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Sayısı her yerde !S kuru• GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Ortaşark lngiliz Başkuman -
danlığı mümessilleri Ankarada 

Bulgar Başvekili B. Filof 

Filofun nutku 
• 

"Bulgar·stan ne Ko· 
münizm, ne Faşizm, 
ne de Nasyonal Sos
yalizm rejimini k a-
bul edemez • ,, 

• 

•• TURK - iNGiLiZ 
TEATiSi FiKiR 

İngiliz kumandanları Adanadan geçerken 
merasimle 

Londra : 13 (a.a) - Roy·er: 
Orta şarktaki lngiliz baş kuman
danlığı mümessilleri olan general 
Marthavz ile hava mareşalı Hört 
Türk - İngiliz muahedesinin im 
zasındanberi vukubulmakta olan 
mutad noktainazar tealisi için ya
nn Ankaraya muvasalat edecekler
dir. 

karşılandı ve;,:uğurlandı 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GOVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yll - Sayı : 4926 

Piyasanın kontrolü 
taliniall hazırlandı 

Yeni talimatname 

.\nbra : 13 ( Türksözü mu 
hıı bi ı inden )- Aldığım malumata 
göı e Ticaret Vekaleti, f · yalların 

kontrolü hr• kkında yeni bir tali
matname ha zırlamıştır. Yeni tali. 
matnameye göre fiyatların kon
trolü, biri şikayet ve ihbar üze-
ıine kanlı ol digeri resen k onlrol 
olmnk üzeıc iki türlü olacaktır . 
8ir şikayet ve}a ihbar vukuuna 
intizar ed·lmcksi:r.in daimi surette 
l1apılacak kontroller resen konlröl 
sayılmaktadır . 

Bu kontıol Ankara, İstanbul, 
lzmirde her gün ve teşkilatı mü· 
sait olmayan yerlerde mümkün 
olduğu kadar az fasılalarla piyasa 

gezilmek suretiyle yapıla caktır . 

Bu kontrollerde gıda m..,dde· 

teriyle sair maddelerden halkın 
zaruri ihtiyaçlarına tekabül eden 
birinci sırayı işgal edecektir . Fev· 
kalftde ahvalin icablanndan olarak 
halk tarafından mübayaa zaruıe · 

.. 
uz ere neşredilmek 

Alman kıtaatı 
ve Bulgaristan 
Tas ajansı bir tekzip 

neşretti 
Moskova : 13 (a.a) - Tass 

ajansının resmi tebliği: Ecnebi ba· 
sını, istihbarat kaynağı olarak Bul· 
garistandan aldığı haberleri neşre 
derek, bir kısım Alman askerinin 
Bulgaristanda bulunduğunu ve yi-
ne Alman ask erlerinin Bulgaristan
dan geçmesi halinin Sovyetler 
Birliğinin malümatı dahilinde oldu· 
~unu ve Bulgar hükumetinin Yu
karıdaki hareketlerden dolayı Sov· 
yetler Birliğini haberdar etti~ini 
yazmaktadlrlar. 

Tass ajansı şunu beyan eder 
ki: 

1- Eğer Bullı(aristanda haki· 
kalen Alman askeri varsa ve bun· 
ların Buliaristandan geçmesine 
izin verilmişse bütün bu hareket-

BULGAR BA,VEKILI DIVORKI 

Akdeniz filosu baş kumandan· 
lığı hususi müme -sili olan amiral 
Hört görüşmelerde hazır buluna· 
ca~ hr. Bu konferans Fransanın 

son vaziyetindenberi ilk toplantı 

olması itibariyle hususi hiçbir e
hemmiyeti haiz degildir. 

tiyle talebi artan ve binnetice ih· 
tik!ra müsait hale gelen madde• 
lcr de sırasında ön sırada kontrol 
edilecektir . 

ler Sovyeller birliğinin malumatı 

haricinde olmuştur. Ve hiçbir za· 
man Sovyetler birliği bu harekete 
razı olmamıştır. 

1-

isteklerimiz var ! 
Fakat bunları 

sulh yolu ile 
almak istiyoruz 

POLlTlKAMlZOA TECAVÜZ 

GAYESİ ASLA YOKTCR 

Sofy• ; 13 { A. A. ) - Baş· 
vekil FıJof Rusçukta söy:ediği 
bir nutukta ezcümle demi~tir ki : 

-
11 Yeni nizamın tesisi ari 

~ıinde bulunuyoruz • Bütün mil
leıler ister istemez bundan mÜ· 
tceasir olacaklardır . Bulgaristan 
da bir Avrupa memleketidir . tsu 
s~beble karar verirken , siyaset 
iUdcrken büyük dıkkat , basiret 
ve sotuk"ınhhkla hareket mec
buri)etindeyiz. Harekahm11da yal · 
nız. e_m_ellcriaıiıi detil ' kabiliyet· 
ltrımııı de göz önünde tutmalı
yız. Hükumet şimdi yurdu mu 
hıfaza için elinden geleni yap 
mıştır. Bugün . her millet her türlü 
ihtimalime karşı daima hazır bu· 
lunmak mecburiyetindedir. 

Biı de hayaU menfaatlerimizi 
korumak a-aycmizi müdafaaya 
hazır olmalıyız. Bulıraristan tama
miyetini muhafaza için asırlarca 
nıücadele etmiotir. Aleyhimize ya
pılan muahcdelerin tadilini iste· 
tiz. Amma sulh yolundan yürü
yerek bu neticeye varmak şar
tiylc isterız. Dahilt siyasette hü-
k<lmtt, niı.am ve sükün tesis et· 
miıtir. Bunu bo:ımak isteyenlere 
karıı merhametsizce hartkct ede· 
cctiz. Memleket dahiline Bolşevik-
lık,Nasyonal So'lyalistlik ve Façist-

1 

Ji~in girmesine müsaade edeme· ı1 yız • Bunlar kendi memleketleri 
için iyi birer rejim olabilir Fakat 
Bula-aristan için ne Rusyanın , ne 
Almanyanın , ne de İtalyanın re· 
iimi kabili tatbik ve kabili isti· 
f ade olamaz . ,. 

Başve\dl bundan soma ordu 
dan bahsederek, Buliar ordusu
nun Bula-ar menfaatlerini korumak 
ıçin daima hazır ve kudretli ol
dutunu anl.atmııtır. 

Sovyet - Alman paktı 
Bclgrad : 13 (a.a) - Avala 

ajansı : Y t ni A1man - Sovyet 
Ticaret anlışması Yugoslav ga
zetelerinde tefsi, lere yol aç· 
llUftır, 

Ankara : 13 (a.a) - Jngiliz 
ortaşark kumandanlığı mümessıli 
Martehavz ve hava mareşalı Hört 
bu sabah Toros ekspresi ile şeh
rimize ielmişlerdir. 

Garp çölünde ilerliyen İngiliz tankları Talimatname, önümüzdeki gün· 
lerde neşrolunacak ve rıeşrinden 
itibaren yürürlüğe girecektir • 

2- Bilhassa Bulgar hükumeti, 
Bulgaristandan Alman kıtalarmın 

geçmesine dair asla Sovyetler bir· 
liğine Müracaat etmemiştir. 

Türksözü: Ankaraya muvasa· 
lal etmiş bulunan lngfüz mümessil· 
leri pazar günü Adana garında 
Vali, kumandan ve vilayet erkanı 
tarafından merasim\e karşılanmış 
ve ukurlanmıştır. 

Yeni bir İngiliz 
Amerikan paktı 
Londra : 13 (a a) - Mustem• 

lek~t nezareti, Trinidas adasmda 
Amerikalaların kurduğu dmiz ve 
ha va Uslerinin yerleri l:ıakkında 
İngiltere ve Amerika arasında bir 
anlaşmanın yapıldığını bildiriyor. 

T obruk önünde 
topçu faaliyeti 

Kahire : 13 (a.a) - Yeni lngi
liz top bataryaları Tobruk etrafın
da faaliyete başlamışlardır. Şim· 

diki faaliyet .. karştlıklı top ateşine 
inhisar etmektedir. lngiliz avcı 

tayyareleri pek mukavemet gör

meksizin tobruk üzerinde devriye 
uçuşları yapmışlardır. 

Kahire : 13 (a.a) - Barc.liada 
mühim mikdarda yiyecek bulundu· 

ğu öğrenilmiştir. 

Birinci devre lig 
maçları sona erdi. 
ERKEK MUALLiM MEKTEBi DEVRE BiRiNCiSi OLDU 

Stadyomda Pa1.ar günü de 
devam edilen birinci devre lig fi. 
nal maçlan sona ermiş ve Mual· 

lim mektebi takımı birinci devre 
birincisi olmuştur. 

Fınal maçlarında Muallim mek· 
tebi Seyhana 6 - O galib, Toros 
Ziraat lisesine hükmen galib, ldman 
yurdu Malatya mensucata 4 - O 
galib, Erkek lisesi Demirspora 
3-2 galib, Seyhan Torosa· 1 - O 
galib, Demirspor Seyhana 2-1 
ialib, Muallim mektebi ldmanyur

du ile O - O berabere kalmış ve 

Milli mensucat Erkek lisesine 6-0 

ıralib gelmiştir. Birinci devrede o· 

tuzaltı maç yapılmıştır. İkinci dev· 

re maçlarına pazar günü başlana· 
caktır. 

Kahire Radyosunda 
Türkçe bir mesaj 
Anadolu Ajansının, Mısır 

mümessili Bay Abdullah Sayed, 
lkincikanunun 18 ve 25 tarihinde 
akşam saat 10 da (Türkiye 

saati) Türkçe olarak, Kahireden 
Orta Şarktaki vaziyet hakkında 
Rıdyo ile bir meHj verect ktir. 

Vilki yakında 

Londraya gidiyor 
Vaşington : n ( A. A. ) -

f ntihabt..ı mağlub olnn son ,.\me· 

rikan Cümhurr.- isi namzedi Vilki 
yakında İngiltereye gideceğini 

beyan etmiştir . Villci , bundan 
böyle hususi işleriyle meşgul ola 
cağını söylemiştir • 

lngiliz tayyarelerinin 
dünkü bombardımanı 

Londra : 13 (a.a) - lngiliı 
tayyareleri di.in bir çok askeri 

bölgeleri ve istila üslerini şid· 

detle bombardıman etmiştir. 

Duşürülen Alman 

tayyareleri 

Londra : 13 (a.a) - Son 

haf ta zarfında lngiltere üze-rinde· 

ki muharebelerde yedi Alman 

tayyare: si Jüşürülmüştür. 

Elenlerin yeni ' 
muvaffakıyetleri 

Mühim mevziler alındı 
·---

Arnavutluktaki 

Memleket dokumacılığı 
~ 

iktisat Vekaleti Hata 
1 ta ly a ~ başku

madanı istifa etti 
1 

ya tezgahlar yolladı 
Antakya : t3 ( A. A. ) - iktisat VekAletl Hatayın bazı 

mmtakalarındakl köylere dafiıtılmak Uzere yUz elll tez
glh göndermı,tır. Bu tazglhlarm kullamlmaamı k6ylU· 
ıere ölretmek için kasaba nahiye merkezlerinde ayrıca 
kurslar açllacaktır. Bu suretle Hataym çok eski bir san
all olan dokumacıh§m ihya ve lnkl,afı temin adllml• ola

caktır. 

ltalyan Genel Kurmay ba•· 
kanı Arnavutluk cephesi 

kumandam oldu 

Atina : 13 (a.a) - Cepbı:den 
gelen son haberlere göre , şimal 

cephesinde buyuk bir mul:ıarebe 
başlamıştır. Klisureo. mıntıkasında 
Yunanlılar zaptetmi~ oldııkları 

mevzilerini tahkim ile me~ıaldUr· 
ler. Dun İtalyan hava kuvvetleri 
Yunan mevzileri gtrilerinde faa• 
liyette bulunmuşlardır. 

Atinn : 13 (a.a) - İtimada 
şayan menhalardan gelen haberlere 
göre, Arnavutlukta ltalyanlara 
karşı isyan hareketi gittikçe bu · 
yUmı:ktedir. Da~lara çıkmış olan 
Asilerin mubim bir yekılna balig 
oldu~u ulaşılmıştır. 

İ-:yamn ıııuhim bir sebebinin aç• 
lak olduğu söylenmektedir. Son 
zam'l.nlarda İtalyanlar Arnavut 
askerlerinin iaşesioe dikkat etme · 
oıektedirler . 

Manastır: 13 (a.a) - Rovte· 
rin husust muhabiri bildiriyor : 

Elbesana gelen yol Uzerinde 
sevkulceyşi bakımından mUhim 
İtalyan mevzileri Yunanlıların 
eline geçmiştir. Muhabir bunu son 
derece mUhim muvaffnkıyet ola · 
rak telakki etmektedir. 

Londra : 13 (a.a) - Arna
vutluktaki İtalyan kuvvetleri baş 
kıımandanı General Haddııl'un 

sıhbt vaziyetini ileri stı.rerek istifa 
ettiği l:ıaber (;llınmı1tır. 

Roma : 13 (a.a) - Jtaly an 
Genel kurmay başkanı General 
Ko.vdlero Arnavutluktaki ltalyan 
orduları başkumoııdaohaına tayin 
edilmiştir. 

Arazi tevzi komisyo
nunda çalışmalar 
YiRMi KÖYÜN ETÜDLERI BiTiRiLDi 

Bay Ihsan lyisan'ın reis vekil· 

l liğinde şehrimizde faaliyette bulunan 

\ 8 Numaralı Arazi Tevzi Komisyonu, 
mesaisine devam etmektedir. 

50 hektar ve daha fazla ha
zineye ait arazisi bulunan 20 köy

de etüdler yapılmış, bu köylerin 

Muhasebei Hususiyedeki kayıtlan 

ç1karhlarak nüfusları tesbit edil

miştir. 

Havaların gayrimüsait olması 
fenni tesbitlerin inkişafını güçleş· 

tirmekte, sahaya çıkmak imkanla · 
rını vermemektedir. Mamafih ba
harda behemehal tevziata başla-

nılmasına gayret edilmektedir. 

Umumi hududun tesbiti, ada
lara taksimi ve parsellerin yapıla

bilmesi için değeri 27 bin lira 
tahmin edilen fenni malzemenin 

bir an evvel vüruduna intizar e

dilmektedir. 

Beş ltalyan tayyare 

meydanı zaptedildi 
Londra : 13 ( A. A. )- Tay

misin Libya muhabirinden : Tob· 
ruku muhafaza eden kuvvetler 

seksen kilometrelik cephede dur. 
madan artmaktadır . Tobruğa 15 
kilometre mesafede beş İtalyan 
tayyare iniş meydanı zaptedildi. 

Tayyare akınları 

Londra : 13 ( A. A. ) - Al · 
man tayyareleri dün gece Lon· 
dra ve Taymis bölgelerinde 3,5 
saat faaliyet gös!ermiştir. Ölenler 

fazla dekildir. lngiliz tayyareleri 
de Şimali ltalyayı ve Alman üs· 

lerini bombalamışlardır, 
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ULUS 
~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· Arkadaşımızın yir

minci yaldönümü 
İngiliz 
Çahşır? 

Halkevleri nasıl 
Ne işler yaparlar? 

Cumhuriyet Halk partisi 
Ulus müessesesinin çıkarmak
ta oldug-u Ulus - Hakimiyet 
Milliye - arkadaşımız yirmi 
yaşına , girmiş bulunuyor. 

lngilizler bir işin mes'uliyetini 
bir ele tevdi etmektense bir çok 
t'llerin aynı işe .sarılmasını gözetir
ler. Fıkir ve beden terbiyesini de 
lıiı birinden ayırt etmektedirler. 
Mesela: Onlarca spor yapmıyan 

gençlik tasavvur edilemediği gibi 
spor yapmıyan çocuğun iyi oku
yamıyacağına da inanırlar. 

Terbiye ve kültür işlerinde 
mecburiyet hissinden, yahut bir 
mecburiyet ihdasındansa, daha 
ziyode sevdirmek ve ısındırmak 
yolunu takibcderler. 

Bir iş ü1erine mecburiyet 
danıgası yapıştırmaktansa o işe 

herkesi ısındırmak ve öylece mu
ayyen gayeyi takibetmek yolu da 
başka memleketlerden çok lngilte
rede tatbik sahası bulan bir usul
diir. Bu cümleden olarak fikri 
ı 936 da ortaya atılıp 1937 de 
tatbik sahasına geçilen Fitler Bri
lain yani daha sağlam ve daha 
sağlıklı Britanya hareketi de küçük 
büyük, kadın erkrk hiç bir kim· 
.seye i>ir mecburiyet tahmil etmek
sizin memleketin insan kudreti 
bakımından bedeni kuvvetini, mu
kavemetini ve becerikliğini artıır

nıak ve sıhhi durumu daha iyileş

tirmek için göze alınan bir başa
rıdır. Fakat lnhiliz halkevlerinin 
yani Community Centre'lerinin 
açılmasiyle tatbik mevkiine konan 
(daha sağlam ve daha sağlıklı 1 

Britanya) hareketinin fikir müna
kaşası yapıldığı esnada sair ilgili 
uııirelcı in başında lngiltere maarif 
nezareti tarafından kaleme alınan 

esbab • ı mucibe layihasından ba-
zı parçaları almanın faydalı olaca· 
ğına kanaat getirdiğim için bunlar 
üzerinde biraz duracağım : 

1937 tarihini taşıyan ve be 
den terbiyesi usul ve tatbikatının 
daha Fazla şumullendirilmesini is· 
tihdaf eden bu esbabı mucibe la 
yihasında göze çarpan parçalar 
şunlardır: 

Layiha, sağlık ve sağlamlığın 
başlıca amili olarak gıda ve idma
nı zikrettikten sonra: 1937 deki 
vaziyeti tetkik etmekte ve memle
kette mevcut beden terbiyesi, id
man ve .spor vesait ve imkanlarını 
ince bir tahlile tabi tutmaktadır. 

Bu vasıta ve imkanları sırf ınemle· 

kete hayrı dokunsun diye ve hiç 
bir menfaat mukabili olmaksızın 

yapan teşekküllerle, devlet eliyle 
yürütülmekte olan teşkilat olarak 
ikiye ayırdıktan sonra bunların bir 
cetvelini çıkarıyor. Bu cetvele na 
zaran beden terhiyesi ve spor iş

leriyle tamamen, kısmen veya içti· 
mai birer teşekkiil olmak itibariyle 
doğrudan doğruya değilse de yine 
kısmen uğraşan bir kaç yüz kadar 
kıırum vardır ki, bunlardan yeni 
teşkilatta vaziyetin müsaadesine 
göre istifade tavsiye olunmaktadır. 

Bundan sonra mevcut tesisat, 
teşkiliıt (maarif de dahil) ve ku· 
rumların ihtiyaca tekabül etme
mekte olduğunu tebarüz ettiren 
layiha; y~ni harrkette mecburiyet 
usulü ihdas edip etmemek keyfi
yetini münakaşa etmekte ve yeni 
teşkilatın eskiyi tamamiyle ortadan 
kaldırmak suretile mi, yoksa yeni, 
t'ski ile meıcedilcrek mi bir teşki
lat vücuda getirilmesi hususunu 
tetkik etmektedir. Daha ince ve 
etraflı bir görüşle şu noktaları 

ortaya çıkarıyor: 

Bu tarifler bize arzu edilen 
gaye ve ideali istihsal hususunda 
birer engel teşkil edecektir. Çün
kü beden terbiyesi ve spor hare· 
ketlerinin kat'i hudud ve şekille
rini çizerken gayet tabii olarak 
memleketteki imkan ve vesaiti 
gözönünde bulundurarak, daha 
şumulsuz bir proğram çizmek 
mecburiyetinde kalınacaktır. Bu 
Beşeri bir zaaftır. Her insan işin 
mümkün olanına ve kolayına ka
çar. Halbuki esas maksat şu yaş
lan şu yaşa kadar vatandaşların 

• 
Bir lf üzerine mecburiyet damgası yapıftlrmaktan
sa o ı,e her kesi uundırmak ve öylece muayyen 
gayeyi takip etmek yolu da ba,ka memleketlerden 

çokJnglltere'de tatbik sahası bulan bir usuldllr. 

• 
Yazan: 

idman etmesinden ziyade bütün 
vatandaşların beden terbiyesi, id
man ve sporların sağlık, sağlamlık 
ve neş'e için bir kaynak olduğunu 
iyice içine sindirmiş ve bun arı 
benimsemiş olmasıdır ki, gayeye 
cJe ancak milletçe böyle düşünül
dükten sonra varılabilir. Bir erkek 
veya kız çocuğun, bir genç kız 
veya delikanlının şu yaşlar arası 

şu veya bu dereceyi elde etme· 
sinden ziyade bütün millet ferdle· 
rinin beden terbiyesi ve sporu 
benimsemesi daha doğrusu bede
nini ona !Azım ve faydalı olan 
şekilde işletmesi iledir ki, milletçe 
sağlık ve sağlamlık durumunun 
en yüksek mertebesine varılabilir. 

Böylece dimağda yerleşmiş bir 
fikir halinde yaşıyan beden terbi
yesi ve spcır anlamıdır ki, yalnız 

gençlik çağına değil, bütün bir 
ömre ve hayala şamil ve bütün 
hayatça devamlı olur. 

Diğer taraftan esbabı mucibe 
layihasını yazanlar, mevcut vasıta 

ve imkinlardan da azami istifa· 
deyi istihdaf t:lıniş bulunmakta· 
dırlar. Yani mevcut vasıtaları 

yeni hareketin içine almak için 
onların ayağına kada·r g.tmeği ve 
onlara hizmet teklifinde bulunmağı 
hareket noktası olarak kabul et
miştir. Bir hareket etrafına müm
kün olduğu kadar fazla .'ialik ve 
heveskar toplayabilmek için bu ha
reketi mümkün olduğu kadar ~ü
mullendirmek ve yaymak onlarca 
esastır. Yoksa tahdit ile faaliyet 
sahasının çok daralacağı kanaa
tindedirler. 

Layihanın beden terbiyesi çer
çevesi içine ne gibi beden hare
ketleri ve spor nevilerinin alınma· 
sına dair olan tarifi de çok mü
himdir. Şu veya bu sistem diye 
bir şey tanımamakla; milli an'ane, 
seciye ve mizaca uygun olup vü· 
cude ve dimağa yarar bütün ha
reketleri beden terbiyesi mefhumu 
içine alınası da çok dikk~te değer 
bir noktadır. "Daha sağlam Bıi

tanya,. hareketine ulaşan esbab ı 

mucibe layihasının tatbik olunacak 
beden terbiyesi hareket, şekil ve 
sistemlerini bir istişare heyetine 
bırakmış olınnsı da çok mühimdir. 

Daha esasını arayacak olursak 
beden terbiye~i de tıpkı teuris u· 
sulleri gibi yeni tedkikler Vt: tec
rübelerle ve bunların neticesi ola· 
rak seneden seneye değişen bir 
çehre arzeden bir mevzu olduğu 

kabul euilmiş ve buna göre hesap 
tntulmuşlur. Evvelden alınacak ba· 
zı kararlarla, tatbik sahasına intikal 
ettirilerniyecek bir takım zihaplar 
yaratmaktansa, bunların tecrübe 

P. P. 
ve tatbikatının vereceği neticelere 
göre tadili düşünülmüştür. 

Layiha hakkında son sözü, 
matbu nüshasındaki halime ile bi
lirmiş olalım : 

"Gerek vasıla ve imkan ge
rekse mali bakımdan noksan halde 
bulunan memleket beden terbiyesi 
ve spor işlerini daha şümullü ve 
faideli bir duruma çıkarmak yo
lunda hükumetin naıaıı dikkatine 
konulan bu başarıları muvaff akı
yete ulaştırmak için yegane çare 
her vasıta, teşekkül ve kurumdan 
istifade etmekten başka bir yol 
olamaz. Memlekf'tıe mevcut kendi 

kendini idare eden ihtiyari teşek
küller de dahil oldug-u halde damı 
altında vatandaşları toplayan her 
kurumdan istifade esastır. Çünki 
erişilmesi gaye edinilen z ferin iki 
veçhesi vardır : Biri bu memleket 
halkını beden terbiyesi ve bundan 
doğacak sağlık ve sağlamlık duru· 
mu ve bu durumun faideleri üze
rinde değ"işmez bir inanç birli~ine 
ulaştırmak; öbürü de imkan ve 
vasıtaları ve sistemleri halkımızın 

sevebileceği, başlana hoşlana ve 
kolaylıkla tatbik edebileceği şekil· 
lere ifrağ ederek tatbik etmek ... ,, 

"Daha sağlam Britanya,, hare · 
keline yol açan hakiki saik arlık 
itiraf olunmasında bir mahzur 
yoktur ki, günden güne büyüyen 
Alman tehlikesine karşı lngiliz mil
letini askerliğe ve vatan müdafaa
sına hazırlamaktan başka bir gaye 
değildir. Bittabii bunun yanında 
memleketin sıhhi durumu da mev· 
zuu bahisti ve bu yandan da bir 
çok faideleler elde edilecekti. Fa· 
kat esas gaye vatandaşı vücudca 
olduğu kadar kafaca memleket ve 
hürriyet mücadelesine hazırlamaktı. 

işte buna binaen ve ruh ter
biyesinde sporun yarattığı yapıcı 

tesirlere kat'i inançları olan lngi
lizler - memleketlerinde her yer
den fazla spor yapıldığını bildikle· 
ri halde ve buna ra~ınen - "Daha 
sağlam Britanya,, hareketiyle, bir 
taşla iki kuş vurmuş oluyorlardı. 

Çünki : bugünki hayat şartları her 
memleketten oldu~u gibi lngiltere· 
de de 1914-1918 haıbinden evvel· 
kine, hatta bu harpten son harbe 
kadar sürüklenip gelen yirmi sene
lik zaman zarfında o çeşid değiş
miştir ki, vasc:tt kazançlı ve vasat 
seviyede vatandaş - maişet der
dinden ve darlı~ından - ne spora 
ne de kafasını işletıneğe vakıt bu
lamamakta, bulsa da bazen parası 
yetmediğinden, baıen de vaktın 

darlığından bu vasıtaları kendi 
eme~yle arayıp, kendi nef'ine de 

( Gc.-ri,i UçUncU sayfada) 

Bu münasebetle 10 Klnu
nusanide Ankarada Anadolu 

- kulübünde bir toplantı yapıl· 
mış ve bütün Türk matbuat 
mümessilleri hazır bulunmuş• 

tardır. Yirmi yıl gibi uzun bir 
çalışma devresi içinde "Ulus., 
memlekete çok kıymetli hiz
metler görmüş1 Cumhuriyetin 
ve milletin dili haline gelmiş· 
tir. 

"Ulus,, arkadaşımız ayni 
zamanda Türk gazeteciliğin· 
deki büyük kkamüle güzel 
bir örnek · olmuştur. '' Ulus,. 

' ailesini en- samimi hislerimizle 
tebrik eder, çok yıllar, yeni 
muvaffakiyetler diler, arkada
şımızın ' 'Türksözü,, ailesini bu 
toplantıya davetine teşekkür 
ederiz. 

iKTiSADi BAHiSLER 

Son haftanın 
Ticari vaziyeti 

H aftanın bir kısmı, 
tatil günleri içinde 
geçtıti içirı, ticari 

faaliyet pek azdı Fakat tatil gün 

lerind("n evvel normal zamanla· 

nn fevkinde ıenit mikyaata ti

cat i hareketler olmuştu. 

Meseli: Bayramdan bir gün 

evvel muhtelif memleketlere ya· 

pılan ~ihracat 517 bin lira idi. 

Daha evvelki günkü ihracat yine 

yaram milyon liradan fazlaydı. 

Y ekGn it:bariyle haftanm ibra· 

catı bir buçuk milyonu pdc az 
tecavüz etmektedir • Bu gün 

lzınir tütün piyasası açılacaktır. 
Şimdiye kadar tütün piyasa~ınıo 

g~ç o!aıak açalmasmdaki sebeb 

ler ıu mcacleJer etrafında top

lanmaktadn: 

Evvelce satın alınan tütün 

!erin dış memlt ketlere aevkedil· 

memesi, bazı ecnebi gruplarının 

bu senrnin piyasasında ne suret· 

le hırcket edccekluine dair mer 

kulcıin.:fen talimat bckltnırsi 

vesairedir. Sulardan birinci se

bep üzerinde tevakkuf edelim: 

Tütünlerimizin en büyük müş 

terilerinden olan Amerikalılar, 
tütünleri .sevkl'tmek için Akde

niz yolundan iıtif ade edrnıtmiş 

!erdir. 

Çünkü ltalyanın harbe girdi

ği gündenbeı i hiç bir Amrı ikan 

vapuru Akdenizde ıcfer yapma· 

mıştır. Yunan - İtalyan harbi yfi 

zündrn, Yunan vapurlanmn Tür 

kiy~ limanlariyle Amerika ara· 

sında ~seferler yapması mümkün 

olamamıştır. Halbuki tütün ne· 

vinden o'an ve f d?la yer işgal 

-- - D U Y D U K L A R 1 M 1 Z 

Şişedeki servet - Müze 
lsvic;;rede Baar civarında bir duvarın dibinde 

bir şişe ve içinde beş bin dolarlık kağıt para, bir 
takım elmaslar ve pırlantalar bulunmuştur. Derhal 
polis haberdar edilmiş ve araştırmalara başlanmış· 
tır. Yakın bir yerde diğer bir şişe daha bulunmuş
tur. Bu şişenin içinde de birkaç bin dolar ve el
maslar bulunuyordu. 

Milano'da bir çorap müzesi açılmıJtır. Müzenin 
müdürü bir ltalyan tarihçisi imiş. Tarihi çoraplar 
hakkında oldukça büyük bir eser yazmıştır. Müze, 

Şişeleri kimin bıraktı~ı bir türlü anlaşılmamış· 
tır. Bunların çok zaman evvel burada tetkecJildi~i 
tahmin edilmektedir. 

zengin çorap kolleksiyonunu ihtiva etmektedfr. Mü
dür, on sene dünyayı gezerek bütün memleketler· 

dee garip çoraplar toplamış, bu suretle çorap kol

leksiyonunu meydana getirmiştir. Müzede mevcut 

çoraplar arasında kurunuvusta devirlerine ait bele 

kadar uzun çoraplar ve tanınmış birçok kraliçe ve 

prenseslerin çorapları da vardır, 

14 ile 
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UmUmi evde bir kadı 
bıçaklandı 

o 

ması 

aıim 
yt.t 

tıd 
Y O S M A H A S T A H A N E Y E, G E N Ev 

H A P 1 S H A N E Y E G 1 T T 1 he 

Pazar günü U mumhancde 

bıçakla yaralama hidisrsi o'. 

muş, sermaye kadınlardan Fat-

ma Güzel dört yerind~n hıçak

lanmıştır. Carih E izığlı Şabrn 
ofu fırıncı Timur Aydoğandır. 

Yırah Fatma Güzd ted1;ıvi altı
na alınmış ve yakalanan suçlu 

Adliy~ye verilmiştir. 

Birinci Sulh Cna M"hkt- 1 
. d 1 mumce uruşması yapılan ca· l 

rih Timur Aydokan, Fatma Gü-i 

zeli niçin bıçakladıj'ına bir ae· 

1

. 
bep göstermemiş, ancak kendin· 

den geçecek derecede srrhoş ' 

o'duğunu ve ne yaptıtını bilme· 

ditini ileri sürmüştür. 

____________ J, çizı, 

Sinan 
oğlu 

Tekeli
döndü 

t rn 
illmi 

O . H . ti 
smanı)e \C ataya gıt 

olan Melusumuz Sinan Tek«:''·A 

otlu dün c.ıkşaınki trenle feh~ 
ze dönmüşlerdir. B. Sinan Tef'e . 

lioğlu daha lir müddet şehri ;
1 

mizde kalacaktır. 1 ı. 

Ağaca çarpan 
otobüs meselesi 

em 

Gt çen nüshamızda .. A!lf allP b 
bir otobü:1 devrildi 11 bış'ıtı ılfe 
tındaki yaııda - Zabıtadan 'A 

dıtımtz malumata İstinaden Ar 
Yaştmn küçük o1muı nazarı 

itibare al.nan Timur Aydo~an 

29 gün hapse ve 160 kuruf hcı· 
fıf para cuasını mah~urn tdi 

lerek hapishaneye sevk edilmiş· 
tir. 

Bu kazayı kertıdan gelen ~ z 

yolun so'unu takibeden arab•~etl 

1 

sebeb olduğunu yazmııttk. e 

Dün, " Arabacı Sıtkı Ayl'4
8 11 

1 kin " den aldığımız mektu""f m 
· bu kazaya idare tltili arabaııl ı\. 
1 sebeb olmadığını ,·bu iddia-"'m 

vaki tahkikatın da teyid ettit~· 

Dr. Bay Sadi Ev sahibinin çantası"JS 
Rasim şehrimizde dan pata çalan kadın~ di 

Ali kızı Cemile Biltngör ~ta 

bildirm• ktedir . 

Bursa Meb'usu Doktor B. Şerif kızı Kamile Debdebe, dl)im 

Sadi Rasim bayram tatilini ge· safir lu'undukları Mümin k~ v 

çirmek üzere şehrimize a-elmiş· Aliyenin evinde Aliyeyc ";hı 
tir . . Muhitimizin çok s•vdi~i sa· port•enden üç lira çıldaklar.. 1 
yın Meh'usumqza hoş gelrtin 1 dan haklarında kanuni muamcl' 

deriz . ı yapılmıştır. , 

Ceyhan - Osman• ··ı 
Kayakçıların 
T oros Gezisi 
Toıo:slara büyük bir kayak 

g,.zisine çıktıklarım bildirdiğimiz 

kayakçılarımız }edi güı1 devam 

eden gnileıinden dönmü,tür. 

Kayakçılarımızın bu gezisi çok 

istifadeli olmuş, TorÔslarda çok 

yükseklere kadar çıkılmışhr. 

eden haveleli .eşyanın deniz ~ıo· 

lu ile sevkedilmesi icap eder. 

Bu, mümkün olamayınca, 
l:Jasra yolu vasıtasiıle Amerika · 

ya tütün göndermek imkanlara 

aranmııh. Bunun için kafı dere 

cede vagona ihtiyaç vardı Mama 

fıh devlet demiryolları Amerik.ın 
kumpanyalarana bir kolaylık ol· 

mak üz re her gün için, tütün 

sevkiyatına 30 vagon tahsis et

miştir. 

Bu hafta içinde lstanbul ti· 

caret o-lasının kayıtlarına göre, 

Almanyaya 200 bi11 liralık tütün 

aevkedilmiştir. Daha cvvd de 

bu mikdardan fazla tütü~ sevk 

edilmişti. 

Görülüyor ki Almanlar ellerin 

drki stokları lstsnı,uı · Köstence 

yolu V< s.taalyle parti, parti Al· 

manyaya ıe\'ketmektedirler. Hal 

buki Tun• yolu üzerinde kış yü· 
zünden nakliyat müşkül bir scıf 

haya girmiştir . Demir yollarına 
gelioce, muhtelif sebeblerden do 

layı nakliyat işleri artmıştlr. Bu 

itıb ~rla Almanların eldeki stok 

lannı kısa bir zaman.da naklede · 

miyeccldcri anlaıılmıktadır. 

tne 

ye futbol maçı b~ 
Ce) han : 13 (l'ür ksözü 111,ka 

habirindeo) - Son günler"'; 
Ceyhan ia spor faaliyetinin ,,ra 
tıtını ve gençlerin muvaffakit" 

kazandığını memnuniyetle 'l11 
mektcyiz. 

Nıtekiın bayr4mda, Ada..-Vu 

Birinci Üı la Okul gençleri jllnı 
Ceyh rnda maç yapan ve 2 
matlup o'an C· yhım Yttilo• 

takımı dün de Osmani,

gençltri i1e Ceyhanda bir ~ .. 
yapm ı ştır. it 

Sahanın p ~k c,amurlu olatl i 
sı dolayısiyle maç maafe; 

tatsız olmuştur. Zira, çamur' 

gömülen topa vuran l'eh"mdıf 
yere düşö yor ve üstü beşı ta'°'!!'· 
mto çamurlara bularııyor, top 'lo 
bu esnada başkası tauf ınd"-1 
kaçmlıyordu la 

Sahanın bazı kısımlırınd'wı . 
toplanan !IU birikintileri, gtrfıkı 
lerin top ptşinde koştukları '• 

r ada sütun halinde havaya y$11 

sekli yordu 

Her ne kadar bu oyun 

pek samimi olmu~sa dı, aab" 
nın böyle berbat bir halde ~ 
lunması, oyuncuları sıkmıştl' 

Ceyhan - Osmarıiye g 

leri maçı sonunda Ceyhınllt 
O-fi golle birinci devreyi d 
tirmiş, ikinci de..,re ise Osml~ 
ye.lılerin sahadan ayrılmal,,.---; 

üurine yapılmamış ve Ceyh.,, 

lılar da 'O 6 galip sayılmııl,r 
dır. 

Gerıçlain, fuliyetlerinin 

ması ve inkişafı için sahalt 

"üıeltilmeai lazımdır. - M. ~· 
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iCMALi 
Dun gac .. ki Rudyo Gantesi §5S 

vyet - A \man paktı 

11; ovyetlcrle Almanlar arasın· 
da yapılan yfnİ ticartt an 

ması muhekkak ki günün tn 
him hadisedir. Bu anlaşma 
vydlrrle Almanlann üçürıcü 

~lıdır, 
Evvelki gün imzalanan bu 

I< hedcye göre, Polonya hudu
çizilmiş bu!unmaktadır. Sov· 

t matbuatı bu anlaşmaya e· 
• ınmiyct vermektedir. Bilhassa 

lus mübadelebi kısmına 1 Al 

Köylerimizin hava 
cılığa yardımlaQ~ 

Düziçi Köy Enstitüsü Müdürü 

B. Lü fi Ooğlarıın teşebbüsü ile 

aşağıda adları yazılı köylülerimiz 

HıHa Kurumuna yardımda bu· 

lunmuşlardır : 

Musa ( Kahya ) Ôzkan 10 , 
İbrahim Etgen 10, Lfitfi Dağlar 
7 , Mustafa Y aykıran 6 , Meh
med Türkrr 6 , Mt hmed Y eşi 1 

S , lbrahim Yeşil 5 , Abdullah 

Aksoy 5, lbrahim Alkan 5,Mus· 
tafa Ôzkan 5, O.man Şerb. tçi 

S, Yusuf Türker 5, Ali Kaya 5, 
tnlar ist daha ziyade anlaşma · Necib Yalçın 5, Sü!eymrın Al· 

it_. ticari kısmım mühim görü- karı 5, Hüseyin Kutluer 5 ' Aı if 
keti''· D d 5 V Kaytancı 5, Halil e e , ey· 
hrid Almanlar Sovyetleıle müba· sel Ôzı>n 5 ' İsmail Yaman 5 ' 
Te~e hacminin geniş olacağını Ahmed Güzel 5, Ökkeş Sett 5, 
eh~ ımin e~mişti. Fakat böyle ol-

ıdı . Bılhasa bunun tahakkuk Ôkkrş Çot 5, Sül.eyman Enli 5, 
ememesiode yegane amil nak· Akif Ôzduygu 5, lbıahim Etde· 
at güç\ü~ü oldu, mir 4, Mahmud Ôzkan 4, Hüı Ü 

i Almanlar, Sovyetlerle yap · Ôzkan 4, Mehmed Ç~ lışkan 4 , 
sfaltfl bu yeni anlaşma ile, lrıgilte- lbrahim Aslan 3 , Vahit Temel 
ğı 11ye yaptığı ya: dımlardan dola- 3, Ali Aıkan 3 , Mehmed Çıçck 
n J Amerikaya bir cevap vermek 2,5 , İsmail Ôner 2,5 , loıah ;m 

0 
,..enıi~tir. Öner 2,5 , Ali Ôoer 2, 5 , Ya· 

n ~ lzvcatiya gaıt lt>sİ bu müna- kup Öner 2,5 , Ahmed Öner 
bırı~etle neşrettiği bir başmaka- 2,5 , lbrahim Çam 2,S , Osman 

~c ~ovyctlerin hu fot komşula Kaplan 2,5 , Mustafa Altın 2,5, 
ytıll müteveccih h. ç bir anlaşma Hacı Ôıdemir 2,S , Hilmi Gü · 

tupttPmadığını ve yr. pmıyacağmı 1 ncr 2,5 , Şerif Sonl:oy 2,5 , 
ası~lalmakta ve lıöyle bir şey dü Mchmed Kelepir 2,5 , Mustafa 
is-'nmiyeceğirıi de kaydetmekte Alçı 2,5 , Mustafa Çıçek 2,5 , 
tiği~r. 1 M:hmed insan ~·-' , Mehmed 

filof'un nutku ı· Guzel 2,5 , lbrahım Topuz 2,5, 
Hüseyin Demir 2,5 , Kadir Kel· 

ıfJ'ı:t ulgar başvekili yeni nutkun· le 2, Ali A~ca 2 , Osman Çat 
ınl,..., da Bulgaristanın harp iıte · 2, Ahmed Kelle 2, Ahmed Kel 
.. il1ediğini ve fakat :sulhurı Bu1ge· 2, Mehmed Güzel 1,5 , Hacı 
or .

1
.atan elinde olmadııt.ı için her Çalık 1 5 Mustafa O ner 1 5 

rJ1 • l5 ' ' 1 t 

k,-tımale karşı hazırlanmak zar u · Mt hmed Çottuk 1,5 , Hüseyin 

1t ve lüzumundan uzun uzadıya Özel ı 5 Mehmed Acar t 
• h t . . ' , ' 

l ıe mıştır. Al. T k M larıll • • ı e e 1, ustafa Kurnaz 1, 
me~ Ruzvelt pro1es1 · Veli insan 1 , Halil Kenıik 1 , 

R uzve~tin A~crik~n kon· Mthmed Picli 1 , Ali Ferik 1 , 

İngiliz Halkev)eri na ~ıl 
çalışır ? Ne işler 

yaparl:.ır 

( ikinci sayfadan artan ) 

olsa, peşine düşmemektedir. Şu 

halde devlet için bu vaz'iyet kar
şısında bu vasıta ve imkanları ve 
vatandaşa mümkünse parasız, müm· 1 

kün olmadı~ takdirde çok az bir 
para mukabili ve onun ayağına 

götürmek şartiyle tedarik etmekten 
başka çare kalmıyordu. 

Sağlığım ve sağlamlığını temin 
maksadiyle ve mevcud teşkilat ve 
cemiyetlerle teşriki mesai suretiyle 
vücuda getirilen Communily Cen· 
tre'lerinin çok kısa bir mazisi ile 
de sabittir ki bunlar bir memleket 
halkının fikri ve bedeni terbiye
sinde birer mek~ep, bireı üniver
site gibi büyük ışık kaynaklarıdır 

ki milli hayattaki yerleri her şeyin 
ve her vasıtanın üzerinde tutulmak 
gerektir. 

lngilterenin bugünkü arzeltiği 
milli tesanüd misali, en kötü şart· 

Jar albnda dahi vatanı ve milleti 
her düşüncenin üstünde tutmak 
yolundaki fikir ve inanç birliğin• 

de; belki İngiliz mektebleri ve ln
giliz irfan ocakları kadar İngiliz· 
!erin şimdiye kadar kurmuş ol · 
dukları ve 1937 de devlet eliyle 
hız verdikleri beden terbiyesi ve 
spor vasıtasiyle fikir terbiyesinde 
birligi yaratmak prensipinden il
ham alan cemiyetler de rol oy
namışlardır . lni"iliz Halkevlerinin 
bir hususiyeti bir çok cemiyeılerle 
olan sıkı rabıtasıdır . Bu rabıtadır 
ki Halkevlerinin çalışma ve irşad 
sahasını büyük mikyasta genişlet 

mektedir . 

lngiliz Halkevleri izcilik teşki· 
!atından tutun da tıbM cemiyet· 
tere, meslek birliklerine, spor ku· 
lüblerine , köycülük teşekküllerine 
ve hatta lng'İliz kadın ebeler ce· 
miyetine kadar el atmıştır. Bu gibi 
teşriki mesai ettiği kurumların 
adedi ikiyüzden fazladır. Belki de 
beşyüzdür. Esasen bunu kat'i ola 
rak tesbit etmeğe lüzum da yok· 
tur~ Yeter ki fikrin ne oldutunu , 
yani en geniş manasında halka 
hizmet için burulduğunu bilerek 

, •• ~reslne fevdı etmış oldu · Mchmed Çalık 1 , H~lil D.ırçın 
a (ll• l~gelterc~e Ayardım proıesı,, ı 1 ls:nail Koç 1 lira veı mişlerdir. 

merıkada ba•a hararetle mev· Köylülerimizin bu güzel ha· • 

halka hizmet etmekte bulunduğu 
anlaşılsın. 

Bizim Halke\'lerimizle, lngiliz• 
lerin kurdukları lngiliz Halkevleri 
arasında fikir birliği bakımından 
öyle bir sihriyet mevcuttur ki bun· 
lar hakkında daha fazla malumat 
vermekte ancak malumu ilam ka
bilin'1en bir faide mülahaza oluna· 
bilir ki bu da lüzumsuzdur. 

~1 b~hsolma~ta~r~ · Amerikan rckttlerini takdirle karşılarız . 
. nıırka ıumumıyesının Büyük bir 
t ,ocımı proienin it hinde, ufak bir 

. n e,,t ıHiyet te aleyhindedir. 

kiycı lta\yada vaziyet 
gti s~~ ~aber!crdcn ötreodi· 

gımıze gore İtalyanın Ar· 
daıı"Vutiuk kuvvetini başkumao· 

ri jlllnı istifa etmiş ve yerine ita!· 

Yakalanan hırsu.lar 

loiş oğlu Hüseyin Çamkala 
adında l.ir hırs>Z Mchmed oğlu 
Ahmpd Başfırmcının Seyhan O· 
telinde odasından bir paltosu 
ile bir caketini çalaı ak kaçarken 
yakalanmış, adliyeye verilmiştir. 

• 

TÜRKSÔZU 

l·:!i'l.:'l•W•l 1 •1============~==~====• 

4\4-1-941 Sah A S R İ S İ N E M A 
8.00 Program, saat ayarı 
8.03 AJANS haberleri 
8 .18 Müzik : Hafif program 

8.45/ 
9.00 Ev k~dını - Yemek 

12.30 
12.33 

12.SO 
13.05 

14.00 
13.25/ 
18.00 

18.03 

. 18.30 

18.45 

19.00 

19.30 
19.45 

20.15 

20.45 
21.30 
21.45 
22.30 

25.50 
23.25/ 
23.30 

Program, Saat ayarı 
Müzik : Türkçe plaklar 
AJANS haberleri 
Müzik : Türkçe plaklar 
Müzik : Karışık program 

Program, saat ayan 
Müzik : Cazband 
Konuşma (Çiftçi saati) 
Müzik : Çiftçi saati 
Müzik : Şan resitali 

Saat ayarı, AJANS 
Müzik : Fasıl heyeti 

RADYO GAZETESi 
Müzik : Küme heyeti 

Konuşma 
Müzik : Radyo orkestıası 
Saat ayarı. AJANS 
Müzik : Dans müziği 

Yarınki Program ve Ka· 
panış 

~-~~~~~-~~ ---, BU AKŞAM 

Nöbetçi Eczane 

Tahsin Eczanesi 
veni Otel Yansnda 

d a 
SUVARE 

8.30 AKŞAM .MAT1NE 

2.30 BU 
20 gündür bilafasıla devam eden 

LEKELi I T ARZANi 
KADIN ve OÖLU 

iHTiFALi 
Mersin, Tarsus, Ceyhan, Mıdık, Hadırlıdan müracaat 

eden muhterem halkımıza 

Yüzlerce Adanalının durmıyan akım ve hıçkı
rıkların çelenkleriyle tebcil ve tazim ettiği 

Leyli MURAT· 
Yusuf VEHBl'nln 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
ARAPÇA ŞARKILI 

Lekeli 
Kadın 

Jon WelsmUller • 
Mauren Osullvan'ın 

TÜRKÇE 
SÖZLÜ 

Tarzan ve 
Oğlu 

Filmini civar halkımızın görebilmesi için bir gece, 
bir gündüz kalmışbr. istical ediniz. 

j Pek Yakında Pek Yakında 

TARAKANOVA 
Kadınlar Saltanatı ~ 

,~~~~J 

Vurddaş !. 
Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmın

da çalışmak üzerebir mürettibe 

ihtiyaç vardır. ldarehanemize 

müracaatları. 
Hava kurumuna aza ol 

y 1 L D 1 z ve 
Möble Evi 

Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 2 •n Genel kurmay başkanı ta
rşilo~ edilmiştir. Şundan anlatılı· 
ani1°' ki Arnavutluk C"phesiodeki 

r pı,4>0 muvaffakıyctsizliklcr ltalyan 
rkanıharbiycıiode sık, sık de· 

oıoııitihlikleri icap ettiriyor. 

11le,drna vuthık cephesinde 
ur' 

am - Etenler A·navutlukta iler-

Rıdvan oğlu Yusuf ve lına· 
him oğlu Hüsnünün evlerinden 
muhtelif eı eşyası çalm<-ktan 
suçlu Gaıib oğfo Aziz inal çal· 
dığı tşyalardan bir kısmı ile bir. 
likte yakalanarak adliyeye se\'k r 

Bunu gördükçe ve bildikçe 
Halkevlerimizi yarata~ fikir. sa~i· ı 
bine insanın inancı btr değıl bın 
kat daha artmaktadır. Ve bu iti · 
barla Halkevimizi memleketin içti· 
mai yükselmesinde en verimli bi · 

1 

rer kaynak olarak telakki etmek 
vç onlara elden gelen maddi ve 
manevi yardımı yapmak bir vatan 
borcu olarak gözümüzde büyü· 
melidir. 

-

YILDIZ'I 
Ziyaret Ediniz 

mdı lemekte deva:n ediyorlar. edilmiştir. 

tanı"urıanlar Berat şehrine I 5· 17 
top ilonıetreye kadar yaklaşmış Zayi askerlik vesikası 
fınd-'ıulunmaktadır. Elen\n aynı za· 

ıaanda yeni mühim mev:ziler de 
arıod11dı . ltalyanların dotuya do~ru 
gtrWılcıntı ttşkil eden mevkilerini 

lan 1111 günlerde terkctmeleri pek 

yii~ıuhtcmeldir Di.inkü muharcbe-

21 inci Süvari Alayı 4 üncü 
Bölükten al.Jığım Askerlik ve· 
tikamı zayi ettim . Yenisini ala · 
catımdan zayi vesikanın hükmü 
olmadı~mı ilan ederim . 

Adana Karataş na· ;''de Yunanlılar yedis; subay 

1 
yunl lmak üzere hal yanlardan yüz 

~ sab1irmi bir esir almışlardır. 12641 
de bil" I 

biyesi Yalnızca kö· 
yünden Mustafa oğlu 

320 do~umlu 

Hacı Ahmtd Sürmeli 
ur talyanlatın Arnavudluk ccp-

mış ...es· d h · d · · b' · ~,,t . ın e ıç e ıyı ır vazıyette 

g 1 ı;madıtım, Arnavvdluk harbinin 
anı . bi •ıladtğmdanberi ltalyanların üç 

:' 
1111

rrdu kumandanı dc~iştirmeain· rine devamdadır. 
ır::1,~en pek ili anlıyabiliriz. İtalyan Kolonileriyle anava-

Af tan arasındaki nakliyat gün g~ç 
cyh•' rika harekatı tikçe üorlaşmaktadır. Belki pclc-

mrşl•rr obruk kapılarında lngiliz yakında bu münakale tamamen 
.l topçusu büyük faaliyet İ hraz kesiltctktir. işte o zama~ hal· 

inin "lmt.kt~dir . fogiliz piyade kuv· 1 yan kuvvrtleıi yenilmez btr müş · 
ıahs"1'••leri batıyı doiru 'hareketle külle bet beta kalacakludır , 
M ~· 

f 

1 

1 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

·~ 

KiLO FIATl 

L 
CINS1 En az En çok 

K. s. K. s 
Ko7.~·= 12 
Ma. parlağı 49,50 51 
\fa. temizi 47,00 48,25 
Kapım alı 

Y. Pamu~ 35 
Klevland 1 59,25 60 

1 1 Zarif Ev Eşyaları 
Mutedil Fiyatlar 

Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

1 1 

Susaam 29 29,50 
K.buğday --
8uğday To. 

" 
yerli 7,75 

A.rpa 5,00 5,675 
Yu laf 6,25 

Türlü Modeli Zevkinize Uygun Her 

YILDIZ Atelyesinde 
13 I 1 J 1941 

Kambiyo ve para 
I~ Bankasından almmışbr. 

Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 
-

C.lret 

ı-Rayişmark --Frank (Fransız) 
~ 

Sterlin (ingiliz) 5 
_2_1_ 

Dolar (Amerika2 132 20 ---·-

Taşradan Sipariş Kabul Edilir 
ADRES : Adana Abidinpaşa Cadde'.iİ Vakıflar Apartmanı Albnda "YILDIZ,, Moble Evi 

12546 

Frank (isvicre) ... ,_ ' · ::·. 



S.yfa 4 

Radyo Satmak 
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 

şudur •• muessese 
r il 

TORKSOZO 

ilan 
Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

1 Adan9 Mtmlckt't hastıbane~i 
! ı htiyacı 494 lira 40 kutuş mu· 
1 
1 ham na. n !ıeddli bir kısııu il iç 

v,._ nıalzemei hl.biye ihtiyaca pa· 
zarlıkla açık ekıiltmtye konul 
muştur. 

Ek11iltme 2'.i - 1- 941 Prr-
şt mhr iünü saat JO Ja Viliyt t r 
Dai ui Encümeı ıinrlc yapılacaktır. ! 

Ta iplr.rin liste- muhte\·İyatım 
görrnt-k üzere her gün hHta
harıe idart sine müracaatları ve 
dui l tm~ günü de l ıilttitiltn aa. 

1 

atta Vi iyt-t D.-imi Encümeninde 
hazır l ulunmaları i in oluuur. 

1 

12633 5- 8- 12- 15 

ilan 1 
Bir muhasebeci alana· 
cakhr . 

36 ~6 ve 3659 aayıh kanun· 
lar ıümulüoe giren aaüeue11t 
ve devltt emmuriyetlrrinde bu 
Junmuı bir mubaseb~ci alına
caktır. Talibltrin dtfhıl Toprak 
Mahsulleri Oliıi Adına Ajınsau 
müracaatları. 12639 8-12-14 

----------
Vurddaş! .. 

Abidinpaşa Caddesi No : 112 Telgraf : Remo -- Adana - Telefon: 11 O 
Kızllaya üye ol 

1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•• •• 1 TURKSO 
•• zu 

1 • 1 
1 • • 

GAZETE ve MATBAASI 

T • k •• •• G • Okuyucularına, dünyanın her tarafında Ur sozu azetesı : vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

• • • • --~================-·=================----

1 Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha-

• Türksözü Matbaası: rita, Bilıimum Matbaa işlerini Türkiyede • 
• · mevcut matbaalara rekabet eder derece- e • 1 1 de tabeder. • 

• • : 1 
1 TllllırksözlUI CüDt kosmo : i 
: - 1 
1 Sag" lam, Tem~, Zarif Cilt ( Türksözü ) : 
1 1 
1 Mücellithanesinde Yapılır. ı • • : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ilin 
Adana Doğum ve Çocuk Bakım
evi Baştabibliğinden : 

Müesstsemizin 940 mali yllı ıoounı kaJar ılh aylık Koyun tti 
ve taze sebze ihtiyaana talib çalunam11tır, 

Açık ekaütme on gün müddetle temdid c .lilmiıtir. ihalesi 23 -
1- 941 Perıembe ıünü saat 14 de Sıhhat müdür!ütü salonunda 
yapılacaktır. isteklilerin d•hı evvelden teminatlanm yatumalan 

ve ıauıyyen ıaatta makbuzla birlikte ı~lmeleri ilirı olunur. 11640 

Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Ş. 
Adana Mensucat Fabrikası müdürlüğünden: 

Muhterem Çiftçilerimize: 
1 

Tohumluk için iyi evsafta klevland çitidimiz vardır. Arau e· 

dtnlerin Fabrikamıza Müracaat dmelerini rica ederiz, 1 

8 - 12-14-16 12637 1 

----

Her Eczahanede bulunur. 

T. İŞ BANKAS 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KRŞlDKLER: 

4 Şuhat , 2 May111 1 A&ustoı, 3 lk.iocit.o,riıa 
tarihlerinde yapılar. 

i941 IKRAMIYELERj 
l Adet 2000 Lirahk 2.000 u ... 
8 " 

1000 " 3.000 " 
2 " 

750 il l.600 " 
4 " 500 " 

2.000 il 

8 
" 

250 " 
2.000 

" 
85 " 

100 il S.500 " 
80 " 

50 " 
4.000 

" 
300 " 20 " 

6.000 " 

h 

b•rikt.:..-0. dı Türkiye lt Bankasına para yabrmakla yallna pıra a .. _ 
olmaı, ayna zamanda talihinizi de denemiş olursunuL 

- TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf .. rihl : •-

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi : 26S 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~ri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Zi ı eat Bankaaanda kuırı baralı ve ihbarsıı t11sarruf he11plır 
en az SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

tur'a ile aıatıdaki plinı göre ikramiye datıblacakhr. 

4 Adtt 1000 Liulık 4000 Lira 

4 .. 500 " 2000 " mi 
4 250 ,. 1000 " ,, 

40 .. 100 " 4000 il 

100 " so " sooo .. 
120 " 40 " 4800 " 
160 " 20 " 3200 .. 

DIKKA T : H~11plır1ndaki paralar bir sene içinde 50 
radan at•il dütmiytnltre ikramiye çıktıiı takdirde y...-" ... -

20 fazlalile verilecektir. 
Kuralar ıenecle 4 defa, 1 Eyylül, 1 Birinckirıun, 1 M 

•a t HHiren tarihlerinde çekilecektir. 

---,------------------------------~ 
Abone ve lıan 

Şartları 
Senelitj 1200 Kr. 
Alta ıylıtJ 600 " 
Oç ayhtı 300 .. 

Aybk ta abone edilir. -banlar için ldareı• 
mUraCMt etmelldlr. 

Sahip ve Bqmuharriri 
FERiD CELiL GUYBlf 

Umumi Neşriyat Müdüri 
MAclD CIOc;LO 

BasaldaQ'ı yer : TORKSôZO 


