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! INGll TERE BUlGARISTAN i 
; ARASINOA DON SİYASİ i 
i MÜNASEBETlER KESilDİ ; • • . 
! Londra· : 5 ( a.. a. ) - i 
! lngilterl! ile Bulgarıstan ara· • 
~ sında siyasi mıinase~tlerin ke· i 
! sildiRi bu sabah Londradan res·. 
! men bildirilmiştir • i 
'~·-- ·~ ........ ~ ................... . 
............. 
. Yugoslavya yirmi 
sekiz sınıfı dün 
askere çağırdı 

• Amerikan yardım layihaaı 

mecliaten lıôlii niçin pkmadı? 

• E; er Yunanistan ln6iltae 

ile mlınaıebatı ke.mezıe Al· 

manlar yunaniatan 
•aldıracak 

• Muhtemel hadi•eler 

üzerine 

Bu haberlerin lofsilolını Ankara radyo 

gazetesi aülunumuzdo buloc:oksınız 

••••••••••••• 

Koordinasyon heyeti 
iki karar çıkarıyor 

Denizlerde seyrüsefer ve maden istihsaıatımız 
Ankara 5 (Radyo ıazelesinden) - Memleketin 

maden islihsa/Ulını arttırmak için yakında bir /.:.o
ordinas.11on lıe.11eli kararı meriyele girecektir. Billıas· 
sa linyit ihtihsali bakımından bu karar nııihimclir. 

Diter bir karara görede deniz nakil vasıtalarımn 
seyrüsefer tıe ücretleri daha geniş bir \"ureite lesbit 

olunmuştur. 7ürk ba!ıragını taşıgan bütün gemilerin 
iç ue dış denizlerde seyrüseferi Münakal6t vckci· 
/etine bıralalmış11r. 150 ton tıeya dalıa çok .11ıik fa· · 
şıyan gemiler Münakalôt vekciletine müracaat ecle
cel.:lerdir. Hıikiimel •)m kararla gemilnin nakil ıic · 
retlerincle fahiş !/Ükselişin iinıinıi almak istemiştir. 

lng lı~lerin vorpıltt>lzıhlm 

YENİ VERGİ 
• 

PROJELE.RI 
Ankara: 5 (Türksözü muha

birinden) - Hükumetimiz yeni 
vergi kanun projesini bugünlerde 
Büyük Millet Meclisine ıevdi ede
cektir. Maliye Vekaletimiz Vergi 
kanun krojrsi üzerinde büyük dik
kat ve hassasiyet göstermiştir. 
Yeni vergi projesinde vatandaşın 
\'aziyetiııi iyice dikkate alınmış 
bulunuyor . 

KOlONYA'YA YEHİ AKIN 
Londra : 5 ( a. n ) - Resmi 

t~hliR": Mülıim hiı f ılıı Kolon.} B.} n 
hücum l•tıniştir . 1 k <lt r şıddl'tlt" 
boıııbalnııınıştır . Havı, Bulogıw , 
Ostaııd ve s ıiıe hHnıbnrdımnn 
edilen hc<lcflı r <1rnı;;ıııdn it\i. Bu
rnlardıı da hir çok lıcısnr müşa

hede• edilıııişt:ı . ili ta.>.> an·miz 
kn)ıptır . 

Tarih kurumu toplantısı 

Ankara: 5 (cı. a .) - Tnııh ku
rumu ikinci ll) Jık toplantısını cu
martesi günü yapal'nktır. 

SAİS İNKUART 
iSTif A ETTİ 

• 

Bey Sel• lnkuart 

INGIL TEREYE DÜNKÜ 
TECAVÜZ 

Londra : 5 ( a. a. ) - Hava 
ve dahili emniyet nezaretleri teb
tebliği: Çok hafif hava faaliydi 
olmuştur. Bomba alıldı~ına dair 
haber yoktur. 

NORVE~E BİR iHGiliZ AKINI 
Çeltik Ziraati 

Londra : 5 (A. A.) - Avus
luryanın işgalinde bir müddet.Cüın
hur reisli~i yapan ve sonra Hol· 
landada Almanyanın fevkalade 
komiserliğini ifa eden Sais lnkuart 
ıstif a etmiştir. 

Adanada yapılacak Türkiye güreş 
birincilikleri~ için hazırlıklar 

·- Londra : 5 (A. A:) - lngiliz 
deniz filolaı ı dün Norveçte Nar
vik Koyuna bir akın yapmışlardır. 
Bu deniz harekatına dair henüz 
mallımat almak imkAnı (çünkü de
niz harpleri esnasında telsizlerin 
kullanılması lngiltere Bahriye ne· 
ıa,etince men dilmiştir~ oLlmamış· 
tır. 

A tina ~örüımeleri 

Atina: 5 (a. a.) - Eden ve 
Dilin Başvekille konuşmaları bit
miştir. Konuşmalar memnuniyet 

Ziraat Yek.aleti müsaade 
vermedikçe tohum ekilemiyor 

Yurdumuzda knlk •ulam• ueullyle yepılacek Çeltlk 
Zlraatl için evvela mahalll çettlk komlayontarınce karar 
verllmeaı ve bu kararlarla blrllkte sıhhi ve zlr•I rapor
ların ve ekim yepllacak ••h•l•r• •il krokllerln lklfer 
nuah• olarak Zlr••I YekAl•tlne gönderllmeaı Sıhhat Ye· 
kAtetlnden dUn Vilayete blldlrllmlfllr. Bundan böyle Zire· 
et ve Sıhhat VekAleUerlnce çeltlk ekim mU•••d••I verll· 
medlkçe topr•I• tohum etılemıyecaktır. 

Bulwari• tan cephe.i 

O 
ün sıtbah saat 8,5 da lngilte• 
renin Sof ya elçisi Bula-arit· 
tandan lngilterenin siya1i mü• 

nasebctlcrini kesmiştir . Bir kaç 
güne kadar İngiliz büyük elçisi 
Sof yayı terkedccektir • OUr•• ı.-..erasyonu relalnln gelmeal muhtemeldir 

verici oldu. 

BULGAR HARiCiYE NAZiRi 

PR. POPOf ISTlf A EOIYORMU~ 

Ankara : (Radyo gazetesinden) 
Bulgar hariciye Nazırı Popçfun 

istifa cdece~i haber verilmektedir. 
(Haberin tafsilatı Ankara radyo 
gazetesi sütununda). 

• 
---·------------------------DIY ANET iŞLERi 

REiSi OLDÜ 
Ankar• diyanet lflerl re· 1•1 Rlfet Börekçi vefat etti. 

~1111 Şefimiz b•f yav•rıerl· 
nı llÖndererek •ll••lne ta 

(aı: IY•ll•rlnl blldlrmı,ıerdlr. 
A. A.) 

Şehrimizde Nisan sonunda ya· 
pılacakını daha önce bildirdiğimiz 
Türkiye Serbest Gü•eş birincilik 
müsabakaları için lüzumlu tetbirle
rin alınma~ı ve teknik hazı rlıkların • 
tamamlanması nıak adiyle bölge 
Beden Terbiyesi ba~kanlığı Genel 
Direktörlükten Güreş Federasyo
nu reisi 81ty Tayyar Yalaz'ın mu· 
rahhas olarak Adanaya g<'lnderıl
me.sıni rica etmişt ir. Ôğrendi~imi
:zc göre Adana güreş takım ı bu 
müsabakalar için haftanın muay
yen günlerinde rııunta7.am çalışma 
!arına devam etmektedir. Güreşçi
lerimiz· kıymetli güreş ajanımız 

Bay Şeref Çetin t arafından talim 
ettirilmek tcdir. Adana takımının 

Türkiye birinciliğ'İ müsabakala rın -

da iyi bir netice alabilmesi husu
sunda büyük ıı:-ay retler sarf edıl
mektedir. 

Bay Ruzvelte 
1 

yeni saiahiyet 
Muadin 6emi/er inıaıı 

ve bahriye kadro•u 

Vaşington_: 5 ( a. a. )- Mü
messiller mecfüi bahriye enl'Ü· 
meni reisi Vilson Amerika Birle
şik devletleri bahriye askeri mik· 1 
darının derhal 232,000 e çıkarıl- 1 
ması ve Milli Müdafaa için 200,000 
tonilatoluk muadin gemi almak 
için reise ıoalihizet verilme i hak
kında dün bir kanun projesi tev-

Genç hovoc:ı l orımııdon olr grup 

di etmiştir. Bu proje ayni zaman

da reise istediği zaman bahriye 
askeri mikdarını 300,000 e çıkar

mak salahiyetini de vermektedir. 

Havacılığımız 
HAVA ORDUMUZA ELEMAN YETiŞTiRiLECEK 

Ankara : 5 ( Türl.:sfüü muha
birinden ) - Türk Hava Kurumu 
çalışmalarına h ı 1. vermiş bulunu
yor. Kamplar t eşkilatı bu yıl da-
ha genişletilecek ve kadrolar art
tınlacaktır. Bu suretle Türk Hava 
Ordusuna kısa bir umanda bir 
çöle eleman ın daha katı lması te
min olunacaktır, 

Ol-ia]g(•l•l31:f •) 
Vişi : 5 ( a. a. ) - Rapor ver· 

mek üzere Veygancl 11arzn Vişiye 
f elecektir . 

Sof ya : 5 ( a. a. ) - Alman 
işgaline giren topraklardan bir çok 
Bulıarlar agrılmaktadır , 

Gerisi üçüncü sayfada) 

Aiti kişi arasında bıçaklı 
bir kavgada 4 kişi yaralandı 

--------. ---------
DÜN AYRICA BiR C/NA YET OLDU; 

BiR ADAM ÖLDÜRÜLDÜ 

KATIL ON SENEYE MAHKOMIYET KARARI AlD I 
Şt'luinıiıde düıı yine bir knvga 

vukua gelmiş, sopa ve biçaklıırla 
birbirine. giren altı kişiden dördü 
muhtdif bıçak yaraluıı nlınıştır. 
Şt:msettııı o~lu HukLı, Ali oğlu 
Ali Sıı lıbaş. Hıısnrı o~Jo Selim, 
Hnsnn oğlu Ahmed, Hasan oğlu 

· Sabit ve mustafa oğlu Bedir ara
sında eski hiı husumet ve ıserhoş. 
luk ) üıürıdeıı çıkan kavga sonun
da Hakkı ve Ali Sırlıbaş diger 
dört kişi.} i müteaddit yerinden 
bıçnklıyaı ak sopalarla da dö~ınüş
lerdir. Yaralılar derhal tedavi al
tına ulınmış, suçlular hnklmıda 
kanuni muamele .} apılnııştır. 

• • 
"' Dün saat 18 de şelıı iıııiı.de 

bir vatandaşımız biı hiç ) üz ün
den bıçakla öldürülmüş, yıldırım 
sür'atiyle ağırreza mnkkemcsine 
verilen katil müstahak olduğu ce
:ıaya çarptırılmıştır. 

Edindikimiz malumata göre 
karşı yakada gaz tcv1i ) erinden 
gaz almak üzere gaz ba) iinin 
dükkinı önünde uzun müddet 
bekleyen Antebli kıremit ustası 

Hüse.> in Pekmez g'az almağa mu
vaffak olmıyarak gaz tenekesini 
kebabcı 1sn 'ııın dükkanın a bıraka
rak evine ) emeğe gitmiş, .} cnıek
teıı sonra tenekesini almak üzere 

tekrar kc•lmbcı lsn'nın clük1aııına 
j.!elmiştir. Bu gdışiııdc tenekesının 
iki ycıiııdcıı bıçaklanmış oldugu
ııu gfüen l füse.} in Pekmez: 

- Bunu lınngi e<lepsiz yaptı? .. 
di) erek tenekenin vazi) etini tet
kik ederken haber iıce bo.} ııuıı· 
elan bir bıçak ) em iştir. 

15 Santim bo.} unda olan oluk
lu bıçak npırıa kadar Hüsc.} in 
Pekme1.'iıı bo.} nuna girerek bu· 
.} ük daman tamamen kesmiş-
tir. Maktul lıüse.> in Pc:kıncz 
yarım saat ynşı.} abilclikkn sonra 
ancak; katili göstererek: 

- Beni bu vurdu .. 
diyere\: ölmüştüt. 

Tekrar hamleler .} apmaga mu
vaffak olamadan yakalanan katil, 
plois karokolunda: 

- Dört şişe rakı içtim.. Ne 
yapt ı~ımı bil mi.> orum .. A~amı öl
dürdüm mü? ... Bedi de öldürün .. 

Diyerek ağlamış ve uçunu 
saklamamıştır. Elazığ'ın Pençirlik 
köyünden ve 10 ağustos 338 do
ğumlu olan katil Timur o~lu Rıza 
Altıntaş, ağırceza mahkemesinde 
duruşma ı sırasında: 

- Evet, katil benim. Cezamı 
verin .. Beni tecziye ediıı. 

Demiştiç. Yapılan duruşma so
nunda katil 10 sene hapse ve 10 

Gerisi_ üçüncü ıayf adı ) 



Sayfa 2 TÜRKSÔZÜ 

Halkevlerlnln YddönUmU Töreni MUnasebetlle : 

Ankara Halkevinin Bü-
yük Bir Muvaff akı yeti 

• 

Kendisini İnkılap Davasına Vakfetmiş 
İdealist İnsanlar Nasıl Çahşıyor .. 

Her zaman ve her fırsattan 

istifade ederek Ankara halkına 

yüksek milli eserleri temsil etmek 
uretiyle tarihi günler yaşatan 

Ankara Halkevi dün de şimdiye 

kadar emsali görülmemiş bir kül
tür tarihini canlandırrlı. 23 Şubat 
1941 Paı:ar günü Ankara baştan 

başa bir bayram günü manzarası 

arzediyordu. Bu mutlu günü kut
lamak için Ankaranın her sınıf 
halkı sabahın onundan büyü1' tö
renin başlıyacağı saata kada fevc 
fevc halkevi meydanına geliyor
du. Öğleye doğru bir aralık evi
miı.in genç, enerjik başkanı ve 
İçel saylavı Ferid Celal Güven 
ve Ankara halkevinin en kıdemli 

erkanından Doktor Rağıp Tüzün
le evin dış kapusuna çıkarak dört 
b lr } ana göz gezdiriyorduk. O 
anda gördüğümüz ilk hoş manza
ra halkevinin etrafına köme ha
linde yayılmış olan ve genç, ihti
yar, talebe, memur, esnafa ve 
tüccardan terekküp eden kalaba
lık halk kitlesi olmuştur. Halkın 

halkevlerine karşı gösterdiği derin 
alakanın canlı bir ifadesi olan 
bu şanlı manzarayı her üçümüz 
de on dakika tarifi gayri kabil 
bir sevinçle seyrettik. 

Bu esnada halk tabakası ara· 
sında bir takım sesler yükseldi. 
Halkevinin güzide başkanı Ferid 
Celal Güven, tören ne vakit baş
lıyor ? Sabrımız tükendi. Lütfen 
kapuları açınız; bir an evvel içe
riye girip yerimiı:i tutalım. Ferid 
Celfü kendine has nazik bir ta
vurla açalım, ev sizindir; buyurun 
dedi. Ve kapuların halka açılma
sını daire müdürüne emretti. F.sa-
en; lıir gün önce halkevinde ça. 

lışan arkadaşların vazifeleri tak
sim ve tevzi edilmişti. Ferid Ce
lalin bu emrini duyan vazifedar
lar yıldırım süratiyle kapudaki 
yerlerine geçtiler. Ankaranın faal 
ve cevval emniyet müdürü Şinasi 
Torğa da iki dakikalık kısa bir 
müddet zarfında iıızibati frı tibatı 

orkestra ve koro heyetinin teren
nümü takip etti. Terennüm edi
len şPr, koıo ve sololar davetli· 
!eri bayagı mesteylemişti. 

Bundan ötürü Ahmed Adnan-
la arkadaşları alkışlandı. Kaııtatı 

yazan yüksek şair de herkesin 
takdirini kazandı. 

Çünkü; hem eseri yazan hem 
de besteliyen gerçekten muvaffak 
olmuşlardı. Orkestra ve korolar 
bitti, perde de kapandı. Beş da
kika sonra perde açıldığı vakıt 

aşık Ve} sel sahnede sazile kt'ndi
ni gösterdi ve müthiş bir alkış 

tufanı arasında bizzat yazıp bes
telediği halk şiir ve türkülerini 
söylemekle salonda bulı,ınanlara 

neşeler saçtı. Aşık Veyselin tür
külerinden sonra beş dakika ara 
verildi. Bu beş dakika ara hazı

runa beş saat gibi geldi. 
Zira; herkes her figürü tarihi 

bir mana ifade eden milli oyun
ları görmek için sabırsızlanıyor

du. Nihayet perde tekrar nçılclı. 

Ankaranın aydın genç kız ve er
lerinden müteşekkil bir raks he
yeti milli kılıklariyle KaracleniLin 
Horonlarile Erzurum Palarını Mo
durnunun Meşeli oyunlarını büyük 
bir haşarı ile oynadılar. 

Bu oyunlar o kadar ca1ip, o 
kadar zevkli idi ki; salonda haı ır 
o lanların bundan cluydukları haı: 
bihaddü payandı. Hatta; oyunun 
tekrarı dakikalarca devam eyli
yen alkışlarla istenildi. Fakat, 
programın ;,.enginliği ve vaktın 

darlığı dolayısiyle bu oyunun tek
rarına imkan görülemediğinden 

bu işleri başından sonuna dek 
mahirane idare eyliyen ve sahne· 
de oynıyaıı gençleri yetiştiren 

dirayetli öğretmenlerden Halil Be
di Yönetken ile Zehra Alagöı .. 
Muzaffer maalesef hazırunun bu 

aldı. Müteakiben halk yavaş ya- isteklerini yerine getiremediler. 
vaş, büyük bir sükun v~ vakarla Zaten buna ela ihtiyaç yoktu. 
ve tam bir intizam dahilinde eve Çünkü; bunların ardından Sivas 
girmeğe başladı. Bu akın iki sa- ve Çorum Halayları geliyordu. 
atten faı.la sürdü. Şaat on dört Nas 1 ki öyle oldu. Genç halkev-
otuza yaklaşmıştı. Karşıdan Vekil, lıler sahneden çekilir_ çekilmeL 
mebus ve halk otomobilleri sö- Sivasın gürbüz ve babayiğit efe-
kün etti Onbeşte de Sayın Baş- leri davul ı:urnalarile sahneye 
vekil Doktor Refik Saydam halk- girdiler. Sivaslılar dört halay çek-
evini huzuriyle şereflendirdi. titer. Bu halayların en enteresa-

Bunun üzerine kapular kapat- nını figürle tanrıdan medet um-
tırılıp istiklal marşıyle sahne açıl- mak, açlık ve çıplaklıktan müte-
dı. Marşı müteakip söylevini ver- vellit felaketten kurtulma çarele-
mek üzere kürsüye gelen . evimli rini aramak, sonradan Tanrıdan 
Başvekilimiz halkevlerinin hizmet- ald ıkları ilhamla nebatatı ve hay-

ı · · b . b ' a d"kt-kt vanatı ehlileştirerek yiyecek, içe-
erını ırer ırer s yıp o u en . . . . 
b k b k -ıt- ı. mi - cek ve gı)erellerıııı sağlamak, 
aş a u ·u ur KUru arının o- . . . .. . 

nem ve değerini veciz kelimelerle _ te~ızlığı oğrenmek şıklarını teşkıl 
ayrıca gayet güı:el izah buyur- edıy~.rdu .. 
d B k.1. h h - .. Şoyle kı : ular. aşve ı ın emen er so1.u 
d. l · · · - ki" Ik ı ·ı 1 - Altı Efe davul :turnanın • ın eyıcılerın sure · ı a ış arı e 

temposuna ayak uydurarak elle
~ık sık kesiliyordu. Genel Başkan 

rile bacaklarını yeis ve nevmidi-
vekilimiz söylevini bitirince kür- nin bir çırpınma alameti olmak 
süyü Partimizin Umumi İdare he-

üı:ere ovuşturuyorlar. 
yeti azasından büronun olgun ve 
bilgin şefi Nafi Atıf Kansu'ya 

2- O\illşturma bitince altı Efe 
ellerini bağırlarına basıyor, göz
lerini göğe dikiyor, hep birden 
biraı: arkaya doğru eğilip güneş

ten yiyecek ve içecek dileniyor
lar. Bu vaziyet tam anlamiyle bir 
istimclattan başka bir şey değil
dir. 

3 - Tanrı bunların dilekleri
ni kabul ediyor ve nebatatın eh
lileştirilmesi yolunu gösteriyor. 
Bilahare hepsi birdenbire di1. çö
küyor, buğdayı taşla kırıp, öğü

terek un, hamur yapıyorlar. Son
radan ateşi de buluyorlar. Hamu -
ru ateşte pişirip yiyorlar. 

4 - Karnı doyan şu kadar 
var ki, çıplak bir halde yaşıyan 

ilk insanlar yiyeceği, içeceği bu
lunca giyecek tedarikine koyu
luyorlar. Ve yine ümidsiı: bir va
ziyette birinci ve ikinci hareket
leri tekrarlıyorlar. Bu defa ela Tan
ri koyun keçi mümasili hayvanatın ı 
ehlileştirilerek tüylerinden fayda
lanmaları lüzumunu ihsas ediyor. 
Onlar ela bir dahü eliz çöküp } ün 
egirecek giyecek yapıyorlar. Ve 
her dileklerinin yerine geldiğini 

gördükçe de sevinçlerinden elle
riııi çırparak oynayıp Tanrıya hamd 
ediyorlar. 

5 - Son olarak arka arkaya 
dönüp eliz çöküyorfor ve yekdi
ğerini yıkayorlar. Yıl\anclılHaıı 

sonra } üzlerini çevirip a} !la} a 
bakıyorlar ve keyflerindeıı bıyık 

kıvırıyorlar. Bunlar hep figürler
le gösteriliyor. Ankara halkınca 

çok beğenilen bu tarihi oyun ilk 
insanların temsili bir 3} inidir. 
Sivas f.fderi mevdu milli vnı.ife

lerini hakkile ifa ettikten sonra 
sahneyi Çorumun genç una 
boylu, arslan gibi kükreyen kah
raman E.feleri hey hey sesleriyle 
çınlatıyorlar. Yıne her figürü şid
detli alkışlarla karşılanan Çoru
mun milli oyunları döı t kısımdır. 

Birincisi ağırlama, ikincisi iki
leme, üçüncüsü hoplama, dördün
cüsü üç ayak oyunudur . tı .. ileme 
kardaşlaşmayı , hoplama meclis 
şenlendirmeyi, üç ayak bu üç o
yunun özünü gösterip anlatıyor: . 
Ağırlamada her hangi bir kürre· 
nin temsilidir. Bu yukarıd<.> teker 
teker saydığım oyunların en ma
nalısı kardaşl&şma O} unudar . Bu 

oyunda Efebaşı kırmı11 mendiliyle 
E.f eler cliı. çökmüş bir vaziyette 
iken her Efe ile ciddi ve samimi 
bir şekilde geriden hafifçe sarılıp 
kucaklaşıyor . Bu figür Türkler 
arasında mevcud bürudctin iıale
sini her oymak başının temin et-

meğe çalıştığını ifade ediyor. Bu 
O} un atalardan kalma eski bir 
oyun olduğu içiıı tarihi bakımdan 
pek fazla değeri olsa gerektir . 
Hele; Çorum Efelerinin davulunu 
çalan davulcunun davulu başının 

üstünde ve omu1.larında çalması 

hakikaten ömürdür • Bu oyun 
Şeman ilahlarının ayin rakısları
rının temsilidir . Bunlann tarihi 

KIZllAY KONGR[Sİ 
Yeni idare heyeti secildi , 
Kızılay Cemiyeti Adana Mer· 

keı.inin 1941 yılı kongresi dün 
saat 16 da Halkevi salonunda a
çılmıştır. Kongre reisliğine parti 
Vilayet lclare hey'eti reisi ecıacı 
Mustafa Rifat Gülek, ikinci reisli
ğe belediye reisi Kasım E.ner, ka
kiitibliğc Beden Terbiyesi Direk
törü Rıza Salih Saray seçilerek 
merkez hey'etinin verdiği rapor 
okundu ve kabul edildi. Bundan 
sonra 1941 yılı bütçesi okunarak 
kabule şayan görülmüştür. 

Merkez hey'eti.azalıgına Bayan 
Vacide Dural, Bayan abide Onar 
Bay Ziya Rona, Bay İsmail Bur
duroğlu ve Bay Şücaeltin Ertuna 
intihab edilerek umumi kongre 
azalarının seçimine geçilmiştir. 

Bu iki azalı!ta ela yapılan intihab 
neticesinde Se} han meb 'usu Se
lahattin Çam ve Kızılay Cemiye
ti Adana Merkezi reisi Bay Ah
med Remzi Yüregir seçilmiştir. 
lntihablaı ı müteakib büyüklerimi
ze tazim telgrafı çekilmesine ka
rar vt•rilerek kongreye nihayet 
verilmiştir. 

B. Damar A rıkoğlu 

Mebusumu1. Bay Damar Arık
o~lu dünkü Toros ekspresiyle 
Ankaraya hareket etmiştir. 

HAlKEVİMİZİN BU 

GECEKİ TEMSili 

Zehlrll Kucak oynanıyor 

Halkevı Sosyal yardım şubesi 
menf aatına Halkevi temsil şubesi 

gençleri tarafından haftalardanbe
r'İ çaltşılRrak hazırlanan Zehirli 
Kucak piyesi bu akşam Asri Si
nemada oynanacaktır. Loic Le 
Gouriaclec 'in yaı.dıgı Said Ali 'ıı in 
bu tercümesi şehrimizde daha 
evvelce yalınız İstanbul Şehir Ti
yatrosu tarafından oynanmış ve 
hiçbir amatör sahnesi bu dört per
delik büyük faciayı sahneye koy
maga muvaffak olamamıştır. 

Halkevimiı.in kı) melli gençle-
rinden Hamcli Paraınyok'uıı reji
sörlüğünü yaptıgı bu içtimai eser
de fedakar ve feregatkar kızları
mızdan öğretmen Naımiye Üııal 
madam Debiyen, Müfide Kurçer 
matmazel Sesil, Güldane Ofla1. 
Alın, Mürüvvet Sümerarslan Roz, 
Sadiye Bercan Klara rolünü oy
namaktadır. Genç elemarılarımıı.

clan Yusuf Ayhan doktor Moııroy , 
Ahmed Yurtsal Raymon Uıveri, 
Nec111i Şenel mösyö Debiyt'ıı, 

Rüstem Okan Rahib Tisye, Nt'c
mi Sanze} bek Verne rolünü al
mıştır. Değerli edebiyat Öğret

menlerimizden Şalıab Rıza Toy 
Teofrast Laveri rolünü temsil d
mekteclir. Geııçlerimi:t.e muvaff a
kıyetler dileriı:. 

bir değeri vardır. Sivaı. ve Çorum 
halayları nihayete erince artık 
sıra Ankara Efelerine gelmişti . 
Perde açılır ac,:ılma1. meşhur Genç 
Osmanırı sazı ve sözüyle Anka
ranın milli oy unları başladı. Genç 
Osmanın saı:ı ve sazla söylediği 

Aııkaı a J..oşmaları salonda bulu
nanların neşelerine ·bir kat daha 

Gerisi üçüncü sayfada) 

ter ketti. 

Bu yüce şahsiyet de halkevle
rinin tarihçesini açık bir lisanla 
anlattı. Ve halkevlerinin bir yıllık 
btançsunu yaptı. Nafi Atıf Kansu 
bu bilanço} u yapmakla umum 
halkevliler adına evin asıl sahibi 
olan halka kat'i ve pürüzsüz bir 
hesap vermiş oldu. Bundan do· 
layı da pek çok alkışlandı. H("r 
iki söylevi Ahmed Adnanın bes
telediği halkevlilerin daha doğ
rusu Türkün biricik milli ve he· 
yecanlı şairi Behçet Kemal Çağ
ların Kantat adındaki <>serinin 
Jeçkin müzisyenlerden toplu bir 

DUYDUKLARIMIZ 

Cüce filler - Verğinin tarihine dair 
Fil, denilince, insanın gozunun onune karanın 

en büyük hayvanı g-elir. Fakat bu hayvanın da cü· 
celeri mevcuddur. Nevyork hayvanat bahçesindeki 
cüce Filin yüksekliği 1 metre 10 santimdir. 

lskoçyalı seyyah Çümringhan vasati Afrikada 

boylan bir metre gelen filler bulunduğunu keşfet-, 
miştir. 19 12 de Belçika kOl')jOSund~ ·tesadüf edilen 

bir fil, en küçük fil rekorunu kırmış oluyor- Yük· 
sekli~i ancak 87 samtimdi. 

Vergi ilk defa Mısır firavunları tarafından dü
şünülmüş ve mevkii tatbika konulmuştur. Zürradan 
istihsallerinin beşte biri alınırd ı . Eski Yunanlılarda 
Solan, gelir üzerine bir vergi ihdas etmişti. Eski 
Romada ise sulh zamanlarında vergi pek az alını-
yor, harb zamanlarında arttırılıyordu . • • 

il 

o 
il 

Çifte= tedrisat 
yapan okullarda 

s 

tı 

DERS SAA TLERI BİR MARTTAN İTİBAREN DEGI~ ıa 

!' ··nAlKEvi~ZDE-eiR-·! 
f KONf[RANS j 
t Ankara Dil, Tar ih ve * 
t Coğrafya FakUltesl do- * 

ı 
çentlerlnden Bay Enver * 
Z iya Karal tara fmdan t 
21 Mart Cu ma gUnU ak-

$ ,amı Halk evlmlz salo- ı * nunda " Amlral Nelson 

ı 
ve Os manh imparator· 
luğu ,, mevzulu bir kon- $ 

' feran s verllece§ I haber 1 
$ alınmıştır. 

* ... -------··---1 
Bingöl Halkevine Bando 

takımı alınıyor. 

Bingöl : 5 {Hususi) - Vilfıye

tiıniz Halkevinin bandosuzluğu 

büyük bir noksan olarak göıe 

çarptığından vilayet makamının 

teşebbüs ve gayretleri ı ayesinde 
bu mühim noksanlık tamamen or· 
tadan kalkmış bulunuyor. 13 parça
dan ibaret musiki aleti ınübayaa 
edilerek işe müsbet bir şekilde 

el konmuştur· 
Müsamere ve milli günlerde 

Halkevi bandosu halkın heyecan 
ve coşkunluklarını arttıracaktır. 

CEYHAN MEKTUBU 

C[YHAN ~if T~İSİNİN 
İSTEKlERİ VAR 

Ceyhan : 5 (Türksözii muha
birinden) - Geçen 940 yılında 

Ceyhanda bir tarım satış koopra· 
lifi kurulduğunu ve a'l.a sayısının 
hergün artınakda bulunduğunu ve 
bölge müstahsilinin "Yani aza kay
dolunanların,, kooperalif derı aza
mi istifade edeceğini evvelce yaz
mışdım. Aldığım malumata naza
ran, koopratif - 33- bin kilo de· 
zenfekde edilmiş Pamuk tohumu 
getirtınişdir. Bu pamuk tohumu, 
koopera if azalarına vtrilmekdedir. 

Ortaklara dağıtılan bu tohum
ların yerli ve kılevlant olduğu öğ

renilın şdir. 

• 
Gene haber aldığıma ııaznran, 

geçen sene olduğu gibi bu yı l da 
bölge müstahsiline, pamuk tohum
larını ekmek üzere .hükumetçe 
"Mibzer" makinaları ve Çapa ve-

. rilmekdedir. Her köy muhtarı, kö
yündeki müstahsil adedi ve eke
ceği tohumu göz önünde tutarak, 
ınikdarı kfıfi Mibzer ve çapa ma
kinası talebini havi bir liste yapıl
mıştır. 

• 
Bölgede vukubulan Hayvan 

hırsızlıkları ile esaslı bir şekinde 
mücadeleye geçilmişdir. Bilhassa 
kaı:a Jandarma koınutanı önyüzba
şı Abdullah Turgay bu işle yakın

da alakadar olmakda ve şüpheli 
şahıslar her zaman sıkışdırılarak 

haltı hareketleri göz önünde bu
lundurulmakdadir. Bu husı.isda köy 
muhtarlarına esaslı direktifler ve
rilmişdir. Muhtarlar ve köyleri hal· 
kı alınan bu tedbirden memnun 
dur. - M Selçuk 

Bir Kamyon bir 

adama carptı 
' 

idaresinde bulunan kamyonla 
lbrahim Cafa'ya çarparak yaralan
masına sebebiyet veren Tevfik oğ
lu Süleyman Dağcı yakalanarak 
Ad liyeye verilmiştir. 

Ankara : 5 (Türksöıii lş 
birinden) - - Günlerin uzaııı' 0 
layısiyle çifte tedrisat yap~ 
tarda l Marttan itibaren gi 
atlerinde deği~iklik yapılrll 
gun görülmüştür. 

Buna göre sabahleY111 

giden talebeler saat 8.30 
1 

leden sonra gidenler sn• 
derse başlamaktad ırlar. 1 

l 
Pamuk tohum/ar"" a 

dezenfektesi 

Şehrimizden Malatya '" 
gönderilecek olan saf tele~ 
muk tohumlarının dezerıfe 
rine başlanmıştır. Bu işi ııt 
istasyonu müdürü Bay H• 
tel idare etmektedir. Çiği 
bin kilodur . 

Diğer taraftan Ege 
den ve Nazilli'den şehrı r 
len 9 vagon Akala tO~ 
merkez Adanada ve kaZ11 

ziine başlamıştır. tı 
. cı g 

Beden T erbiyesı O 
Heyeti top/a11il1 F 

. ~ lı: 
Beden Terbiyesı bi 

Ceza Heyeti Bay Cevde1 

in reisliğinde dün toplan• c · 

cezai kOiREıM~mıı ~ 
HASTAUK RAPO~~ 

~ t 
Öğretmenlerin hastıı T 

l'f t• tarı hakkında nıuhte ı 

) apılan tebliğlere rağJfl~ 
rafta başka şekilde 111ll8 

pıldığını göz önünde bil 
Maarif Vekiileti ) eni b 
nt'şretmiştir. 

11 
Bu tamime göre nıeı 

hastalık raporları }ıakı.ııı 
dnn böyle aşağıdaki esi! 
olacaktır. . 1 1( 

1 - Öğretmenler, 
sıhhat heyetl~rinden ve~,~ i> 
lıuılardan maada) haslB ~ 
hırını; resmi doktorıardll 

. b. ~eıı 
ınunesıııe uygun ır ~ rı 

caklardır. Maarif ldarele 
nesine uygun olmıya~ 1 
muamele) e ko} mı)ac~ \t c. 

2 - Sıhhat heyet• ~ ı 
\ 

hat müfettişi bulunan 51 ç 
1 L' " t 1 • ıı~ 0 ) c eı..ı oğre men erııı ~ 

porlarında mutlaka bll 
ya müfettişin mütalea:ııll 
<lurulması Uiı.ımc.lır. 

3 - Maarif ldnreler1 
gönderdikleri her hn$l~ 
runa, ögretınenin o .1~6 
dar aldığı izinlerin ~tı~ııı İ~I 
!erin başlangıç ve bı 1ııe lış 
hangi makamca ve . ın 
. . 'ld'r.' . " terır ızın verı 15 1111 gos . ~ 
musaddak bir liste eldi) 

4 - Vekilliğe hast~ 
gönderilen her ö~retıtl 0 
11lacak tahriratta 0

85 
memurin kanununun d 
clesinde tarif edile11 011 
neden ibaret otduğll 
.)nzılması lazımdır. ır 

5 - Yukardaki es 

1. k • . " derill ec ılme sııın gon ı 
Vekillikçe mahallerine ~ 
lecek ve alakadar ıne1l1 ~~ 
ul tutulacaktır. ıo 

CEYAANDA 9//l ; id 

ODACISININ Jll~ ba 
( 

1iİ(~ 
Ce.> han : 5 l e 

habirindcn ) - Dii1d6 he 
hük\ımet dairesi aıt;., ~~ 
aid arpaları çalan ~ .)'ı 
odocısı olan Mehıne li) ôy 
birisi _yakalanarak ııd tu 
edilmiştir . Komi e~,ıı 
Akaltının bu iştn 8) d r 
değerli hizmeti var ~~ 
Gazi suçunu ikrar et 
kif edilmiştir. 



KARA HllKEVİNİN BOYOK 
BİR MUVAf f AKİYETİ 

( lıdnd sayfadan artan 
heş\~ kattı . Bu arada ağır a~ır 
ynamağa baŞ!ayan Fehmi Yağcı 

ılc lbrahim her figürleri bir sanat 
sembolünü andıran bu ince O} un
ariyle Ankaranın ahuları tari

hinin canlı bir misalini göstermiş 
bulundular. Ayni ıamanda ulusal 
:savaşın tarihi hatıralarını ihya 
ettiler. Çünkü bu bahadır Efeler 
Atatürkü Ankaraya ilk ayak bas
ığı gün bu kisve ile lcarşılamış

lar ve hu7.urunda bu kılınç ve 
misket oyunlarını oynamışlardı . 
4tc, büyüle bir emeğin mahsulü 
olduğu şüpheden vareste bulunan 
Ankara Halkevinin haı.ırlaciıQ'ı ıen· 

in programlı büyük tören tarihi 
yunla, kılıç eyunile sona erdiği 
aman salondan çıkan Vcldllerle 
ebuslar, tüccar , esnaf , memur 

e talebeler Halkevi Başkam Fe
id Celil Güven'i yürekten kut-
uyorlardı . Ferid Celil ve bu işte 
endisine candan ardım eyleyen 
rlcadaşlarından Doktor Ragıb Tü
flnle spor komitesi başkanı Namık 
atoğluna;Behçet Kemal Çağlara, 

iyakatli bestekar Ahmed Aclnana, 
Halil Bedi Yi>ntkene, Zehra Ala

üne, Muzaffere milli rakıslar ya
n gençlere ve Efelere ayrı ayrı 

eşeL.kür ederek onları öpüyor ve 
batandan doğan şerefin ken

isinden ı.iyarle arkadaşlarına ait 
lunduğunu söylüyordu . Bu sı

•da Hariciye Vekili Şükrü Saraç
lu ile Maliye Vekili Fuad Ağ

alı Ferid Celilin ) anına yaldaş
alar ve milli O} unların halka da 
Österilmesini ondan rica ettiler. 
starl Hasan Reşid Tanlcut d~ 
crid Celil bu eserle ne l.adar 
ıvansan haHındır . Zira ; bugün 
ize bir kültür tarihini yaşattın 
iyor. Ferid Celil ona şu yolda 
vab veriyordu : 
Teşeklcür ederim , biz burada 

e hoklcabazlık ediyor ,ne de ile· 
i e~lendiriyoruz . Yalnız ve 
ahuı. lcültür tarihini canlandın) o
ı . O anda Halkevinin kud
li uauvlarından Doktor Ragıb 
züna göstererek böyle çalışkan 

e feda kir arkadaılarım oldulcça 
bette kültürü köylere kadar ya
acağız. Hakikaten Ferid Celilin 

sözleri çok d<>trudur. Ankara 
lkevi kültür alanında varlıklar 

•ratmııtır. Bunun en bariz mi
isali -c A ;r, - 1940 yılında Halke-
ine girip filen çıdıtan ( 635501 ) 
rd<laı c B > kendisini Halke

ine vakfeden Doktor Ragıbın 
arc C) leci iği sathk ve sosyal 
ardıın ıubcsinin bir yılda halk 
lıkitinitinde hariçte b a k t ı t ı 

2445 ) hasta, köy ve ıehir ilk, 
ta·ı 1 lise ve yilksek okullarda 
uyan )i oksul talebeye daQ"ıtılan 

20367 ) ol.uma gereci , Giydi-
lcn ( 185 ) talebe her gün Halk
. inde öğle yemeği yiyen ( 185 ) 
nnscsiı kız ve erkek mekteb 

uğu geçim ihtiyaçları tatmin 
un an ( 322 ) fakir talebe nakdi 
rdımda bulunulan ( 56 ) ) 'ar

a mühtaç yurddaş spor şu
ıinin kayalc gezisi , tertibettiği 

tatürk koşusu her yıl Halkevinin 
r salonunda yetişUrilen yüı.

rcc sporcu genç . 
Binaenaleyh , yukarıda )azılı 

ler Ankara Halkevinin esaslı ça
alarının parlak birer aynası de

~tir . Ve hiç şüphesiz ki bu 
erımli çalışmalar bize ati için 

Yük ümidler müjdelemektedir . 
halde Ankara Halkevi her 

Öntle1ı diger Halkevlerine örnek 
ll'lağa llyıktır . Bu liyakat da 
uhaldca1c ki yorulmak ve usan· 

bilmezcesine daima çalışan, 
r leyde halkç&lık zihniyetiyle 

•re~e~ eden Ankara gençlitine 
hdını sevdiren Başkan Ferid 
lal Güvenin himmeti ve Dok

i Ragıb ıibi sinirlerine hikim, 
rn'kAr çalışma arkadaşlarının 
~auı gayı eti sayesinde iktisab 
ılrniştir. Şimdi, şu aatırlar üz.e
de bu genç kültür savaıçılarına 

rıtar dilcmeti nasıl yapılması 
teJc kutsal bir ödev sayıyorsam 
r Hatkevinde böyle aözü ~k 
erh . e ~- ' 
~ıs:_ kuvvetli , tuttutunu ko

aııı: kudretini haiz aza sa-

/NGIL/Z DONANMASINA 
YEN/ /LA VELER 

Londra : 5 ( a . a . )- Beş bü
} ük zırhlı, dört ta) yare gemisi , 
b('ş lcruvazör ile, Lido sınıfıncian 1 

10 kruvazör bu sene sonundan 
evvel İngiliz donanmasına iltihak 
edecektir. Ayrıca dört zırhlı inşa 
edilmektedir . Bunlar kırk biner 
tonluktur. 

HADiSELERİN i~YOZO 
(Birinci sa) fadan artan) 

Gelen haberlere göre Alman
lar Butgarislanı iki sebeble işgal 
eıtiklerini söylemiş bulunuyor: 

1- Bu bölgede yeni nizamı 

tesis için , 
2- lngiltereye karşı harbi ka· 

zanmak için • 
Bulgar halkı Rusya hakkında 

derin sempati göstermektedir. Ge
len haberlere göre , Bulgar hari
ciye nazırı Popof istifa edecektir . 
Zaten Popof iiçlü pakta Bulgaris· 
tanın girişini imza etmemek için 
Almanyaya hastalıA'Jnı ıikrt:derek 

gitmemişti. 
Berlinde neşredilen yarı resmi 

bir tehl iğd~ , Yunanistanın lngil
tereye üs vpzifesini gördüğü zik

rediliyor. 
Bundan anlaşılıyor ki , eğer 

• Yunanistan bugünl~rde lngiltere 
ile müııasebatı kesmeıse Alman 
ordusu Yunanistan üzerine yürü

yecektir. 

A merikada vaziyet 

Müttefiklere yardım kanununnu 
bir haf ta gibi bir zamanda Ame
rika meclisinden çıkacağı tahmin 
ediliyordu . Halbuki aradan üç 
hafta ıeçtiAi halde kanun henüz 
meclisten çıkmamışbr . Meclisteki 
muhalefet grupu , kitablarını kol
tuklarına alarak mecliı kürsüsünde 
okumağa başlayacaklarını söyle
miştir . Gçrçı Amerika hükumeti 

• bu kanun'Jn müstaceliyetine binaen 
bu vaıiyetlerin önüne geçmek te
şebbüsünde bulunmuştur . Fakat 
muhcalefet grupu azami ısrar a-ös· 
termektedir. 

Mamafih hükumetin kanunun 
bir an evvel meclisten çıkması 
yolunda tedbirlere tevessül ettiği 
söyleniyor. 

Yuwo•lavya durumu 

Bugünlerdeki naıik durum kar
şısınd! Yugoslavya harekete geç
miş bulunuyor . Yugoslav hüku
meti 1891 - 1:919 doğumlu 28 sı· 

nıf ı silah allına almayı kararlaş· 
lımH$ ve memlekeıte buna dair 
ilanlar yapmıştır . Yuaoslavyamn 
bu azmini alkışlamamak elden 
gelmiyor. 

ili Iİ$İ lRASINDA KAVGA 
( Birinci sa} fadan artan ) 

senede imme hizmetinden mah
rumiyete mahkum edilerek tevkif 
edilmiştir. Karar tefhim edilirken 
katil soğukanlılığını kaybetmemiş, 
kararı sülcünetle dinlemiştir. 

Ôğrendiğimiıe göre katil Rıza 
Altıntq daha evvelce köyünde: 
de bir cinayet işliyerek anaııımn 
ıamparasını vurmuştur. 

Öldürülen Hüseyin Pekme1. 
Ga:ıiantebin kurtuluş mücadele
sinde büyük hizmetler görmüş, 
namuslu ve kahraman bir vatan
daıtı. Hayatta bıraktığı üç küçük 
çocutu ve karısı fakir ve yardım · 

sız kalmııtır. 

Hallıeui Rei•liiinden: 

BOYOI MOSAMERE 
Evimiz sosyal yardım ~ube

si çıkarına temsil kolu elaman· 

ları tarahndan 6 ve 713/941 
günleri akşamı Asri Sinema· 

da (ZEHiRLi KUCAK) piyesi 

temsil edilecektir. '~n Ço§'almasını istemcti de 
b' c Yerinde kullanılmaaı me .. 
ır hak bitiyorum. 

Kemal Akman 

Biletler gişeden temin edi· l ıir. 12779 

8Ul6ARİSTANDAKİ BAZI 
SEf İRlER KOGULDU 
Sof ya: 5 (A. A.) - Harici) e 

nazırı bu Sabah Belçika ve Hol~ 
landa Elçilerine vazifelerinin bit
tiğini ve Bulgaristanı terketmcle
rini sÖ) lemi~tir. 

r-------------------~----
BORSA 
Pamuk - Hububat 

-----;----:---~--
KiLO Fl}.Tl 

CiNSi 
......,.. __ 

En az En çok 

Koza 
K. S. K. S 

Ma. Parlağı 50,00 
Ma:- Temizi ı----:---'---ıı 

Kaplmalı 
-~Pamuğu 
Klevland 1 •-~63:;-,"""oo=--ı-_-6"""3~:00..,...,...._ 

-Susam ~2=1.-=2-=-s-1 27,25 
K. Buğday 
BuğdayT'o--.:-----'----

,. Yerli 
Arpa -
Yulaf-- r----ı:--

5 / 3 / 1941 
Ka mbiyo ve Borsa 

_ iş Bankasından alınmıştır 
Liret - 1 --
Rayişmark __ - -
Frank (Fransız) --ı-~-ı 

Sterlin (İngiliz)--~- 24 

Dolar (A"'iiierika) 122 -00 
Fran\l (iıviçre) 

6.3.1941 PERŞE\1BE 

8.00 Program, saat ayarı 
8.03 Ajans 
8.18 Müzik : H1sfif parçalar 

8.45/ 
9.00 Ev kadını - Konuşma 

12.30 Program, saat ayarı 
12.33 Müzik : Fasıl heyeti 
12.50 Ajans 
13.05 Müzik : Fasıl heyeti prog· 

ramının devamı 

13.20/ 
14.00 Müzik : Karışık program 
18.00 Program, saat ayarı 
t8.U3 Müzik : Radyo caz orkest

ıao;ı 

18.40 Müzik . : Beraber ve tek 
alkışrar 

18.30 Konuşma (Seyahat röpor 
tajlar) 

19.30 Saat ayan, ajans 
19.45 Müzik : Radyo ince Saz 

Heyeti 
20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Akordeon soloları 
2 ı .00 Müzik : Dinleyici istekleri 
21.30 Konuşma (Sıhhat saati) 
214.5 Müzik : Radyo Salon Or-

kestrası 

22.30 Saat ayan, ajans, borsa 

2'.?.50 Müzik : Dans 

23.25/ 
23.30 Yannki program ve kapa-

nış -
Ni>betf i Eczahane 

YEHI ECZAME 
• beledlY• yanınd) 

ı ı an 
Mahdut mes'uliyetli Malatya bez ve iplik fab

rikaları Türk Anonim Ş. memur ve işçileri is
tihlak kooperatif şirketinden : 

Şirketimizin 9410 hcsa1t senesine ait alelade heyeti um ı . mi) e iç 
limaı 29 Mart 941 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 le Şiı keti
mizin Malatya merkezinde akdedilecektir. 

Ruznam~i Müzakerat : 
1) 1940 senesine ait meclisi idare \'e mürakip raf?Orl11nnın o 

kunması 

:l) 1940 hesap senesi bilançosuyla kir ve ıarar cetvellerinin tel· 
kikile m~clisi idarenin ibrası 

3) Meclisi idare aı.ahklarından istifa elmiı bulurıanlarla Şirketten 
ayrılmış bulunanların yerine meclisi idarece ıtlınanların azalıklarının tas
diki 

4) Yeni mürakıbın in&ihabı 12775 
--------------------------~ 

ADANA ElEKTRİK TORK ANONiM SIRKETINDEN : 
Adana Elektrik T. A. Ş. hissedarları umumi heyeti, Ticaret Kanu 

nunun 361 ve esas mukavelcnamenin 52 ve 53 üncü maddeleri nıuc· 
bince 28 Mart ı 941 cuma günü saat 1 O da alelade içtimaını akde tm
üzre Adana'da Şirketin merkez binasında toplanıp aşağıdaki ruzname 
de yazılı işleri görüşeceğinden hissedllrların şirket nas lllukavele 

mesi ve Ticaret Kanunu hükümlerine göre sahibi bulundukları hisseleri 
muayyen vakitte Adana Belediyesine veya bir Bankaya makbuz muka
bilinde teslim etmeleri ve o gün şirket . merkez bürosunda hazır bu· 
lunmaları rica olunur. 

Müzakere Ruznamesi : 

1. - 1940 yılı bilinçosu ile Urüzarar hesabının ve idare Mcc 
lisi müraldp raporlarının heyete arzı ve tasdiki, idare Meclisinin ibrası 

'l. -r İdare meclisi azaları huzur hakları ve mürakip aidatının• 
tesbiti • 

3. - idare meclisi intihabı 
4. - Mürakip intihabı 1?.776 - ........ _..,,. _._ ___ _ 

Memleket Hastanesi Bevliye mütehassısı 
4 

DR. OPERATOR Saim Erkun 
\ 

, Kadın, erlıelr iJ..ar yolları (böbrelt, me•ane ve erkek ~ 
: t.na•ül ha.talıklarını) ~ 
l Kızıla, Cadd .. lnde, l•Hklal Okulu kar,ıaındakl ~ 

mu•yeneh•••lnd• t•d• vlye b•fl•dı. \ 
12778 1- 30 Telefon : 183 

DOKTOR 

ı Yalçı~~~~!.~.. Ozel 

1 

Kızılay Ulucami caddesi istiklal ilkokulu karşısında 
Eski inan yazıhanesindcyeni açtığı muayenehanede her 

gün haıtalannı kabnl eder, 12762 2-30 

••••••••••••••••••••••••••• • • 1 ASRi SiNEMA 
1 SUVARE BU AKŞAM SUVARE 

8.45 · ı 8.45 

• Şaheserler serisinden 
De<likosu bütün dünyayı saran, romanı beş milyondan 

fazla satılan bir eser 

ROBERT ROSALIND 

DO NAT RUSSEL l 
iN YARATTIKLARI 

~-~ _H_A_T_A_Q= 
1 AYRICA · Dünya Havadisleri 

• 
Pek yakında 

OONYANIN EN MESHUR, NEZİH KOMiGi 
H AROLD LOYD'IN 

Türkçe sözlü 

FIR AVN 'IN Kili 
12754 

iLAN 
SEYHAN VİLAYETİ DAİMi ENCOMENİNDEH : 
Adana Memleket Hastahanesinin 496 lira 45 kuruş mu

hammen b e delli bir kısım mualece ve malzemei tıbbiye ihtiyacı 
pazarhkla ve açık eksiltme suretiyle satım almacaktır. 

ilaçların miktarını ve cinsini öğrenmek istiycn taliplerin her 

gün hastahane idaresine ve eksiltmeye gireceklerin de 13.3.941 
perşembe günü saat I0,30 da Seyhan vilayeti Daimi Encüme· 
nine müracaatları. 

Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günbnden 3 gün evveline 

kadar muvakkat teminat olan 37 lira 23 kuruşu Hususi Mu· 

asebe vezıı e ;iııe yatarmış olmalari keyfiyeti ilin olunur. 

12727 21 - 25 - 2- 6 

HAlKEVi REiSUGiNDEN: 

(Seçim) 
Evvelce yapılan ilAn mucubince, Spor, Sosyal yardım ve HaJk ders· 

haneleri komitelerinin intihabı ekseriyet olmadıQından J 2/3/941 tarihine: 
tehir edılmiş olmakla aşaA'Jda yazılı gün ve saatlarda alakadar arka· 
daşların 1 lalkcvine teşrifleri rica olunur. 

Komitesi 

Spor Komitesi 
Sosyal yardım" 
Halk dersancleri komitesi 

6- 7 12779 

HALKEVİ REİSLİGİNDEN: 

Tarih 

12/3/941 
12/3/941 
11/3/941. 

( Seçim ) 

Saat 

17,30 
18,30 
19,30 

Evvelce yapılan ilan mucibince dil, edebiyat, Gilzel sanatlar, ve 
temsil komitelerinin intihabı ekıeriyet olmadığından 4/3/941 ı tarihin
de icra edilem.emiştir, Mezkur seçimlerin aşağıda yazılı srün ve saat
lerde yapılacağı ilan olunur. 

Komite ismi 

Dil, Edebiyat Komitesi 
Güzel Sanatlar " 
Temsil '' 

5 - 6 

Tarih 

11- 3- 941 
11- 3- 941 
11-3- 9411 

1277.f 

Saat 

17,30 
18,30 
19,30 

S(YHAN HUSUSi MUHASEBE MOOORlOGONDEN : 
1 - Aşağıda evsafı yazılı gryri menkul açık artırma ile 

sataşa çıkarılmışhr. 
2 - Artırma 941 Narhnm ( 13 ) üncü perşembe günü sa

t onda yapılacaktar. 
3 - Şar!nameyi Hususi Muhasebe kaleminde görebile 

cek isteklilerin ihale saatinde vilayet daimi encümeninde bulun· 
malan ilan olunur. 

Mahalle ve mevkii Cinsı No. 

Tepebağ·Kayalıbağ Medrese 160 

28-4-6-13 

Muhammen B. Pey P. 
Lira 

700 

Lira 

53 

127~ 



Sayfa- 4 TORKSOZO 
• 

' .. . . ' 1 ıo+-o-++o-+o+~+o++~+o--o++o+-o-t 
YILDIZ M O B LE EY 1 YE ATE l YE S 1 : Uzun zamandan beri ! 
Abidinpaşa cad. Vakıflar aparbmanı altında ! beklenen yeni radyolarımız i 1 

YILDIZ'I Ziyaret ediniz -Ot 1 • t• • 1 -a- ge mış ır -o- . 

L l AR 1 F Ev Es y A 811] 
MUTEDil fİYATLAR 

Salon takımları. GarJoroplar. Yatak takımları, Salamenierler, 
Koltuk. Sanc.lalya, Tabure. Büro takımları, Marukerı takımlar 

ZEVKiNİZE UYGUN HER 1 ÜRLÜ MODEL 

fVı L D ı z Atelyesinde~ 
Kısa bir zamanda, arzu ettiğiniz şekilde yapılır 

TA~RAOAN SİPARİŞ KABUl EOiliR 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı 

Altında "YILDIZ,, Moble Evi L 12759 Sahibi: Kadri - Talip ...J --
iŞ BANKASI 

KÜ~ÜK TASARRUf ff (SAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şulıat, 2 Mnyı-t, 1 Ağustos, 3 lkinl'İtf>şrin 

tarihlerinde yapılır. 

19 4 1 IKRAMI YELERl 

l AJct 2000 Liralık - 2.000 Lira 
s il 1000 

" - 3.000 il 

2 il 750 il - l.500 il 

4 il 500 il - 2.000 il 

8 il 250 il - 2.000 il 

35 il 100 il 3.500 il 

80 il 50 
" 

4.000 
" 

300 il 20 il - 6.000 il 

Türkiye iş Bankasına par. ı yatırmakla yallnız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GÜN MUSTAf A Rif AT 
ECZAHANESİ ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANESİNDE 

KABUl EDER 

Dahiliye MüiehaHııı 

HASTAlARINI HER GÜN MAYENEHAN(SİHOE 
KABUl EDER 

o sa ·~ o· ..... o· •••• o· 00 00 ........ 00 ,. ·o ............ . 

-0- • 

! RADYO MESHERİMİZİ MUTUKA GÖRÜNÜZ 1 i 
~ . 
• -o- • 
: En iyi radyo ile en iyi servisi bulacağınız ı 
tc> müessese şudur t0t 
~ . 
-0- .--·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·- ·- ·i • 
: ! MUHARREM HİLMİ REMO ! t . . .,,. . · ·-·---------~~·-·--·-·-----·---·~·· . 
ı Abidin paşa cad. No. 112 Telgraf: Remo - Adana ı 

. -0- 12755 - Telefon: 110 -0-

ı++++++~++-o+-O-+-a.++++++++++Qtı 
. 

FEMiL 
Bayanların sıhhi arkadaşı 

Birçok bayanların 
sıhhi. aylık temizlikle· 
rinde gösterdikleri a
lakasızlık. mühim ra
hatsızlık ve , hastalık

lara yol açn{ıştır. İşte 
bundan dolayı. her sa· 
yın bayan, adet za-

, manlarında bu gibi hastalıklardan korunması~_için~yalnız : 
· (FEM/L) kullanmalıdır. Rahat. sıhhi. ipratik. bir kolay
lıktır. (FEMll) in hususi BAGLARI da vardır. 

ECZAN(lERDEN Y( TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARIHDAH ARAYINIZ 

l 
Cenup Mıııtakası deposu : Bahri Diril Ticarethaneai 

· Y ağcamii civarı No. 71 

- _J 

~DOKTOR~~~~~, 

Mazhar Cemil Esen 
SİNİR HASTAUKLARI MOTEHASSISI 

Reıadbey mahallesi Savatlı Bay Halil evi 

12678 23-30 
• 

12756 HER ECZAHANEDE BUlUNUR 

TÜRKİY[ . CUMHURİYETİ 

Ziraat· Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi_: 100.000.000 Türk lirası 

Şuhe ve ajans ad~di : 265 

Zirııi ve ticari her ıı~vi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilt cek kur'a · 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralı't< 4000 Lira 
4 

" 
f>OO 2000 

" .J 
" 250 

" 1000 
" 40 

" 100 
" 4000 

" 100 
" 50 

" 5000 
" 120 .. 40 

" 4800 
" 160 20 320ô . 

" . .. " 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 
liradan aşağı <lüşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 - Eylul, 1 BiriııcikiP 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

......... w .. w' DOKTOR 

Ziya Rif at Tümgö en 
BİRİNCİ SIHlf RÖNTGEN YE ElEKTRİK 

! Her gün h~~!~!!.~~ ~~i~:~~~,~~Jde•İ ız§ 
' numaralı muayenehanesinde kabul ile 
~ 22- 30 te1his ve tedavi eder. 1 

Saatçı Vehbi Cömele 
" 

Saat Kulesi Karşısında 

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

. Aylık ta abone edilir. -
lllnlar için idareye 
mUracaat etmelldlr. 


