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BAY ~ÖR~il DÜN BİR 
NUTUK SÖYLEDİ 

i-·-·-·- · ·- ·- ·- ·-1 
i Bu harpte muzaffer i 

f i olacağımıza eminiz. Bu i 
i devir vazlfeierln hakklleİ 
i yapıldığı ve şerefli işle· i 
! rln başarlldığr bir devir ! 
! olacaktır. ! 
• • .......... ,.. ............................... ~., 

B. Çorçil konuşurken 

Londra : 1 ( A. A. ) - :Baş_ 
vekil Çörçil düı(Stamysona Hop-
1.: ingde yaptığı: ziyaret esnasında 
halk ve talebe tezahüratta bulun
mu~tur. _ Bu münasebetle Çörçil 
şunları söylemi.ştir : Hopking De
mokrasik ve hürriyetiııın clostu 
olan büyük devlet adamı Ruzvel
lin 'hususi mümessili ve ) akın ar
kadaşıdır. Amerikanın lngiltereye 
)'ardım hususunda gösterdiği zih
niyel ve yardım lehindeki hare
ketin mütemadiyen artması bizim 
cesaretimizi takviye etmiştir. 

Başvekil, Atina ve Kahire üze
rine muzafferane yürüyecekleri 
} erde . faşistler ı ejimlerini idare 
~debilmek için Naı.ilerden yardım 
ısteınekte ve kendilerini onların 
idare etmelerini bile göze almak-

ııtadırlar. Bütün bunlar bize önü
müzdeki uzun ve çetin hadiselere 
lcarşı koyabilmek için büyük bir 

, cesaret vermektedir. • 
Bu harpte muzaffer olacağ'ımı-

,2a eminiz . O güne kavuşunca 
e lngilterenin şerefli ve uzun tari

hinde yaşamakta olduğumuzu söy
lemek hakkını kazanmış olaca~ız . 
Bu devir vazifelerin hakkile yapıl
dıgı ve şerefli işlerin başarıldıgı 

bir devir olacakhr. 

tir 

i)e 

DÖGOl'ÜN f RANSIZ 
ASKERİNE HİT ADI 

ı5ıurrlyete kavuşmanm ellnlz-
• oldu6unu bllmlyormısınız! 

londra : 1 ( A. A. ) - Ge
reral Dögol Fransıı. milletine hi
taben ezcümle elemiştir ki : ı: ltal
Y •ln ımparatorluğu Frans11. kıtala
·ının <la yardımı ile İngiliz müt
tdiklerimiz tarafından indirilmiş 
::lurbelerle yıkılmaktadır. Birleşik 
ı\merika de\'lctleri de muauam 
~11enbalarını harekete getirmiş bu-

llıımaktadır. Fransa ve Fransa 
. ) mparatorluğu artık yeniclen kur-

ııl 

ulmuş bulunuyorlar. Avrupada 
saret allına düşen bütün milletler 
aptı ki arı ... hataları anlamışlardır. 

\kdenizdeki muharebenin genişli
eceğini herkes anlamış bulunu-

( Gerisi üçüncü ysafada ) 
--~...;..._~~~~~~·~~~-

ve···· .. ••••••• 
TEPEOElEH i~GAl EDilOİ 

Ankara : l ( Radyo Gazesin
len) - Son gelen bir habere göre 
,. d . epe elen ita/yanlar tarafından 

Oh/iye ve Yunanlılar tarafından 
'lal ~eclilmiştir. Yunanlılar esir ve 
'lalzemede: almışlardır. 

" ............ . 

Balkanla~ ve Balkan yolu ile ticaret işlerimiz 
~ -------------

Türk-Macar Ticarethey
eti bir anlaşmaya vardı 

SEL ZARARI 
ANLAŞILDI 

SEYHAN SULARININ İSTİLA ETTİGİ ARAZİ YEKUNUNUN 
300,000 DÖNÜMÜ BULDUCU TAHMiN EDiLMEKTEDİR 

YAPILACAK ANLAŞMA HUSUS/ TEDiYE SiSTEMLERiN/ iHTiVA EDECEK 
Ankara ı 1 (Türksözü muha

birinden) - Bedri Tahir Şama'ın 
riya'>elinde Macaristana giden ti· 
c re l heyetimiz, temaslarına de· 
vam etmektedir Gel n haberlere 
g0re, Macar hı-yeıi mur hlıasrısı 

ile h ı yetimiz aras oda bir prensip 
anla şmasına varı mışfır. Bu a ·ılaş 

mııya göre müzakerelerin ilerletıl

diği ve yakında esaslı bir muahe
denin imzalanacağı söylenmekte
dir. Türkiye ile Macaı istan arasın 
da imza edilecek bu yeni ticaret 
anlaşmasının bir klirink anlaşmaq 

olmıyacağı haber verilmektedir. 
Bu anlaşma, bir ticaret anlaşması 

olacağı gibi muhtelif partiler için 
de hususi tediye si">lemlerini ihti
va edecektir. Macarislandan mem· 
\eketimize bilhassa pamuklu men
sucat. manifatura eşyası geleceği, 

memleketimizden de halı, barsak 
ve saire ihraç edileceği öğrenilmiş· 

Trablusgarpliler ita/yanlarla olan mücadelelerinden hiçbir za
man. vazgeçmemiştir. Ve bugün İngilizlerle beraber ltalyanlara karşı 
mücadele etmektedirler. Trablusgarplilerin Şefi Şeyh Sünusi geçenler
de -Jngilizlere esir düşen Trablusgarpli !Jerfi neferleri ziyaret etmiş, 
Askerler kendisini hürmet ve memnun.igetle karşılamıştır. Resmimiz 
Şeyh'i bu askerler arasında göstermektedir. 

• 

Suları çok mevsimsiz yükselen 
Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin o
vada yaptıkları tahribat hakkinda 
alakadar zevat nezdinde dün ele 
etraflı tetkikler yaptık. Yaptıgı
mız bu tetkikler neticesinde elde 
ettiğimiz malumata nazaran, Sey
han nehri sol sahilde Mihmandar 
kö) ü civarında Kaclirbey çift ligi
nin alt kısmından köy sedlerini 
yararak ovaya çıkmış ve Nümuııe 
çiftliği, Taşçı, Havutlu Bucağı . 
Deniz Kuyusu, Sakızlı, Hacı Ali, 
Pirice Bucağı arazisini kısmen is-

tila etmiştir. Sag sahilde ise ne
hir, Hadırlı köyü önündeki seclcli 
dört yerinden tahrip ederek Ca
muşcu, Keyışlı, Dörlağaç, Hoca 
Şakir, Abidinpaşa çiftliği arazisi
ne yayılmıştır. Tuzla tarafında da 
ziyamed ve Kuranşe köyleri feye
zana maruz kalmıştır. Karagöçer, ı 

Sarımsak köylerine de su girmiş- ! 
tir. (Gerisi ikinci sayfada) 

ARNAVUTLUK TA 

TANKLA YAPILAN İTAlYAN 
HÜCUMU TARDEOİlÖİ 
Atina : 1 l A. A. ) - Resmi 

teblig : Kıtalarımız bugün daglık 
hir mıntakada muvaffakiyell~ ne-

ticelenen muharebeler .} apmışlar 

ve bazı mevzileri zabtedert>k 

cephenin diger bir noktasında 
düşmanın tanklarla yaptığı hül'um 
lardedilmiştir. 150 esir aldık. 

Atina : 1 ( A. A . ) - Umumi 

emniyet nezareti tebligine göre 

memleket dahilinde sükün vardır. 

Kıtalarımıı. tarafından işgal edilen 

arazide düşman tay_}areleri bom

bardıman eclilmiştir. 

tir. 

lstanbul : 1 (Türksözü muha· 
birinden) - Aimanya ile yapılan 

Af RİKADA GENİŞ 
TAYYARE f AALİYETİ 

Kahire : 1 ( A, A.) - Tay
yarelerimiz dün Darti Tayyare 
meydanına bir - çok defa taarruz 
etmişlerdir. Bu taarruzlar mu
vaffak olmuş ve yangınlarla infi
laklar müşahede olunmuştur. Bir 
düşman tayyaresi avcılarımıidan 

DOST ELENLERIN ACISI 
bir milyon li alık yeni ticaret an
laşması mucibince Almanyaya mü 
him miktarda halı satılacaktır. Şim- ~ 

diye kadar 200 bin liralık bir par· 
ti hazırlanmıştır. Yakında sevkedi· 

lecektir. Halı ihracatının arması 

yüzünden dahill halı piyasasında 
( Gerisi ikinci sayfada ) 

ITALYAN ÜSLERi BOM· 
BALANDI VANGtNLAR 

iNFiLAKLAR OLDU 

• 

birisi tarafından düşürülmüştür. 
Şarki Af rikada Negalli yolu ü
zerinde bir k.öprüyüe pik.e hücumu 
yapılmıştır. Moyale mznlakasznda 
ltalyan topçusu ve piyade mevzi-

( Geri s= üçüncü sayfada ) 

Milli Şefin Bayan 
Metaksas'a taziyesi 

~~~------··---------~~-

Şehir Pl8nı 
-

General Vavell 
/NG/LIZ ZAFERiNiN 

BÜYÜK AMiL} 

MECLİS REİSİMİZ. BAŞVEKİLİMİZ ve HARİCİYE VEKiLİ
MiZ DE BAY AN MET AKSAS.A BİRER TAZİYE 

TEEGRAFI ÇEKTi LER 
Ankara : 1 (a.a.) - Reisicum

hur İsmet lnönü Bayan Meteksas'a 
bir taziye telgrafı çekmiştir. 

ka bütün harp sınıflarının mü
messilleri ve kralın askeri ve mül
ki erkanı hazır bulunmuştur. 

NAFIA VEKALETINlN PLAN ŞEHiR MECL}S}~ 
ÜZERiNDE Y APT/G/ T AD/LA Ti GÖRÜŞTÜ 

YARDIM PROJESİ· YARİN l[H
CİHAN MÜZAKERE EOilEC[K 
AMERiKA BAHRiYE NAZiRi 

MÜHiM BiR NUTUK SÖYLEDi 

Amerikan Bahriye Nazırı Konks 

Vaşington : 1 ( A. A.) -Bah
riye nazırı Knoks ayan meclisinin 
haririye encümeninde demokrasi
lere yardım layihasının kabulünü 
istemiş ve aşağıdaki iki nokta 
üzerine encümenin nazarıclikkatini 
celbetmiştir : 

Almanlar İngiliz maneviyatını 
kırmak için yapttklan hedefsiz 
bombardımanlardan vaz geçerek 
endüstri mıntakalarını taht ibe baş
lamışlardır. 

lngilizler Alman deniz faaliy e
tini durdurmak üz.ere tamamile 
memnuniyet verici bir hfile usu
lünü henüz bulamamışlardır, 

Knoks, müzakereli bir sulh 1 

düşünmenin çılgınlık olacağını söy
ledikten sonra son bir iki ay ı.ar

( Geriiii üçüncü sayfa.da ) l 

Şehir meclisi dün saat 10,30 da 
toplanmıştır. Yoklama yapıldıktan 
sonra ruznamedeki meselılerin 
müzakeresine geçılmiştir. 

Umumi meclis azal ığına seçil
diğinden beledi) e meclis azalı
ğından istifa eden doktor Ali 
Naim Özgcner'in istidası okunmuş 
ve istifası kabul olunmuştur. 

Hizmet göremiyecek vaziyette 
rahatsız bir zabıta memuru me
selesi de konuşularak bu vaziye
tin kanunlar encümeni tarafından 
tetkik edilmesi muvafık görülmüş
tür. Üçüncü maddeyi teşkil eden 

dörl wemuruni tasdik memuri
yeti • meselesinin de kanunlar 
encümenine havalesi kararlaştırıl
mıştır. 

Meclis, Adana elektrik şirke
tinin işletme şekline c:iair olan ka
nun projesi taslağı üzerinde de 
durarak bunun Basri Arsoy, Ziya 
Akvcrdi, Memduh PekLilgin, Fazlı 
Meto ve Hasan Ateşden müteşek
kil bir heyet tarafından tetkikini 
tekarrür ettirmiştir. 

Fasıllar arasında münakale ve 
munzam tahsisat işi de bütçe en
cümenine havale edilmiştir. 

Dıger taraftan şehir meclisi, 
belediye ile vakıflar idaresi ara
sında istimlak meselelerinden do
ğan ihtilafın hal çareleri üzerinde 
konuşmalar yapmış ve bu işin 
kanunlar encümeni tarafından tet
kikini ve kanunlar encümeninin , 
avukat Macit Güçlü ve Rahmi 
Nihat'la takviye etlilmesini muva
fık bu !muştur. 

Ruznameniıı son maddesini 
teşkil eden < İmar planındaki ta
dilat meselesi üzerinde durula
rak, Nafia vekaletinin yaptı~ı bu 

( Gerisi ikinci iayfada ) 

GUzeı bir yazı UçUncU 
sayfamız dadır 

Yazan: P. P. 

Ankara : 1 ( a.a.) - Büyük 
Millet Meclisi Reisi Abdulhalik 
Rt.nda, Başvekil Refik Saydam 
ve:Hariciye Vekili Saracoğlu Ba
yan Metaksas'a birer taziya tel-

lgrafı çekmişlerdir. 

Atina : 1 (a.a.) - Atina so
kaklarında yolların iki tarafına 
sıralanmış diz çöken halkın ara
sından general Metaksas'ın tabu
tu Yunan bayrağına sarılı olarak 
geçerken Yunan topları Arna
vutluk dağlarında Müstevliye karşı 
ateş ve demir yağdırıyordu. Ge
neralin cenaze merasimi muzaffer 
bir askerin cenaze merasimi ol
muştu. Bütün Yunanistan büyük 
ölüye ağlamaktadır. Merasimde 
Kral, veliaht ve nazırlardan baş-..... ___________________ .......... -- .. 

Maliye Vekaletinin tetkikleri 

Eski elbise giymek bugün 
bir fazilet telakki edilecek 

lstanbul: 1 (Türksözü muhabirinden) - Halk ve 
milli müdafaa ihtiyaçlarını temin etmek üzere bazı 
zaruri kararlar alınacağı yazılmı1tı. Gelen mütemmim 
malumata göre, hükumet bu karar ve tedbirlerin mali 
ve iktisadi cihet/erinin tayin ve tesbit edilmesini Maliye 
Vekaletine havale etmisti. Vekalet bu hususlara ait , 
tetkiklerini bitirmek üzeredir. 

ÔğTenildiğine göre, maksadı temin etmek üzere 
İrfat yolu tercih edilecek ve mesela, her gün sofra
sında et vermeği bulunduran herhangi bir vatanda,ın 
bunu haf tada iki def aya indirmesinin veya eski ve 
hattô. tamir görmü, bir elbise giymesinin bugün bir 
fazilet sayılabileceği ilan edilecektir. 

.................. ___ ...._ ..................... ._. ... ~-~ 

lngilterenirı Atinada ki elçisi, 
muharip kuvvet şefleri ve bir ha
va müfrezesi temsil ediyordu. 

=: HADiSELERiN IÇYÜZO = 
Almanya ne düfü.nüy or 

ANKAllllA Almanya tara-
RA o Y o fından yakında 

GAZETESi girişileceği söy-

len teşebbüs bugün dünya efkarı 

umümiyesini alakadar etmektedir. 
Hitler 1941 ~onunda yeni niza
mı tesis edeceğini söylemişti. Bu 
sözlere şimdilik inanmamak doğ

ru olabilir mi? Bu meçhuldur. 

Amerika Bahriye nazırı Knoks 
Almanların artık İngiliz halkının 
maneviyatını kırmak için gelişigü
zel bomba atmadığını söylemiş
tir. Albaya göre şimdi Almanlar 
yalnız lngiliz endüstri bölgelerine 
bomba atmaktadır. 

Almanların yeni tayyare tiple
ri aramakta, oldu~u söyleniyor. 
Nitekim bugün lngiliz radyosun
da bu hususta bir konferans ve
rilmiştir. Burada alınan malumata 
göre Alman}anın 35000 tayyaresi 
vardır. Bunların bir kısmının ses
siz tayyareler olduğu söyleniyor. 
Ve şuda ilave ediliyor ki Alman
lar bir akın için hava şartlarını 

beklemektedir. 

Almanya Akdenizde de hare
ketler yapmak için de bilhassa 
"Vichy vaziyeti., göz önünde, tu
tulu) or. 

Acaba Vişi hükumeti ne ya
pacaktır? Peten ne düşünüy~r? 
Bütün bunlar meçhuldür. Belki 
Laval devlet reisi olacaktır. Ve 
Almanya o zaman bunları tahak-

( Gerisi üçüncü ııayfada ) 



İlk Yalan 
memiz daima mümkündür. Koca
nızın ismini söyler misiniz ? Ne 
zaman gönderildiğini ve hakkında
ki mütaleayı derhal bulayım. 

- Jak Marez. Zannedeıiın ki, 
bu senaryoyu okumanız ve , ndan 
bir film yapmanız ihtimalı yoktur. 

i HAB 
HiKAYE 

Genç direktör gayet sakin bir 
tavırla cevap verdi : 

- Hayır ! Hiç bir ihtimal 
yoktur. Çünkü iayet nadir olarak 
senaryolardan film çeviriyor. illaki 
meşhur bir romancının imzasını 

taşısın .. Halk tarafından daha Ön· 

ce okunmuş ve sevilmiş eserler
den film yapmak daha emniyetli· 
dir. 

Lig Maçları 

• 
- 2 

il' . 

- Evet 1 Ben de bö:yle dü· 
şünüyordum. Fakat bunların şimdi 
benim için hiç bir ehemmiyeti 
yok· Benim sizi ziyaretimin sebe· 
bi tamamiyle başkadır. 

DUnkU maçı Mllll Mensuc at 
2 - O kazandı 

Beden Terbiyesi Seyhan Böl· 
gesi Adana Stadyomunda dün çok 
hararetli futbol maçları yapılmıştır. 
Bu maçlar bölge şampiyonluğunu 

tayin etmeğ'e çok büyük ve yakın 
ihtimal ıle Milli Mensucat Gençlik 
Kulübü yaklaşmı~tır. Muallim Mek
tebi Milli Mensucat Gençlik Kulü 
büne karşı iki sıfır yenilmiştir. 

Ziraat Lisesi de Malatya Mensucat 
Gençlik Kulübüne bir sıfır galip 
gelmiştir. 

Krıstiyan bird~nbire kıpkırmm ·---- Çevire ~ 

oldu. Müthiş bir düşünce onu bo- N(YZAO G"u· YEN 
gar gibi oldu. 

Stany tekrar söze başladı. 
- Tamamile idari bir şart 

ne olursa olsun tedbirlerimi almak 
mecburiyetindeyim. Size yazacağlm 
mektubun beni hiç bir suretle ta· 
ahhüt altına. sokmıyaca~ına ve 
bunu tamamile şahsi bir sebebten 
dolayı sizin rica ederek yaptırdı· 
tınıza dair bir senet vermeyi ka 

Kristiyan derin derin nefes 
aldı. Direktör, onun sözlerine ar
ıu ettiği tesiri verebilmek için bü· 
yük bir gayret sarfetti~inin farkına' 
vardı. Genç kaaın tabii' ahengi 
kaybeden bir sesle devam etti : 

- Kocam hastadır. İyi olmı 
yacak derecede hasta .. Ve yaşa· 
yacak ancak bir kaç günü kal
mıştır. Onun bu son günü mes'ut 

Bi R CINA YET DA VASiNiN 
ALDICJ NETi CE 

Alibey Fabrikasında makinist 
Mehmed oğlu Süleymanı öldür 
mekten suçlu Şabaniye mahallesin
de oturur Ercişli Bedir otlu lsma
il ~ak ve yalancı şahid iddiasiyle 
muhakeme edilen Me hmed kızı 

kör Fatma • haklarında ağırceza 

mahkemesinde mevkufen yapılan 

duruşma sona ermif ve cıuçluların 

suçu sabit iÖrülemediafoden bera
etlerine karar verilmiştir.~ 

bul edermisiniz? 
Kriı;tiyan geniş bir nefes aldı: 
- Derhal hazınm dedi. 
- Yazınız! 

Direktör kendisine bir k!~ıt 
uzattı ve bir stylo vardı. Genç 
kadın senedini yazarken Stany de 
bir sigara yakarak dikkatle onu 
tetkik ediyordu. 

- Buyurun! Senediniz .. 
Direktör okuduktan ıoura : 
- Mükemmeli Dedi. Yann 

istediğ-iniz mektubu alacaksınız. 

Temenni ederim ki, istediQ'iniz 
gayeyi temin etsin .. 

Kristiyan ayaA"a kalktı. Heye
canlı bir sesle : 

- Size bütün kalbimle teşek
kür ~derim. 

Direktör onu kapıya kadar 
yolcu ve çıkarken ilave etti : 

- Bizzat film çevirmeyi hiç 
düşünmediniz mi ? 

-Asla! 
- Tavsiye ederim. Düşününüz 

siname için fevkalade bir vücudu
nuz ve çehreniz var. Bu size en 
büyük serveti ve şöhreti temin 
edebilir. Belki de bu meslekte bü 
yük bir teselli de bulabilirsiniz:. 

Kristiyan ona elini uzattı ve 
bir kere daha teşekkür etti. 

. . . • Ertesi gün, sabattleyin 
müvezzi ( beynelmilel filmcilik şir
keti) nin başlığını taşıyan bir mek
tup getirdi. 

Kristiyan elinde bu zarf baQ'ı· 
rarak kocasının yattı~ı odaya koş
tu: 

- Jak!, Jakl Bak ne ieldi, 
oku 1 Diyordu. 

jak, yanaklarına kan laücum 
etmiş, elleri titrer bir halde yata
ğında doA"ruldu. Alelacele mektu
bu yırttı, okudu ve sonra gözleri 
yaşla dolu olarak konuşmaA"a 
ba~ladı : 

- Dinle Kristiyan! Dinle! Ne 
yazıyorlar.. Fevkallde.. Mucize 
gibi bir şey. Dinle: 

Senaryonuz çok güzel. Onun
la büyük muvaffakiyet kazanaca
ğını umduğumuz bir film çevirme
ğe ·karar verdik. Eserinizi bi7.e 
göndermek lütfunda bulunduğunuz 
için size teşekkür ederiz. Film ha
sılatı tamamiyle şirketimize ait ol· 
mak üzere senaryonuzu yüzbin 
franga satın alabiliriz. Cevabınızı 
bekliyoruz.,, 

Kristiyan suniliğini saklamaA"a 
çalıştığı bir sesle : 

- Ah J Görüyorsun ya 1 Sev· 
gili Jakım, ümitvar olmakla ne 
kadar haklı imişim. Bir gün şan

sın bize de güleceA"ini biliyorum. 
- Yarabbi ne kadar mes 

udum! Nihayet eserimin deA"erini 
anlıyabildiler. Muazzam bir para 
ile de satın alıyor.. Şu anda öl
sem bile artık gözlerim açık git
mez.. Fakat artık eminim ki iyi 
olacaA-ım. Kendimi çok kuvvetli 

hissediyorum. artık istikbal bizim
dir. 

Kristiyan dişlerini sıkıyor, kal
binin sür'atli ve şiddetli vuruşlan· 
nı zaptetmek için sarfetti~i a-ayret 
çehresinde bariı çizgiler halinde , 
iÖrünüyordu. Şansını denemek 
için zarlan atmışh. Aceba muvaf
fak olabilecek miydi ? 

Sırma elbiseli hademe camlı 
kapıyı tekrar açtı ve: bir eliyle ka
pıyı açık tutcırak yana çekildi : 

- Buyurun, Bay Direktör sizi 
bekliyor l. 

Kristiyan geniş salona girdiği 
zaman dikkat nazarını en çok çe
ken ft'y, masanın başında oturan 
ve sekreter oldutuna hükmettiti 
adamın gençliA"i oldu. Büronun 
üzerinde bir telefon, bir blok ve 
bir kutu sigaradan başka eşya 
yoktu. Kristiyan bu kadar meşhur 
ve büyük bir müessesenin çocuk 
denilebilecek kadar g"enç bir ada
ma her haniİ bir işi tevdi etmiş 
olmasından çok hayret duydu. 

- Bay Stany'yi görmek ilili-
yorum. 

Delikanlı cevap verdi : 
- Buyurun, Stany benim J 
- Evvela size şunu söyleye· 

yim ki; sizinle acele bir işi görüş
mek üzere geldiA"imi bildirerek 
yalan söyledim. Çünkü sizin tara- . 
fınızdan mutlaka kabul edilmek 
istiyordum. 

- Ben de bunuc~ biliyordum. 
Sizi kabul ettim. Çünkü; hademem 
çok güzel ve yüksek cemiyete 
mensup bir bayan olduğunuzu 

söyledi: Buraya siz:in gibi bayan
lardan o kadar az a-eliyor ki.. Te
cessüsümü tahrik ettiniz. Şimdi 
lütfen oturunuz ve ziyaretinizin 
hakikt sebebini söyleyiniz. 

- Çok basit bir şey. Kocam . 
beş altı ay evvel size a-önderdiA"i 
bir senaryonun muharriridir. Ve 
öyle zannediyorum ki, bu yazıyı 
okumadan ıepete attınız. 

- Filhakik( okum~ım. Fa
kat sepete de atmadım. O kadar 
çok senaryo alıyoruz ki.. Fakat, 
hiç birini de sepete :atmayız. iste· 
dikleri zaman kendilerine_iade.et-

. • • • • r 
geçırmesını ıstıyorum .. 

- Kocanız genç olmalı? Bü
tün ümitlerin tamamile kayboldu
ğundan eminmisiniz ? 

- Eminim 1. 
Kristiyan bir an sustu ve ba

şını önüne eğdi. Kuvvetini topla
ma~a çalışıyorau. 

- : Sizden istediğim şudur : 
Kendisine bir mektub yazarak 
Senaryosunu okuduğunuzu, hoşu

nuza gittiğini ve kabul etti~inizi 

bildirmek. ~ 
Stany dikkatle ve genç kadı· 

nın kafatasına nüfuz etmek istiyen 
bir bakışla onu süzmeğe başladı. 

Düşünüyordu.. Bir hayli düşün· 
dükten sonra cevap verdi : 

- Size inanıyorum madamf 
Hiç bir suretle yalan söyliyecek 
bir kadına btnzemiyorsunuz. iste• 
diğinizi yapacağım. Yalnız bir 
tartla .. 

ak h~ftımm sonuna kadar• 
büyük bir sevinç serhoşluğu için· 
de yaşadı. Artık, hep yakında iyi 
olacakından, zaferin, şöhretin ken
disini beklediğinden, Kristiy:an'la 
beraber yapacacaklan uzun seya· 
hattan bahsediyordu. Gözlerini 
dünyanın ışıklarına kapadıiı anda 
bile çehresinde mes'ud bir çocu
tun tebessümü vardı. 

Kristiyan duyduQ'u açıdan bit
kin bir hale gelmişti. Günlerce 
evden dışarı çıkmadı. Yalnız bir 
tek tesellisi vardı : Kocasına öl· 
meden en büyük saadeti yaşata
bilmiş olması.. Bunu düşünürken 
aklına kendisine bu hususta umul
madık yardımı yapan Stany'ye bir 
kere daha teşekkür etmek geldi. 
Ona şu ~ısa mektubu yazdı : 

"Kocam öldü .. Fakat bu müt
hiş acımın yeıane tesellisi lt1tfunu
za medyun oldutum mes'ud saal· 
lan ona verebjJmiş olmamdır. 

Hiç bir kelime ile ifade ede
miyeceğim minnettarlı~ımı anlaya
cağınızdan eminim. ,, 

Kırk sekiz saat sonra direk
törden kalbini altüst eden şu ce 
vahım aldı : 

"Madam J 

"Her şeyden evvel, d erinliA"ini 
çok iyi takdir ettitim acılarınıza 

iştirak etmeme müsaade edin. Zi
yaretinizden sonra garip bir teces
cüs bana kocanızın senaryosunu 
okuttu. Eserin mevzuunu, cereya
nını ve neticesini fevkalade bul
dum. Arzunuz üzerine kocanıza 

yapmış olduğum teklifi şimdi ha
kikaten yapıyorum. Ve bu filmde 
sizin de rol almanızı arzu edi
yorum. Çünkü eserini yazarken 
kocanızın mütemadiyen sizi dü-
şündüQ'ü açıkça hissediliyor. Rolü
nüzü büyük bir muvaffakıyetle ya· 
paca~ınızdan eminim. Ben de hal
ka yeni ve çok san'atkar bir yıldız 
takdim etmiş olmaktan derin su 
rette mes'ud olacağım. Sizin de 
kocanızın sevgili hatırasını muhte
şem bir surette yaşatmaktan büyük 
bir sevinç duyacatınızı umuyo
rum ... ,, 

Kristiyan mektubu okuduktan 
sonra uzun müddet düşüncelerinin 

1 
arasında mütereddit kaldı. Çok 
geç kalan bu s.liadet karşısında 

hıçkırıklarla atlıyordu. 

Bütün kalbini ve hayatını vak
fettiği seva-ili Jak 'm rüyalarının 
tahakkuk ettiğini görmeden hayata 
veda etmiş olması fikri içini yakan 
bir alev gibi idi. Nihayet gözle· 
rinde akacak yaş kalmamıştı. Ko
casının foloirafını aldı ve dudak
larına götürerek onunla konuşmağa 
başladı: 

- Sevgilim 1 Bana ekseriya 
"Hayatım pahasına da olsa sana 
bir gün servet ve şöhret verece
~im . .. derdin. Dediğini yaptın Ja· 
kıın .. Hayatın pahasına bana bun· 
lan temin ettin ... 

- SON -

DUYDUKLARIMIZ 

Aşk macerası ve çorap makinesi 
1S89 senelerine dotru lnr ilterenin Kent Yila

yetinde oturan Li isminde bir çoban oturduğu kö · 
yün en güzel kızı Margareti aevmekteydi. işte bu 
aşk buiünkü çorap dokuma makinelerinin ceddini 
meydana getirmiştir. 

Li ismindeki bu çoban bütün memlekette din
~arlı~ı ve iyilik severliği ile tanınmııtı. Marıaret 
ıse sakin köşeıinde bütün rün çorap örmekle me,. 
illi olurdu. 

Margaret 9ok kalabalık olan ailesinın yegAne 
istinatrlhı idi ve aileıinin ihtiyaçlarını karşılamak 
için her rün ıabahtan akşama kadar çorap örer 
bu f ekilde para kazanırdı. Bundan hiç te memnun 
olmıyan bir tek kişi vardı: Li. 

Li niıınbıının ~ok mıtıul e lduA"una vı kendi· 

sine hasredecek en ufak bir zamanı bulunmadıA"ına 
üzülüyordu. • 

Fakat atk bu sakin çobana ilham verdi.. Bütün 
gün eliyle çorap ören nişanlısına biraz rahat nefes 
aldırmak için Li bir makine icat edip kızın işini , 
kolaylqtırmağı düşündü ve bunda muvaffak da ol
du. Bundan sonra da Margaret ile evlendi ve yap
tıkları küçük makine ile pek çok İf becererek bir 
hayli para kaıanmağı başladılar. 

Fakat Li'nin bu icadı Avrupada duyulmakta 
'feç kalmadı. 1666 senesinde Jan Hindert isminde 
bir Fransız çobanın makinesinden daha mütekamil 
bir · çorap dokuma makinesi imal etti. On dördün
cü Lui Fransada çorap imali imtiyazını Hindert'e 
verdi. 

Adli tebliğat işinin 
Ceyhandaki vaziyeti 

ADLiYE TEŞKl~TI VE HALK MEMNUN J 
Ceyhan : 1 (Türksözü muha 

birinden) - Adli tebligatın posta 
idaresine devrindenberi, adli teb
liğıtın sür'atle ve vaktında yapı
larak makamı aidesinde, tebliiahn 
gerek sür'at bakımından ve gerek 
kanunun tarifatı dairesinde ve 
muntazaman yapılmasından mem· 
nun olduğu müşahade edilmekde· 

dir. Bu hususda esbabı mesalihde 
memnundur. 

Bılhassa Ceyhan gibi adli işi 

pekçok bir kaza merkezinde, ad
li tebliiatın bir itına şikiyet ve 
zısıltıya meydan verilmeksizin, in · 

tizam ve metod dahilinde ya
pılması elbette arzuya şayan ve 
kayde değerdir. 

Bu hususda kazamız P. T. T. 
şefi Fazıl ve adli teblia-at memu
runun p ek titiz davranarak vazife 
şinaslık göstermeleri ayrıca zikre 
şayandır Diğer taraftan, posta ,ve 
muhaberatın da bir çok vilayet 
merkezlerinden çok olmasına rağ
men, mükemmelen tedviri ve eı· 
habı mesalıhe karşı iÖsterilen hüs 
nü muamelenin, P. T. T. mensup
larının çalışkan ve vazifeşinaslıkla· 
rına ha111ledilebilir. Binaenaleyh, 
Ceyhan kazası P. T. T. şefi ve 
mensuplarının bu hareket ve f aa· 
liyetleri cidden mucibi memnuni
yettir. - M. Selçuk 

MiLLi MENSUCAT MEK

TEBiNDE K ONFERANS 

Beöen Terbiyesi B lgemiı Mü 
dürü Bay Rıza Salih Saray dün 
Millt Mensucat Gençlik Kulübü 
mükelleflerini teftiş ederek genç
lerin vaziyetini iyi bulmuş ve ku 
lüp salonunda bir de konferans 
vermİftir. 

H A LKEVIMIZDEKI 

ÇA YL/ TOPLANTI 

1 Jalkevimizin dün tertib ettiği 
cazlı ve çaylı aile toplantısı çok 
iyi reçmiı, saat 17 den 20 ye ka· 
dar toplantıya devam edilmiştir. 

TEŞEKKÜR 

Büyük bir dikkat ve ıhtimam · 

la eşim Refika Altındağ'ı ameliyat· 
la ölümden kurtaran ve ıebe bu
lundutu ~yavruyu sat salim kar
nından almaQ'a muvaffak olan Dok· 
tor Numan Bedri'ye ve belediye 
ebesi B~yan Semiha'ya teşekkür

lerimi arz ederim. - Malatya 
Mensucat Fabrikası Mübayaa Me
muru Muhittin Altındağ 

Balkanlarda Balkan yolu 

ile ticeret i'lerimiz 

( Birinci sayfadan artan ) 

tertffü başlamıştır. Şimdiki halde 
halı piyasında bu yükseklık yüzde 
20 nisbetindedir. 

Diğer taraftan şehrimizde ha 
lı alışverişinin de mahsus derece 
de arttığı görülmektedir. lstanbul· 

da halı satışının artışı sebebi, 
mevsime atfedilmektedir. 

~EHİR =PlANI 
( Birinci ı;ayfadan artan ) 

tadilatın plan üzerindeki tesirlerine 
dair belediye fen müdürlüğünün 
raporu okunmuş ve bu iş haklc.ın
da kati bir karar vermeden önce 
işin bir defa da imar ve tezyin 
encümeni tetkikinden geçmesi_lü
zumlu görülmüştür . 

Bundan sonra meclis 6 Şubat 

saat 14,30 da toplanmak üzere 
da~ılmıttır, 

MES'UO BİR NiSAN ;1 
B. Nuri Has kızınm "'"" 

töreni masrafım He 

Maarifsever ve hayır 
fabrikatörümüz Bay Nuri 
kızı Yıldız Has ile tüccarlarını• 
Mustafa Saygan'ın o~lu 
Saygan 'ın nişan törenleri diill 
şam Halkevi salonunda yapıl 
Merasimde memleketimizin 
bütün güzideleri ve ileri g 
hazır bulunmuştur. 

Bay Nuri Has 'Kızına 
nişan merasiminin · karşılık' 

1500 lirayı da tayyare ce 
mize teberru etmek sureti 
tan severliğini bir kere dabl• 

-bat etmiştir. Genç nişanhla~ 
ut ve şen günler temenni 
saadetler dileriz. 

AD ANADA 

PİYASASI 
BUG OAf. 

YAZiYfTI 
Buğ'rlay kararnamesinin 

bölgelerde tatbikine :başlan 
sonra bu kararnameye dahil 
meyen vilayetimiz içintle 
piyasasında anormal bir " 
hasıl olmuş, buiday fiatıarı 

füğ etmiştir. Tüccar elindek1 

day stoklarına el koyamıyaıı 
rak Mahsulleri Ofisi Adana 
sının da elinde stok Öuğda)' 
lun~aması hasebiyle şeh 
günliik bu~day ihtiyacını 
hususunda oldukça guçlük 
mektedir. :Adananın "'bu-sık• 
hissedeni Ofisin şehrimir.

0 

keyfiyeti Umum Müdürtü~e 
miş, Umum Müdürlük M.
yükJbir haı;sasiyetle .alaka r .. 
rerek Adananın unluk buğ 
tiyacını~emine,~karar : ve 
Ôğreııdiğimize göre vila)' 
en yakın Toprak Mahsuııdi 
Ajansları Adanaya bu~da! 
için:derhal harekete:"geçirİ 
ilk parti olarak yarın fC 
230 ton Siverek buğdayı 
tir. Diğer partiler de b' 
tonu muntazaman takip 
tir . Bu suretle Adana bn 
yasasındaki mevcud ano 
ziyete karşı ciddi tedbiri•' 
mak suretiyle'-tereffüğ tesi 
rak1lmış~olacak:ve Adan 
day ihtiyacı garanti edil 

SEl ZARARI ANlA 
( Birinci sayfadan art 

Ceyhan nehri de Yiir 
sında Avradmezarı, ÇotlıJ 
Danişmen, Arablar'ı.,köyii 
kısmen istila etmiştir. 

Feyezana~ uğrayan bil 
dört köy arazisinin bazı 
rında suların seviyesi 60 
bulmuştur. Seyhan ve C~ 
hirleri halen vasati seV1 

inmiş,. bulunmaktadırlar. 

giren sular da bir ç<>k 
çekilmiştir. Vasati tahınİ 
re 300,000 dönüm arazi)'' 
miştir. E.n asgari bir 
maddi zarar bir milyon 

Vilayetçe Ceyhan ve 
kazaları kaymakamlıklaf'I 
hiye mödürlerinden ne 11 
birler alındığı. suların 
ve inme vaziyetleri soru 
silat istenmiştir. 4' 

Seyhan nehrinin sağ 
hillerindc inşa edileceği J. 
sık sık duyduğumuz fefl I 
saslı sedlerin•bir an e~ 
sını temin:etmek_ÇukU 
çisinin:hemen.her~yıl •ç 
feyezan ıztırabını di~ 
Asıl:meı'ele, bu ıedle . 
suretiyle davayı eıulı bit 

halletmektir. 



GENERAL VAVEll 

INGILIZ ZAFERiNiN 
BÜ.YÜK AMiLi 

İngiliz lmpa ratorlu~u Qrtaşarlr.: 
duları başkumandanı General 
ır Archıbald Vavcll bugün 57 ya
ıdadır. Ailesinde bir çok a:ı;ker 

rdır. Babaliı general A. G. Va
il dir. 
Tahsilini Vinchester de ve son
da Sandhurst askeri akademi

ıde yapmıştır. 

Orduda ilk hizmetini Cenubi 
1rika harbinde yapmış ve büyük 
rarhklarına müU.fat olarak ni-
nla taltif olunmuıtur. Son bü
k harpte 1914 ten 1916 ya ka
r Franıoada muharebe yapmış 

askeri madalya kazanmıştır. 
16 llkteşrininde Fran adan ay
mış ve Kafkas cephesine gide
k Rus ordusu nezdinde ateşe 

ıliter olarak 1917 :\enesine haıi
nına "kadar kalmıştır. Bu sene 
ınde Mısırda ki İngiliz. ordubuna 
rilmiı 1920 sine kadar burada 
zmet etmiştir. 1922 den 1926 ya 
dar genel kurmayda çalışmış 

tı30 dan 1932 ye kadar İngiltere 
~ altıncı piyade livasına kuman. 
ı ~tmiştir. Sonra aynı mahalde 
ınci piyade fırlcası kumandanlı· 
nı ve harbiye mektebinde mo
rleştirme kursunun hocalığını 

ıpmıştır. 

1936 da Sovyet ndusunun 
anevrasında bulunan ilk İngiliz 
bayı olmuştur. 

1937 de Filistin kuvvetleri baş 
ımandanlı~ına tayin edilmistir. 
»39 da Malta kuvvetleri kuman
mlıiına naldolunmuştur. 

General Vavell 1928 de geçen 
arpteki Filiıtin muharebeleri 
ıkkında bir C!cr yazmıştır. Bir 
er inde mareşal Allenby hakkın-
~ fevkalade sitayişkar bir lisan 
llanma\ctadır. hattııatmda ma
fal Allenby'yi tarif ederken ge
·ral Vavell kendini de tasvir et
ektedir. Çünkü, başkaları için 
• kadar •er i. eler binat kendi 
•fsleri için de o kadar şiddetli 
tvranan bu iki adamın larakter

t ri hemer. hemen birbirinin ay
dır. Bu iki bdyük askerde kuv
·tıi, cnerjilı: insnnları severler ve 
•yıflardan, cılızlardan n e f re t 

retler. 
(. General Vavell lngilterede 
srbiye mektebinde hocalık yap

ı ııralarda 1aif subay 

1.ınızetlerine hiçte yumuşak ve 
G~fik olmayan şu ıözleri ıöyle
İftir : 
Oıcriniıdeki eşya ile mükem

el bir pıpa~aııa benziyorr.unu:ı. 
1 • '-
ı tı s;I~ ortasında mayo ile spor 
ıparken, veyahut :;ter ortasında 

Üşürken görmeyi tercih ede
m_. Madmazellere yakı~an geçit 
eıımleriniz.den çok vücudunuza 
u daha çok yarardı .. 
Başka bir gün yine bir <lers 

naıın<la general bir kaç kere 
it.süren bir talebe:.ine de şu cüm
•lcri söylemişti : 

t - ''Burada ben bir sanator-
omda de~ilim. Öksüren insan 
ıkcr olma1.I. ... 

Mamafi bu kadar sert olması
a ra~men general Vavell'in icap 
tti2'i ~aman adamlarına karşı bir 

c ~b_!l şefkati gösterdi~i de çok 
orulmüştür . 

Kendisinden bahsedcdildiği za· 
ıan ekseriya ona [imparatorlu
un birinci teknisyeni] denir. Fa
at kendisi aynı zamanda orduyu 
1otörleştirme prensibinin de bi
ınci taraftarıdır. 

Orduları sevketmek hususunda 
IÜyük bir şöhreti vardır. Harpte 
n büyük prensibi [Taarruz, dai
na taarruz] dur. Ona nazaran 
aarruza geçen bir kumandanın 
hıima hasmına karşı bir üıtünlü
rü vaııdır. 

Garp çölünde kazanılan zafer 
>n~n ne kadar haklı oldu~unu 

" ıif ı llereeelle iıpat ctmiftir. 

İngiltere'ye 
hava akınları 

• 
Londra : 1 ( A . A . ) - Hava 

iHGİLİZ BAHRİYE 
NAZIRINIH NUTKU 

Londra : 1 ( A. A. ) - lngiliz 
bahriye nazırı söylediği nutukta 
ezcümle demiştir ki : <- Dünyanın 
şimdiye· kadar asla~ görmediği en 

neıaretinden : Dün hava karar· 
madan biraz evvel düşman tayya
relerinin hafif faaliyeti kaydedil
miştir. Bomba atılmamıştır . Kayde 
de~er başka hadic;e yoktur. 

Fransayı işgal 
korkusu 

"büyük askeri · teşkilatın bütün ağır
lığı ile İngiltereyi kaldıracağı gün 
kati surette yaklaşacaktır . Biz bu 

Zürih: 1 (a.a.) - Reuler bil
diriyor: Siyasi müşahitler bütün 
Fransanın işgal edileceğinden 
korkmaktadırlar. Mereşal Petaini n 
Noel tebriki telgrafına, Hitlerin 
verdiği cevap bir ültimatom ma
hiyetinde değilse de şiddetli bir 
lisanı ihtiva etmektedir. 

ltalyanların Süveyı taarru.ı:u 
Kahire: 1 (a.a.) - Dün sa

bah düşman tayyareleri Süveyş 
kanalı havzasında bir hava akını 

yapmıştır. Bomba atılmışsada ha
sar ve insanca zayiat yoktur. Düş
·man tayyareleri kanala doğru u
çarken Kahire ve diğer yerlerde 
tehlike işareti verilmiştir . 

iki Amerikalı gazetecinin 
macerası 

Belgrad: 1 (A.A .) - Reuter 
bildiriyor: ltalyanıo şimalinde kar
gaşalık çıktığı haberini ilk olarak 
veren iki Amerikalı gazeteci Al
man sefaretinin i:.teği üzerine ce
zaya çarpılmışlardır . Bunlar bir ' 
hafta müddetle telefon kullanmı

yacaklar, birisi zamansıL olarak 
telsiz kullanmıyacaktır. 

Af RiKADA GENİŞ 
TAYYARE f AAlİYlTİ 

( Birinci sayfadan artan ) 

/eri üzerine infilôk ve yangın 
bombaları atılmıştır. Bir aucz tay
yaremiz yerde duran dört düşman 
tayyaresini mitralyöz ateşine tut· 
muştur. 

Nayrobi : 1 ( A. A. ) - Ni
gerya kıt' aları Kenyanın sahil 
mıntakasından ita/yan soma/isine 
girerek düşmanın işgal etti~i Ki
yamleuni köyünü tahrip etmişler· 
dir. 

OÖGOLON f RANSIZ 

ASKERİNE HİTABI 
( Birinci sayfadan artan ) 

yor. Fran!lanın mukad<leratı Akde
nizdeki büyük muharebenin neti-

cesine bağlıdır. Akdeııiı. harbinde 
hür Fransıı. kuvvetleri de kendine 
düşen' his:;eyi Fransanın istiklalı 

uğrunda sarf etmektedirler. Yakın
da yeni hür Fraı'lsıı. kuvvetlerin
den bahsedildiğini duyacaksınız. 
Şimali Afrikadalci asker arkadaş
larım da bu va1iyet karşısında 

seyirci!mi kalacaktır? Fransa hür
riyetinin :;İzin elini1de olduğunu 
bilmiyormu:;unu1.? Berabu hare
ket edelim . Şeref ve hürriyet 
harbini beraber kazanalım . > 

Çiftçi Birliğin
den: 

Şubatın yedinci Cuma günü 
öğleden sonra Saat ikide Bele
diye kasfısındaki Adana Kulü
bü Salonunda Birliğimiz'in yıl
lık toplantısı yapılacağından 
mezkur gün ve Saatde azamız. 
ın toplantıya gelmeleri ehem
miyetle ilan olunur. 

RUZNAMA: 
idare Hey'eti Raporu 
Müfettiş Raporu 

Büdçe 
Dilekler 
Seçim, 1'.2671 

hücuma tek başımıza karşı koya
cağız. Ya galip geleceğiz, yahut 
mahvolacağız : Tarihimizin en bü
yük: anı yaklaşıyor . Ona layık 

olacağız, ;, 

Yardım Projeşi yarın terci

han müzakera edilecek 

(Birinci sayfadan artan ) 

fında İngiltere ve Amerikan fab
rikalarının Almanlardan fazla tay
yare imal ettiğini söylemistir. 

Vaşington : 1 ( A. A.) - Mü

messiller meclisi yardım layihası

nın tercihan müzakeresini kabul 

etmiştir. Umumi müzakere pazar

tesi. günü başlıyacaktır. 

HADİSELERİN İÇ YÜZÜ 
Birinciden artan 

kuk ettirmeğe girişecektir. Ve 
belki de Peten bu vaziyetlerin 
çıkmazı içinde kalırsa Amerikaya 
kaçacaktır. 

ltalya dahili vaziyeti 

ltalyada harp yolundaki ade
mi hoşnudi genişlemektedir. Ro
mada harp meclisinin bir toplantı 

yaptığı ve mareşal Graziyani'ın 

Libyadan Romaya geldiği ve top-

lantıda bulunduktan sonra tekrar 

Lil:>ya 'ya döndüğü söylenmelcte
dir. Roma harp mecli:.i konuşma-

ları hakkında şimdilik bir malü

mat mevcud de~ildir. 

Amerika da Faaliyette 

Amerikada müttefiklere yar
dım projesi günün en mühim 

mevzuudur. lki encümenden geç· 
tikten sonra bu projenin müsta

celen müzakeresi kararlaşmıştır. 
Yardım projesi Pazartesi günü 
müzakere edilecek ve belki mü
teakip celsede ta dikten geçece_k: 
tir. Bu proje tasdikten geçtığı 
takdirde, denilebir kİ Amerika 
müttefikler yanında harbe girmiş 
demektir. 

Tepedelenin Tahliyesi 

Son gelen bir habere göre 
ltalyanlar Tepedeleni tahliye ve 
Yunanlılar burayı işgal etmişler
dir. ltalyanlar esir ve malzeme 
bırakmışlardır. 

BORSA 
Pamuk 

CiNSi 

Koza 
Ma. Parla~ı 

-M~Temizi 
-Kapımalı-

- Hububat 
KiLO FIATI _ _.,..._ 

En az En çok 
K. S. K. S. 

12,'25 
49,50 53 
47,50 48,50 

-y-: Pamuğu 40 
Klevland C 60 60 

·susam - 27,50 
-K~ Buğclay 5 
BuğdayT-o.~l'--~~-!.....-4-,5-

,. Yerli 

-Arpa 5,00 5,425 
Yulaf-- 625 - . 

ı / ı / 1941 
Kambiyo ve Borsa 

lş Bankasından alı~~t~ 
Urel 

l-;:;-:----..-----1-- -
Rayişmark 
Frank(Fransı1.) ___ ,_ -

Sterlin (ingiliz)---ı--5-~ 
Dolar (Amerika) l32--W 
Frank (isviçre) 

- . ~ -~ . . . . 

AS Ri Si N EM~ADA 

Suvare 
8,30 Bu Akşam Matine 

2,30 

Gorülmemi( bir halk: akınının"'gözyaşlan içinde 

büyük: muvaffakiyetıe:,devam ediyor. 

A 

Büyük Türk Şairi 
fUZUL.iN.iN 

ölmez eseri 

TORKÇE SÖZLÜ - TÜRK MUSİKİLİ 

LEYLA iLE MECNUN 
MECNUNUN ŞARKILARI 

MÜNİR NURETTİN 
ŞllRLER 

VECDi BiNGÖL 

LE YLANIN ŞARKILARI 

MÜZEYYEN SENAR 
BESTELER 

SADETTiN KAYNAK 

DİKKAT: BUGON GÜNDÜZ İKİ MATİNE· 2 DE VE 4 TE 

LEYLA ilE MECNUN 

Y J L D J Z Möble Evi ve Atelyesi 
-

ABİDİNPAŞl CADDESİND 
VAKlflAR APARTIMANI 

AlTIHDA 

• 
YILDIZ'I 

ZİYARET EDiNiZ 

1 

ZARiF EV EŞYASI 

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

sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar . 
ZEVKiNiZE UYGUN HER TÜRLÜ MODEL 

Y 1 L D 1 Z A t e 1 y e s i n d e· 
ısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğini~ . Şekilde Y apıhr 

TAŞRADAN SİPARİŞ KABUL EDiliR 
AP,ft.[S : Afiaaa A9idinpaşa Caddui Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ., Mob1e Evi 

1 

1 

--- - . 



TÜRKSOZO 
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Ziraat Bankası 
Kuru lu• tarih i _: 188 8 

Sermaye•i : 100.000.000 Tirk Lirası 

Şube ve ajans aclcdi : ~65 

Zirai ve fo~art her nevi banka mumelel.r 

Para. biriktirenlere. 28.800 _lira ikramiye veri yar • • 
1
• Sagw lam, Temı·z, Zarı·f cı·ıt ( Tu·· rkso··zu·· ) ••• 1 Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heiaplarına en 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilt cek kur'a ile 
aşa~ıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

İ Mücellithanesinde Yapılır. ! 
• • • ....................................................... 
~~~~~~~~~~~' ilAN 

Radyo S8tmak Çok 

.kolaydır 

Asıl mesele satılan radyola
rın servisini temin etmektir 

Radyo alırken, size en iyi radyoyu satıyorum 
diyen kimseden değil, size en iyi servisi 
temin ediyorum diyen müesseseden alınız. 

En iyi radyo ile en iyi 
, servisi beraber bulacağınız 

müessese şudur 
MUHARREM ·HiLMi REMO 

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 mikdarını Birliğimize bil
dirmeleri ehemmiyetle ilan o
lunur. 28-29-3~31-12663 

SATUK KISRAKlAR 
160 baf cins kısrak 

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

Hayvan meraklılarının 
ve almak istiyenlerin Ka
rataş nahiyesinde, Dana
çökende. Kısacık Zade çift
liğinde çiftlik müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilan o
lunur. 12662 6-6 

-------
Yurddaş !.. 

Kızılaya üye ol 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 " 
~00 2000 " 

4 
" 

250 
" 

1000 
40 .. 100 

" 
4000 .. 

100 .. 50 " 
5000 " 

120 " 
40 ,, 4800 " 

160 
" 

20 " 
320U ,, 

DIKKA T : Heiaplarındaki paralar bir sene için.le Si 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yizııle 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede -4 defa. 1 -- Eyllll. 1 Birincikimm. 1 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

r-
1 Malatya Bez ve iplik Fabr i k aları T. A. ş. 

Adana Mensuca t fa brikası müdürlüğündefl 

lkfüad V t>kiletinin 24-9- 940 tarih li umumi tebliğine istinad~ 
plik fıyatlarımız aşağıdaki şekilde t~ sbit edilmiştir: 

No: 4 6 8 10 12 

Kuı uş 315 335 4170 490 530 

1-Beş balyadan fazla sipariş kabul edilmez 

2 - E.tdokum•cılarınıo siparişi trrciban sevkedilir . 
3- Yapılan sipa r işle r sı raya ithal edilmt> k su •etiyle göndeııl 
. 4- Anhalaj masrafı, istasyona kadar nakliye ve tahrnih 

müıter iye aittir. 12373 1- 15 1_.... 

----------- --_j 
Milli Mensucat Fabrikası 

Müdür lüğünden : 
İplik Fia tları: 

Nu.naıa: 4 6 8 10 12 14 16 1~ 

Kuruş 315 335 470 490 530 565 585 610 @ 

Beı Fiya tları: 

fip: E. 85 E. ~W B. 75 B 90 

ABIDİNPA~A CADO[Sİ HO : · 112 TElGRAf : REMO - ADANA - l[l[fON : 11 O Kuruş : Ş54 . 891 825 945 

- Yukarıdaki Fiat lar iktisat Vekaletince T tsbit cdilrn ,,J 
• 40 00 00 os 00 J •• oo •• oo oo •• •• •• es •• wo •• .. ·~• •• ++ • 

Dr. Muzaf1er .lokman 
Dahiliy• ... MtıtelaaHC1t 

HASTALARINI HER UOH MAYEN(HANESINOE 

IABUl EDER 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI H[R GÜN MUSTAf A Rif AT 
ECZAHAN[Sİ ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHAN[SİND[ 

KABUl [DER 

S i par i ş S evk ve Kabulü F abrıkamızın 1. Ma) ıs 938 t~ r i lı 
fiatlaı dır. 6 sayılı tamimi esasına müstenittir. 12380 ~ 

--------------------------~ 
- A bone ve İ l a n TÜRK.Söz;) 

Ş ar t ları ~ '8NSJ( Ck&.- AOANA ,.... 
Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 ,, 
Üç aylığı 300 ,, 

Aylık ta abone edilir. 

ilanlar için idareye 
müracaat etmelidir • 

• 

_ Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVE~ 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD 00ÇL0 

Basıldıtı yer : TÜRKSÔZÜ M~ 


