa
yialar hakkında selahiyattar bir 
memur demiştir ki; 

-
11Anlaşma ticari meseleler 

hakkındadır. İki memleket ticari 
bir muahade yapmak üzere tekrar 
müzakerelerere başlamayı kabul 
etmişlerdir. Sovyetler Birl iği balık 

avına ait bir anlaşma yapılması 

ıçın müzakerelere başlamayl da 
kabul etmişıir .. , 

Meclisi 
Bugünkü toplantıya ait 
ruzname oldukça dolgun 
Bugün &aat 10 da Belediy e içtima salonunda ıehir mec

/işi Şubat devrHi birinci toplantısını yapacaktır. Şehir mec
lisinin bugünkü ruz namesinde belediye azalından Doktor 
Ali Naim Ôzgener' in belediye azalığından istifası, belediy e 
memurları nizamnamesinin 40 ıncı maddesine göre bir me
mur hakkında yapılacak muamele, yeniden tayın olunan 
dört memurun tasdiki memuriyeti, elektrik 'irketinin i'letme 
fekline mütedair hazırlanan kanun projesi taslağının tetkiki, 
fasıllar arasında münakale ve munz am tahsisat alınması 
belediye ile vakıflar idaresi arasmdaki ihtilaflı meaeleler 
V• nafia vekaletince bazı tadilat yapılan imar planının tet
kiki mese.laleri vardır. 

=·HADiSELERiN lçvOzO =: 

H itlerin nutku akisleri 

AN KAlll!A Hitlerın nutku 
RA o Y o lngiltere ve A-

G AZETESI merikada büyük 

bir akis uyandırmıştır. Hitlerin bu 
nutkunda yeni bir şey söylemodi· 
ği fikri umnmidir, Bu memleket
ler eflcanumumiyesindeld kanaat 
şudur ki, Hitler, zamanın, günün 
icablarına göre lisan kullanmakta
dır. 

M üttefiklere yardım 

, Müttefiklere yardım layıhaları A
merika hariciye encümeninden bu 
çıkmış bulunuyor . Hariciye encü
meni Ruzvelte geniş selahiyetler 
vermiştir. Bu selahiyetler 30 A
gustos 1943 senesine kadar mer' i 
olacaktır. 

Layihalar sekiz muhalife karşı 
13 reyle kabul edilmiştir. Layiha
lat Pazartesi günü Amerikan mec
line verilecektir . 

Vi,i vaziyeti 
Vişi üzerindeki Alman tazyiki

nin artmakta olduğu anlatılmakta
dır. Paris gazeteleri Lavalın kabi· 
neye girmesi hususunda israr gös-

( Geris: üçüncü sayfada ) 

............. 
AMERIKADA BiR BOZ

GUNCU TEŞKiLAT 
MEYDANA ÇIKARILI 

Nevyork: 37 (a.a.) - Fede· 
ral tahkikat bürosu mü/ ettişlerin
den biri, Büronun Amerikada teş
kilatlandırılmış bir bozguncu /...olu 
keş/ ettiğini ve mensuplarının hıi· 
viyetlerinin malıim o/dutunu bil
dirmiş, bu bozguncu mekteplerinin 
nezaret altında oldugunu söyle
miştir. ............. 
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Kristiyan doktorun muayene
hanesine girdiği zaman başkasının 
duymasından korkuyor gibi yavaş 
bir sesle: 

- Şimdi bana hakikatı söliye
ceksin artık doktor! dedi. 

İlk Yalan i HAB 
Kristiyan 'ın do.~duğunu bilen 

ve ıki adanberi de kocasına ba
kan ihtiyar doktor cevab ·verdi: 

- Zavallı yavrum! biliyorum 
ki çhk cesu1sun. Bunu pekala is
pat etlin .. Evet artık son günleri
ni )aşıyor. 

Genç kadın boguk bir sesle 
tekrar .sordu: 

- Daha kaç gün yaşıyacağını 
zannediyorsunuz'? 

Nihayet beş, altı gün. Mama
fih siıi terketmiyeceğim. Yine her 
gün muntazaman gelib onu yokla
yacağım. Sana da düşen son bir 
vazife var: Onun son günlerini 
tatlı v~ mes'ut geçirtmeg-e çalış
mak. Ölümcül inııanlar çok kolay 
inanırlar, safdilliklerine payan yok
tur. 

- Biliyorum. Rolümü ço"- iyi 
oynamağa çalışacağımdan emin 
olabilirsiniz. 

Krisliyanın sevimli ve {.berrak 
çehresinde nevmit bir tebessüm 
dolaştı ... 

Fakat kacasının yattığı : odaya 
girdiği zamaı(o kadar-neş'eli, o 
kadar mes'ut ve kendisinden o 
kadar emin iökünüyor ki, zavallı 
adamın içini ani bir ümit kap
ladı. Büyük _bir gayret sarfederek 
mıraldanır gibi bir sesle karısın
dan sordu: 

- Ne var? ne dedi? 
- Artık yakında iyi olacağın-

dan şüphesi kalmamış olduğunu 
söyledi. Kriz çok şiddetli ve teh
likeli imiş fakat mukavemet et
mişsin. Şimdi nekahet devren baı
lıyormuş. 

Hastanın gözleri ümid ve se
vinçle parladı. Heyecanından sesi 
büsbütün titreyordu: 

_ Sahimi ? Kristiyan ? doğ-
rumu? 

_ Göı.lerimin içine iyi ~baki 
hiç yalen söyleyen bir insana ben-

ziyor mıyım? ... . 
Hasta; inanmış ve ışıttığı şey-

clen mes'ud olmuş insanlara mah
~us bir tebessümle elini karısına 
uzattı. Kristiyan bu hafif eli tuta
rak sıktı ve dudaklarına götürdü. 

"'* 
Kristiyan, ve Jak Sorbo~da 

tanışmışlardı . ikisi de edebıyat 
fakültesine devam ediyorlardı. 
lkisi de zengin değillerdi. Hayat· 
!arını kazanmaları için çalışmaları 
lazımdı. Fakat onları birbirlerinin 
kuca~ına' atan_kuvvet ihtiyaçları 
ve hayatın güçlüklerini düşündür
miyecek kadar büyüktü. . . . 

Jak şair :ruhlu ve kabılr~etlı 
bir gençti . Bütün rüyası edebıyat, 
tiyatro, sinema idi. 

Kristiyen onun:)abiliyetlerine 
hayrandı. istikbale ait inanı ve 
ümitleri ile ona cesaret veriyor, 
teşvik ediyordu. Ailelerinin izdi
vaçlarına - karşı r-iösterdilderi mu
halefet -aşklarını bira' :daha alev
leııdiı miş ve: önlerine ç,kan biltü~ 
güçlüklerefrağmen evlel\lll\flerd.ı. 
Monparnas'da iki odalı küçilk hır 
apartman tutmuılardı. Kristiyan 
lisan dersi vererek beş, on para 
kazanmağa calışıyor, Jak ise ya
ıılarını kabul ettirmek için gaıete 
idarehanelerinin tabilerlııin,sinema 
müesseselerinin birbirinden çıkıp 
öbürüne koşuyordu. Bütün bu 
emekleri beyhude:oluyordu. Yalnız 

gece yarılarından sonraya kadar 
çalışarak yazdığı hikayelerini meş
hur ~!muş bir muharrir kendi im
zasile ueşretmek üzere çok ucuz 
bir fiyatla ondan satın alıyordu . 

Hayatları yıpratıcı bir çalışma, 
mütemadi bir ümit ve inkisarı 
hayal humması içinde geçiyordu. 
Fakat Jak bilmiyordu. Nasıl yılar 
ve ümitsizliğe kapılabilirdi ki; 
sevgili Kristiyan'ı mütemadiyen 
ona şu cümleleri tekrar ediyordu: 

- Kabiliyetin mutlaka muzaf
fer olacaktır Jak 1 

Bir gün mutlaka meşhur ve 
zengin olacaksın. Her büyük mu
vaffakiyetin başlangıcı büyük güç
lüklerle dolu elarak geçmiştir. 

Göreceksin .. inan bana 1 Ne ak
lım ve ne de kalbim beni aldat
mıyor .. 

H 1 KAYE 

Bu sözlerden sonra Jak onu 
kolları arasına alıyor ihtirasla sı

kıyor ve : 
- Kristiyan 1 Diyordu, sen 

benim:biricik :ilham ve cesaret 
menbaımsın .. Evet sabırlı olaca
ğım, cesaretimi kaybetmiyeceiim 
ve bir gün sana hak ettigin ıer
vet ve şöhreti!temin edeceğim. 

* * * 
Şiddetli bir muvaffakiyet ateşi 

ile bütün gecelerini yazmakla ge
çiriyNdu. Veremin ilk arazı baş 
gösterdiği zaman ( altun sahil ) 
adlı bir film senaryosunu bitirmiş 
bulunuyordu. iki senedenberi, 
hastalığı belli olup da kendisini 
tedaviye başlıyalıdanberi en bü
yük ihtirası bu senaryo olmuştu. 

Eserini bütün metörensenlere, bü
tün film müesıeselerine gönder
mişti. Bu eserile, öldükten sonra 
Kristiyan 'ın bütün gayretlerine 
ratmen sık sık öleceğ'İni düşünü

yordu. Karısina bir servet bıra
kabilecetini umuyordu . Fakat. 
maatteessüf eserini gönderdiği 

yerlerin ekserisinden cevap bile 
alamıyordu. Bir az daha nazik 
olanları iki satırla cevap veriyor 
ve daha evvelce giriştikleri taeh
hütleri ileri sürerek :özür diliyor
lardı, Halbuki bu Jak için sabit 
bir fikir halini almıştı : 

- Bununla ne güzel bir flim 
yapılabilir .. Niçin kıymetini anla
mamakta ısrar ediyorlar yarabbi! 

Kristiyan cevap veriyorclu : 

- Birij:gün mutlaka farkına 
varacaklar. emin ol 1 Şimdi sana 
cevad veremiyenlere me2ber o
luyorsun. Fakat ~im bilir belki de 
sürpriz bu taraftan gelecek .. Ben 
eminim. 

jak şimdi de bu yeni ümide 
bel bağlamıştı. Müvezziin her ge
lişinde heyecanla soruyordu : 

- Bir şey varını ? Yok de
ğilmi ? Henüz bir ıey yok· 1 .• 

Onun bu ıztıraplı nevmidisi 
karşısında kalbi parçalan~n Kris
tiyan (yarın! yarın inşallah)diyor, 

ve gözlerini hayata kapamadan 
önce zavallı kocasına bu sevinci 
lutfetmesi için allaha yalvarı
yordu. 

ihtiyar doktor onun hakkında
ki ölüm hükmünü verdi~i zaman 
artık bu hususta bir şey bekliye
cek kalmadığını anlamış ve biz
zat bir çare bulmağa karar ver-

• 
mişti. Ümitsiz , delice fakat bü
yüJc."ı>ir:irade ilelkafasını işgal~ct
meğe!başlayan ~fikri: tahakkuk et
tirmeğe koyuldu. Hayatını bile 
vermege hazır olduğu kocasının 

son saatlerinde ona yalandan ol
sun bu saadeti tattırmanın:çaresi
ni elbette bulacaktı. 

Yakıt geçiyordu. Bekliyecek 
zamanı kalmamıştı. 

Ertesi sabah, erkenden evden 
çıktı. Yalnız o gün en•güzel Tay
yörünü giymiş, hafifçe boyanmıştı. 
Kıyafetinin sadeliği, zerafeti, göz
lerindeki derin ıztırab ifadesi gü
zelliğine büsbütün bir asalet ve 
incelik veriyordu. Otobüsten Şan
zelizede indi. Ve hiç tereddüt 
etmeden [ Beynelmilel filimcilik 
şirketi J nin muhteşt m kapısından 
içeri girdi. Teşebbüsünün delice 

bir hareket olduğunu biliyordu. 
Fakat, Jak'ın derin bir hüzün ve 
ümidsizlikle b ü k ü 1 e n başı 
gözünün önünden hiç gitmiyordu. 

Bu şirket jakın eserini gönderdi~i 

müesseselerden biri idi. Kristiya
nın müracaatta bu müesseseyi ter-

cih etmesinir. sebebi bir tesadüf 
eseri olarak müessese direktörü
nünün adını tanımış olması idi. 

Bittabi görüıeceği adamın adını 
bilmesi kabul edilmesi hususunda~ 
ki şansı biraz daha artıyordu : 

- Bay Lük Stany beni kabul 
edebilir mi ? Lütfen sorar mısınız? 

- Daha evvelce randevü al
dınız mı ? Randevüsüz 1'abul et
mek B. Direktöriin adeti değildir. 

- - Maatteessüf hayır! Çün
kü, bir kaç saat için Pariste hu
lunuyorum. Kendisi ile çok acele 
bir işi kouuşmak üzre geldim. 

- - Pekala efendimi Kendi
lerine haber vereyim. Lütfen bir 
kaç dakika bekleyiniz. 

- Sonu var -

KIZ KAÇIRANLARIN 

MUHAKEMESi SONU 

Karaisalı kazasının Ebülhadi 
köyünden 340 dotumlu Ayşeyi 

evlenmek maksadiyle cebren ka 
çırmağa nakıs derecede t<'şebbüs
ten suçlu ayni köyden Sel!met 
Işık, Hidayet Arıkan ile bunlara 
yardım etmekten suçlu Mahmud 
Cengiz haklarında ağırceza mah· 
kemesinde mevkufen yapılan du 
ruşma dün sona erdirilmiş ve Se
lamet l~ık ile Hidayet Arıkan al· 
tışar ay ve Mahmud Cengiz da 
üç ay hapse mahkum edilmiştir. 

UG MAÇLARININ 
(N MÜHİMİ BUGÜN 

Bugün şehir stadında saat 
13, 15 de lig maçları ikinci devre
nin en mühim karşılaşması Mual
lim mektebi ve Milli mensucat ta
kımları arasında yapılacaktır. Pu
van puvana ve atbaşı beraber gi
den bu iki kuvvetli takımımızın 
bugünkü karşılaşmasından alınacak 
netice lig şampiyonluğunun hangi 
takıma müteveccih bulunduğunu 

tayin edecektir. 
Günün bu en mühim karşılaş

masuu müteakib saat 15,15 de de 
Malatya mensucat ve Ziraat li:;esi 
takım.lan arasındaki maça başla
nacaktır. Alınacak neticeleri ya
rınki sayımızda okuyucularımıza 

bildireceğiz. 

PAYASTA BElEOİYE 
TE~KİLİ Ti HAZIRLl~I 
Papas : 31 (Türksözü muhabi

rinden) - Vekiller heyetinin ka
rariyle Payas Nahiyesinde Beledi
ye teşkilatına başlanmıştır. 

intihap edilecek Belediye aza
lşrının seçimi için evvelki gün Pa
yaıta parti nahiye merkezinde bir 
deneme yapılmış ve belediye mec
lisine seçilecek asit azalar, yedek 
azalar tespit olunmuştur. 

Parti müfettişimiz Fahrettin 
Tiritoğlu ile Dörtyol kaymakamı 
ve .. Parti reisinin hazır bulunduğu 
bu· denemede Payas belediye aza
larına aşağıda adlarıJolanlar seçil
mişlerdir. 

Rıza Okur, Halil Yapar, Sü
leyman Sökmen, Dedearas, Dede 
Özer, Haıan Yıldırım, Ali Oğuz, 
Mustafa Özer, Sıtkı Dede, Haıan 
Selçuk. 

Yedek azalıklara da şunlar se
çilmişlerdir: 

Yusuf Rcıit, Ahmet Yılmaz, 
Şaban Çolak, Osman Apaydın, 
Mahmut Turan, Ahmet Önerdim, 
Bestami Baykal, Mehmet Çiloğlan 
Veli Özen, ve Mehmet Yaran. 

Belediye azaları seçimi yarın 

yapılacaktır. 

HATAY ViLA YET 

MECLiSi TOPLANIYOR 

Antakya : 31 (Türksözü mu
habirinden) - Vilayet Umum 
Meclisi önilmüzdeki şubat ayının 
ıckizinci cumartesi günü ~leden 
evvel saat 10 da içtimalarına 

başlıyacaktır. 

lçijmada hususi idare tarafın
dan hazırlanan vilAyetin ıeııetik 

bütçesi tetkik ve müzakere edi
lecek ve vilAyeti alakadar eden 
diğer meseleler görüşülecektir. 
Toplantu.ın bir aydan fazla sür
mesi muhtemeldir. Azalara tebli
ğat yapılmıştır. 

Vilayet Hususi Muhasebe mü
dürl~ünce hazırlanan 941 bütçe
ııi bugün ikmal edilerek Encüme
ne verilecektir. 

--DUYDUKLARIMIZ 

Dünyayı doğuran yumurta - Tllsımlı sözler 
Amerikada, bilhassa Habeşistanda bazı mabet

lerde hala üst taraflarında deveku~u tüyü buluna11 
haçlar mevcuttur. Haçlardaki bu tüyler dünyanın 
devekuşu yumurtasından do~muş olduğunu ifade 
etmektedir. 

* 
Avusturalyada Melanesia adalarında hemen her 

yerli insan fena ruhları defetmek için bir sihırli 
kelime veya cümle kullanır. Yerliler bu kelimeleri 
hastalık veya herhangi bir Arızadan kurtulmak ve
ya düşmanları ma~lup etmek için kullanırlar. 

Bir Mclanezyalının kullandığı tılsımlı kelimeyi 

başka biriıi kullanamaz. Ancak sahibinin müsaa
desi oldu~u takdirde muvakkaten ve bir karşılık 
mukabilinde kulllanabilir. Diğer taraftan bu keli
meyi baıkasına ıatmış olan ldmıc onu bir daha 
kullanamaz. 

* 
Japonyada inci toplayıcılarının yüzde doksan 

dokuz.unun kadın olduğu tesbit edilmiştir. FinlAn
diya dişçilerinin yüzde sekseni, lngilterede bar 
garsonlarının yüzde sclı:seni ve nihayet Rusyanın 

maden amelesinin yüzde yirmisinin kaclın olduk
ları iıtatiıtiklerinden ötrenilmiıtir. 

Güreş Birinciliklerinin· Adan 
yapılması kararlaştırıldı 

GENEl DIREKTORlÜKTEN DON EMiR GELDi 

r ;; ;U;~Ş:;-:;B~·ı 
$ GÜN TEDAVÜLDEN * 

KALKIYOR : 

üzer inde (tOO Kur uf) 
yazıll yUz kur u f luk gU· 
m Uf per eler bugUnden 

! itibaren tedavUlden kal· 
dırllmıftır. Bu yUz ku· 
ruf luk gUmUf paralar 

l 
daha bir aene mUddetle 
Merkez Ziraat Bankası 
ve fubelerlyle mal mU· i 
dUrlUklerl tarafından ka· 

' bul edllecektlr. 

t ..... ---------·· 
C(YHAN KÖYlERINO( 

TRAHOM VAZİYETİ 
Bu lröylere Trahom mücadele 

memuru ~öndermeli 

Ceyhan : 31 (Türksözü muha• 
birinden) - Bölge köy çocukla
rında ve ek~er köylerde "Trahom" 
hastalıtı bulunduğ"u ve bu hasta· 
lıtın, ılnden iÜne ham nüm ede
rek bütün:köy çocuklarına sirayet 
etmeııinden köylülerin acı acı şika

yette bulundukları öQnnilmiıdir. 
Daha küçük y1.tşda iken bu ber
bat hastahta yakalanan bir çok 
kimselerin gözlerirıin kör oldu
tu görülmüştür. 

Bu itibarla, Ceyhan köy ço
cuklarında baı rösteren bu bula
şıcı hastalıtın bir an evvel önüne 
geçilmesi ve bütün köy çocukla· 
rına sirayetir.e meydan verilmeme· 
si için köylere sık sık sıhhat me
murlarının gönderilmesi ve İcab 

eden tedbirler ittihazına tevessül 
olunmasını temenni ederiz.-M.Selçuk 

Beden Terbiyesi~-Ge 
rektörlüğünden dün bölie 
kanlığına gelen bir yazı ile 
ayı ortalarında yapılması rn 
Türkiye güreş birincilik 

kalarının Adarıada yapıl 

takarrur etti~i bildirilmiştir. 

renel direkıörlü~ün, rerek 

federasyonunun bu nazik 
ve Adanaya olan geniş 

sevgileri bütün sporculan 
Adanalılar arasında dr rin bit 
nuniyet hissi uyandırmıştır. 

Güreş federasyonunun 
lamakta olduA-u bu müsa 
ait teknık ve idari talima 

yakında bütün bölgelere 
rimiz beden terbiyesi b 
na da gönderilecefi haber 
mıştır. 

Yurdumuzun her kö 
bütün bölgeler arasında yı 
olan grub birincilik müsa 
nı müteakib 8 grup birin 
rimize gelecek ve hehrimiz 
kiye birincilik müsabakaları 
lacaktır. Gençlerimize bü 
vaffakiyetler dileriz. 

l 

NÜFUS BAŞ KA t. 
VEKALET EMR///ı 

Şehrimiz Nüfus Daireli 
kitibi Hüseyin Pekel, vil 
görülen lüzum üzerine 'J 
emrine alınmıştır . 

ÇELTiK MUTAHA 
MARAŞA GIDIY 

Mersin VilAyeti dahili 

kiklerini tamamlıyarak ı 

dönen mıntaka Çeltik müt 

Bay Harun Oııu", Maraf 

çrltlk sahalamn tetkike 

edilmiş oldutundan bupn 

hareket edecektir. 

Zir8at bankası Ceyhan 
çiftçilerine para veriyor 

Ceyhan!:~ 31 (Türksözü muhabirinden) - Ziraat ban 
Ceyhan müstahsiline yeniden ikrazatta bulunmaya başlad 
ber almmışdır. Bu seneki ikrazatın geçen senelerden dab• 
olacağı sanılmakdadır. 

Zira, Banka, bu yıl müstahsil· 
de olan alacıı~ının kısmı küllisini 
tahsil etmiş bulunmaktadır. Müs
tahsil, kendilerine, ellerinin en dar 
bir zamanı olan bu mevsimde yar
dımda bulunan bankanın bu hare
ketini sevinçle karıılamışdır. 

Hastahanede 
ölen katil 

Karaisalı kazasının Kapuzbqı 
köyüadeo Veli ottu Çoban Ali'yi 
taammüden öldürmekten suçlu Ka
puıbqı köyünden Nasıf ot lu 325 
dotunalu Hüseyin Kartopu hakkın-

da A tırceıa mahkemesince mev
kufen yaptlan duruşması sonunda 

meı kum ölüm ceıuına çarptırıl

mııtı. Re'sen temyize tlbi olan bu 
ölüm cezası kararına ait dosya 
temyiz mahkemesine gönderilmiş 

ise de mübtela oldutu verem has· 
tahtından dolayı memleket hasta
hanesine kaldırılan katil hastaha
nede ölmüştür. Bu sebeble temyiz 

tetkikatı yaP.ılıradan ieri gelen 
evrak üzerinde tetkikat icra edi· 
terek amme davasının düşme"ine 
kar~r verılmek suretiyle dava so
na udirilmittir. 

HALKEVINDE BU 
ÇAYLI TOPLANTI 

Bugün saat 17 den 20 
dar devam etmek üzere 
mizde cazlı ve çaylı bir ai 
l.mtısı yapılacaktır. Bu to 
bir çok zevat ve Halkev!ile 
rak edecektir. 

Kozan Adlly• kadr o 

Koz.an Mahkemeıi k 
bir adet hakim kadrosu t 
tının kabul edildiği haber 
mııtır. 

Sular 
( Birinci sayfadan 

llyete henüz malumat ııel 
Anlaııldıtına röre :maddf 
endite verecek bir duru 
ğildir. 

Yanlan köy sedle 
Seyhan Rerülltöı il servi• 
ıünün tamirine rayrct 
dir. 

Havanın düa ve fl!CI 

geçmesi hasebiyle nehrin 
yükselmesi ihtimali de vı 
roslara halen yaQ'nttır y• 
dır. 



HAOiSElERiH i~ YÜZÜ . 
( Biri~ci sa) fadan artan ) 

nnel:te devam edi)orlar. Keza 
lmanyada resmen bu yolda israr 

hnektedir. 
Alman sözcüsü,· Almanyanın 

1"ransan·ın· ~ah.~u:işl~rine karışma~ 
litemedığını ıoylemış ve:fakat La
alın kabineye alınıp alınmaması
ınının Fransanın hayatiyle alaka
ar olduğunu ilave etmiştir. 

ltalyada vaziyet 

elen haberlere göre, Milano vali
i harekat:emrine:alınmış, yerine 
"orino valisi tavin edilmistir. 

Bu vaziyet anlatıyor ki, şimali 
.alyada karışıklıklar olduğu hak
ında çıkan f geçenki ~ayialara 

ıaıımak lazımdır. 

Bulgariıtanda durum 

t Bir kısım "Bulgar mebuslarının 
ükumetten bazı istizahlarda bu
nmak kararını verdiği ve bu su-

ller serisi hazırladıgı bildiriliyor. 
u sualler bilhasse Bulgar hüku
ıelinin bugünkü vaziyet karşısın
a ne düşündüğünü anlamak ga
esini ihtiva etmektedir. Bundan 
!aşılıyor ki, Bulgaristanea sulh 
hine olan cereyanlar artmakta 
~raftar kütle büyümektedir. 

B. RUZVEl TE MÜHİM 
:SEllHiYETLER VERiliYOR 

1- Ruzvelt müdafaası Ameri-
a Birleşik devletleri için hayatı 

,,lan hükumetler hesabına lüzumlu 
P'clakki olunan bütün müdafaa mal

mesini inşa :ettirilebilir. 

2- Bu malzemeyi satabihr. 
evredebilir, kiraliyabilir, ödünç 

. erebilir. 

el 3- Bu müdafaa vasıtalarını 
Unm "IC tecrübe odebilir. 

4 - AlAkadar hükumetlere 
ıüdafaa hakkında haberler vere
ilir. 

~ 5- Müdafaa vaııtalarının ihra. 

r na müsaade edebilir. 

' Vaşington : 31 (a.a) -Ruzvelt 
~ailiı büyüle elçisini Napolisde 

ıladığı zaman Amerikanın ln-
;'tereye 2ittikçe biiyiilc mikyasta 
ardım etmeğe devam için kat'i 
arar vermi~ oldu~u hakkında te
ıinat vermiştir. 

ı.oo 

,e_.o3 
•.ıs 

.45/ 

.9.0Q 

~'3.30 
h33 

f.3.50 
Jıt.05 

ıe~.20 
1"5.00 

1-2-941 Cumartesi 

Programt saat ayarı 

AJANS haberleri 

Müzik : Hafif prorram 

Ev kadını - Yemek 

Program, Saat ayarı 

Müıik : Türkçe plaklar 

AJANS haberleri 

Müzik : Türkçe plaklar 

Müzik : Riyaseticumhur B. 

Müzik : Operetler 
r 5.30 Müzik : Konser (Konser

vatuardan nakil) 

Progrnm, saat ayarı 

Müzik : Radyo Caz 

Müzik : Saz 

Konuşma (Günün meseleleri) 

Müzik : Türküler 

Saat ayarı, AJANS 

Müzik : Fasıl heyeti 

RADYO GAZETESi 

Müzik : Şarkılar 
l.15 Konuşma (Bibliyoğnfya) 

'1.30 Müzik : Radyo orkestrası 
Saat ayan, AJANS 

Konuşma (İngilizce - Kı
sa dalga) 

Müzik : Cazband 

Yarınki Prerr•• vo Ka

pamı 

Elen ileri 
hareketleri 
Atina : 31 (a . a.) - Yunan 

Resmi tebli~i: Muvaffakiyelle ne 
ticelenen mevzii faaliyet kaydedil 
miştır. Kıtalarımız bazı düşmanı 

mevzilerini zahtederek ikisi subay 
olmak üzere 200 esir almışlaı dır. 

BÜKRE~TE TEVKİf AT 
( Birinci sayfadan artan ) 

len yapılan son isyan hareketi 
esnasında geçen pazartesiye ka
dar Bükreş de dahil olduğu halde 
bütün memleket dahilinde 380 ki· 
şi ölmüş 4~4 kişi yaralanmıştır. 

Ordunun zayiatı 14 ölü ve 46 ya
ralıdan ibarettir· Sivillerden 32 
kişi ölmüş ve bu kadar da ya 
ralanmıştır. 

İNGİLİZ HÜCUMLARI 

Londra : 31 ( A. A) - Dün gece 
lnıiliz tayyarelerinin Vilhemshafn· 
daki askeri hedeflere hücum ettikle 
ri bildirlmektedir 

Alman uzun menzilli 
taplaranan faallyetl 

Londra : 31 (a. a.) - Fran
sız sahilindeki uzun menzilli Al· 
man topları bu sabah karşı sahi 
le ateş açmıştır. Ancak bir kaç 
obüs atılmıştır. Ne hasar, ne de 
insanca yaziat yoktur. 

Ankarah hayırsever bir 

bayamn gUzel jesti 

Ankara: 31 (a.a.) - Ankara

nın hayırseAer kadınlarından Hacı 

Muharrem kızı Fatma Oral tara .. 

fından Kızılaya 26 Mahmudiye ve 

4 Hamidiye zeynet altını leberru 
edilmiştir. Kızılay cemiyeti bu in· 
sanı alakadan dolayı teşekkür et
mektedir. 

Adana iflas me· 
~--

murluğundan: 
19;71940 tarih ve 31 numa~ 

rolu Adana Asliye Birinci Hu
kuk mahkemesinden iflaslarine 
karar verilen Adanada borsa 
civarında alati züraiye ticaretiy
le mütcşşeğil iken terki ticaret 
etmiş olan Anluan Brazzafolli 
ve R. Barabiç hakkındaki bu 
iflas kararı gine Asliye Birinci 
Hukuk Hakimliğinin 22'11941 
tarih ve 41f2 sayıh kararlariy
le kaldırılmış olduğu ilan olu
nur. 1-4- 12670 

ilAN 
Devlet Demiryolları 6. ıncı 

J,ıetme Satınalma Komisyo
nundan: 

Muhammen bedeli 2100 li

ra olan 300 ton kuru meşe o

dunu hakkindaki ilanımıza ta

lip çıkmadığından 2490 No: lu 

kanun ahkamına tevfikan açık 

eksiltme, 10 2'Ün daha uzablmış

tır. 

Eksiltme 11-2-941 Salı 
günu saat 11. de Adanada İş
letme Müdürlüğü binasında ya

pılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 
157.50 liralık muvakkat teminat 
akçalan ile kanunun tayin etti
ği vesikaları hamilen komisyon 
Reisliğine müracaatları lazım

dır. 

Bu işe ait şartnameler ko
mısyona müracaatla bedelsiz 
olarak görülür. 

12669 

HAİl( SElASİYEff İN 
ROYTERE BEYANATI 

Hartum : 31 (a.a) - Haile Se
lasiye karargahı nezdinde royter 
muhabirinden: 

İmparator Bath şehrinde bu
lunduğu müddetçe memleketinde 
cereyan:eden hadiseleri yakından 
takip etmektedir, Haile Selasiye 
bana şunları söylemiştir: 

c lyiZtechiz:edilmiş olan or
dum şimdi yeniden muharebn et
mek kudretindedir. Askerlerimin 
meşakkatlerine ve muvaff akiyetle
rine iştirak etmek üzere buraya 
geldim. zafere imanım var.:. 

Fransa aleyhinde konferans 
Vişi: 31 (a.a.) - Madmazel 

Evküri Amerikada konferanslar 
vermekte ve "Fransayı besleme
~iniz,, 

telkinini vermektedir. 

ilan 
Askerlik şubesi b a ş k a n-

lı2'ından istihdam edilmek üzere 
emekli subaylardan bir subay a. 
lınac.aktır. Taliplerin şübez.e mü
racaatları ilan olunur. 

t LAN 

SEYHAN DEf TERDARll

GINDAN : 
1 - Hazineye ait Karataş 

Dalyanının balık avlamak hakkı 
ile yüzde 12 saydiye resminin 
15 Şubat 941 tarihinden iti
baren üç senelik icar ve ilti
zamı kapalı zarfla artırmaya 
konmuştur . 

2 - Senelik icar ve ilti
zam bedeli muhammeni on bin 
lira ve üç seneliği ise otuz bin 
liradır. 

3 - Artırma Şubatın 14 
ncü cuma günü ·saat 16 da 
Seyhan Defterdarlığında mü
teşekkil Komisyonda yapıla

caktir. 
4 - Muvakkat teminat 

·miktarı muhammen bedelinin 
yüzde yedi buçuğunu teşkil 

eden 2250 liradır. 
5 - Talip olanların tek

lif mektuplariyle teminat mek
tuplarını artırma ve eksiltme ve 
ihalat kanununun 32 - 35 nci 
maddeleri hükümlerine tevfi-
kan artırma günü olan 14 Şu
bat 941 cuma günü saat on 
beşte Komisyonda bulundurul
maları ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin Adana Milli Emlak 
Dairesine müracaatları ilan o
luuur. 12665 30-4-10-14 

BORSA 
Pamuk - Hububat --

CİNSİ 
KiLO FlATI 

En az 
K. S. 

En çok 
K. S. 

Koza 12,25 
-Ma. Parlağı 49,50 53 
Ma-:-T em izC •-4-,,7~,5-0--: 48,50 
-Kapım alı- ı--"---• 

Y Pamuğu •-------40---• 
Klevland C •-6..,..,0,...._ __ 160 

-Susam -27,50 
K. Buğday 5 
Buğday To. 
-.:- Yerli•----

4,5 

-Arpa 5,00 ı-5-,4-2-5--1 
Yulaf-- -6 --125 

31 / 1 1941 
Kambiyo ve Borsa 

lş Bankasından alınmıştıe 
Liret - - --

l--;:;R,--a--,yi.-ş_m_a-.rk _____ -- ---

1-;:;F-ra-n'k--,(~F,--ra-n-sı-z')---ı-----
--Sterlin (İngiliz) -5- _2_ı_ 

Dolar (Amerik.-a..,....)-- t3:( 20 
1..,.F,--ra-n-.-lc---:.-is-v..,..iç_r_,,e,._... __ -----

, 
ASRi Si NEMADA 
Suvare 

8,45 Bu Akşam Matine 
2,30 

Gorülmemiş bir halk akınının gözyaşları içinde 1 
büyük muvaffakiyetle devam ediyor. 

A 

Büyük Türk Şairi 
fUZULİNİN 

ölmez eseri 

TORK~E SÖZlO - TÜRK MUSiKili 

LEYLA iLE MECNUN 
MECNUNUN ŞARKILARI 

MONiR NURETTİN 
ŞilRLER 

VECDi BiNGÖL 

LEYLANIN ŞARKILARJ 

MÜZEYYEN SENAR 
BESTELER 

SADETTiN KAYNAK 

Bugün gündüz matinede iki film 

lEYlA ilE MECNUN - SEKİZİNCİ 
Di KKAT : PAZAR GÜNDÜZ İKİ MATİNE · 2 DE VE 4 TE 

Y 1LD1 Z Möble Evi ve Atelyesi 
-

ABİDİNPASA CADDESİND 
VAKlfLAR APARTIMANI 

AlTINDA 

• 
YILDIZ'I 

ZiYARET EDİNİZ 

il ZAR 1 F EV EŞYASI 1 1 

MUTEDİl fİYATlAR 
Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

ZEVKİNİZE UYGUN HER T0Rl0 MODEl 

YILDIZ Atelyesinde 
ısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

SİPARİŞ KABUl EDillR TAŞRADAN 
ı .. iiiiiiiiiiiiiiAiir>ii~ii'E.iiSi:i:i: i:i:iAiiieliiaiiıııı aiiiiiiAiibiiiid:iiiiniipiiaşiiaiiCi:i:iadiiidiiieiiiisiii iiViiaiikiiıfliiaiir iiAiipiiaiiriitm;;aiiniiı i:Al:iiiitıiindiiaiiiii":iiYiiILiiiDiiliiZii,,iiMiiiiiieiihiiilıiiiEiiiiiviiiiiii;t 2;ii;i'4;'-ı 
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Radyo Satmak Çok 

. kolaydır 
Asıl mesele satılan radyola-

1 rın servisini temin etmektir 

ilAN 
Adana Çiftçi Birliğinden: 

Yağmurdan fazla zarar gör
müş Pamuklar'm Çiftçiyi koru· 
yucu bir fiatla satılması için 
Ticaret Vekaletince tedbir alı

nacağından elinde satılmıyan 

bu nevi pamukları bulunan 
Çiftçimiz.in numune ile birlik
de mikdannı Birliğimize bil
dirmeleri ehemmiyetle ilan o
lunur. 28-29-30-31-12663 

SATUK KISRAKlAR 
160 ba, cins kısrak 

Kısacık Kollektif Şirke
tine ait cinsleri yarım kan 
Manyas 160 baş kısrak sa
tılacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYET: 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

SermayHi: 100.000.000 Türk Lir111ıı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 _lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en k~ 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 dt'fa çekilı cek kur'a ile ~~ ·ı 

No: 

aşa~ıdaki plana iÖre ikramiy• daQ"ıtılacaktır. ~~~~ 
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t-Beş balyadan fazla sipari, kabul ecilmn 

2 - Eldokumacılarının sipaı işi tercihan sevk edilir . 
3- Yapılan sipariş'er sıraya ithal edilmt'k su etiyle ıöndcrilİf 
4- Anbalaj masrafı, istasyona kadar nakliye ve tahmilif 

Radyo al,rken, size en iyi radyoyu satıyorum 
diyen kimseden değil, size . en iyi servisi 
temin ediyorum diyen müesseseden alınız. Hayvan meraklılarının 

ve almak istiyenlerin Ka
rataş nahiyesinde, Dana
çökende, Kısacık Zade çift
liğinde çiftlik müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilan o-

müşteriye aittir. 12373 l-15 ı-1~-r 
·---------------.::::o 

, r.er 

Milli Mensucat Fabrikası ah 

lunur. 12662 5-6 Müdürlüğünden : ~;;ıc 
:iar 

En iyi radyo ile en iyi 
servisi beraber bulacağınız 

müessese şudur 
MUHARREM HİLMİ REMO 

1 pli k Fi atları: Am 

-------- rfıen Nuıoara: 4 6 8 10 12 14 16 18 ,,,,/Un 

Yurddaş !.. Kuıu~ 315 335 ~70 4~0 530 565 585 

Bez Fiy 3 lları: 

6H) 63, ~~ 

ABiDINPAŞA CADDESİ NO : 112 TElGRAf : R[MO - ADANA - TEl[f ON : 11 O 
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Dr. Muzaffer lokman 
Dahiliye Mütehassııı 

HASTAlARINI HER GÜK MAYENEHANESİNDE 
KABUl EDER 
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Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI H[R GÜN MUSTAf A Rif AT · 
ECZAHANESİ ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANESİNDE 

KABUL EDER 

- Yukarıdaki Fiatlar iktisat Vckaltlince T, sbıt . c-diltn s•
111 

Sipariş Sevk ve Ka\-ulü Fabrıkaıı ızın 1. Ma,ıs 938 t~rih .JI 

fıatlaı ılır. 6 sayılı tamimi esasına müst~nittir. 12380 ~l[ 

Abone ve İlan TURK.SÖZj 
Ş a r t l a rı · ~ ~ - lıl>lıMA - Fen) 

r. 
WWW Sahip ve Başmuharriri ::: 

FERiD CELAL GÜVEN it 
'fa/ 

Umumi Neşriyat Müdürü 'la/z 

MACI~ OOÇL~ ,_ .. 

BasıldıA"J yer : TURKSÔZU Matı.• 

Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 ,, 
Üç aylığı 300 ,, 

Aylık ta abone edilir. -
lllnlar için idareye 
müracaat etmelldlr • 


