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iDARE YERi CUMA 

21 
ŞUBAT 

ADANA • Abidin 

Poşo Caddesi 

1941 T elelon : 315 

Sayısı her yarda 5 kuruf 

ROMANYADA 
FEVKALADELiKLER 

Bertin: 20 (a. a.) - blr 
hususi muhabir bildlrl
yor: Völklscher beobac· 
hter gazetesinin BUkref 
muhabirinin blldlrdlğlne 
göre, bUtUn Romen fab· 
rlkaları, Antoneskunun 
emriyle askeri fabrlka
lar haline getlrllecektlr. 

BUkreş: 20 (a. a.) - Si· 
U\h ve demir levazımı 
yapan Moleksu fabrika 
ları Romen devletlnln 
eline geçmı,tır. Evvelce 
bu fabrlkanm hisse se
netleri hUkOmetçe satm ( 

~~mıştl. ~ 

HALKEVİ OlMASAYOI 
Behçet Kemal ÇaAlar 

# 

GÜNDELiK SIYASl GAZETE 

----------------·-------------------~ 
1 Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarôhi ' l Klinunusani 1924 1 
Onyedlncl yll - Sayı : 4959 ı ------

ALMANYA'YA 
ATI AN M 

iKi Mil.YON Lll~AUK MAL iHRACAT 
TACiKLERi ARASINDA 1 EVZI EDiLiYOR 

lstanbul : 20 (TürksözU 
muhabirinden) 21 milyon 
llrallk ticaret anı şması 
hUkUmlerl dahli nde Alman 
yaya satılac ak son 2 mil-

yon llrallk malın ihracat ta

clrlerl arasmda tevzii işini 
görüşmek üzere dUn, tica 

ret odasında bir içtima 

yapılmıştır. içtimada alaka
dar ihracat tacirleri ve bir- 1 

llkferf umumi kAtlbl de ho-

HADiSELERiN ıcvuzu 

ANKARA - SOFY A PAKTI 

ANK.ARA 
RADYO 

GAZETESi 

Gergiııli •İn son 
dcvı l") e vnı -
dığı bir ülkeıit• 

1 
slediği gibi yararlı olamamak
tan, istediti muhiti bulamamak
tan, gündelik ve geçici lıırslar-

Yunonlılorın:esirfoldıklorı lt::ılı.:ıı l>11Jr : lmı:l~ı b'r grJj) zır bulunmu,tur. Almanya

ya, barsak, deri, peynir, 

bahk, balmumu, paçavra 

satılacağı öğrenllmlştlr. 

barışı mulıafarn ) olunda Arıl...mu
S<ıf) a pnklı hü.) ük bir hirnıl'l 
gü tcrmiştir. Dün Bulgar Başve
kili Türk ~ Bulgnr be} annamcsiııi 
okumuştur. Bu deklara } on hnk
kında Filofun vaki be.} anatı Bul
gar meclisinde teınhüratla kar
şılanmıştır. Hemen bütün Bulgar 
milleti bu neticeden çok mem
nundur. Bulgar Başvekili bilhassa, 
Bulgari tanın kim C) e te:>avüz ni
) etinde olmadığını ve Türkİ) enin 
nıni ruhta olduğunu anladığını 
tebarüz ettirmiştir . 

zetıklerin ötesinde üziilmediti 
uh iklimine kavuşmaktan muzla-
ib Türk münevveri var sa. ona 

dokuzuncu yıldönıimünde. hal
evinin kapısını bir daha rösler-
ek gerek ... 

E.)er bizim, hali.evi açılmazdan 
ftJVe/ki, aranan, bunalan, küçük 

reli şeylerden meded uman ruh 
aletimiz içinde bocalayanlar var· 

la, onlara biricik devanın lıalke
inde çalışmak o/dutunu müjdele
elim. 

Halkcvi açılmadan etıvel ne 
hıüre günler geçirmiştik.. Saat

rimiz nasıl boş meşgalelerle clo· 
p boşalmıştı. Nasıl hepsinin so· 
nda alzımızda buruk bir lezzet, 
fımızcla hafif bir a~rı tıe fJicda
mızda burgulu bir azab, elimiz 
~rümüzdc, evimize dünerclik .. 

Sabahleyin kalkarken, resmi 
Hızif enin bazı kere kesel veren 
eknasak devamından ·başka bizi 
ftna çagıran bir se.c: cluymaclıtı· 
ız için ıizgıin, gönülsüzdük. Ge

yalarken ne kafamıza, ne vic
anımıza ne de ~önlümüze alnı a
k hesab veremezdik. istemeden 
naatkcir, istemeden misk indik .. 

Vaktaki halket•i açıldı; hayatı-
ız, mcincı:sını kazandı. Boş saatle-

imizi topluluklar içinde, memle· 
l sevmek için harcamaya baş/a
k. Heyecan duymak, duyurmak, 
ık almak, vermek, ötrenmek ve 

iretmek, inanlarla dolu ve v erim
rle memnun, eve dönebilmek im-
nlarına katmşiuk .. Canı sıkılan 

iirk münctıtıerlt>rine, lıalket•inin 
rbiri bir istidadı tatmin T.ıe me· 

ad etmeye hazır şubelerini ve ga
lcrini göstermek hakkını bize 

Crtibelerimiz veriyor. · 
Türk mıinevveri: Durabilmez 
dıgın can sıkıntını yabancı ide
ıjılerle, citıare aranış/arla. menfi 

nkidlerle uyul}lurmıya çalışma .. 
iç bir şey. hiç bir şe_I!, bu son

h boşlutu clolduramıyacak, bu 
elirsiz acıyı dirıdiremiyecek diye 

!anma devcin lıalkevindeclir. 
1 ... 

Muhitindeki halketıinde yalnız 
çici hırsların, yalnız hasis men-

'la/lerin, yalnız lüzumsuz fÖste
lerin hakim olduğuna kani ol-
n bile, oraya gir, kaleyi içinden 
het, çalışmaları yeni, güzel ve 
ru yollara yönelt.. . 
Tekrar düşünıiyorum: Halkettı 
asaydı bizler saallerimizi han· 

kumar masası buş_ında, hangi 
ı/alıcıthane köşesinde doldurur 

a köşe minderinde uyukluyor 
rc/uk? Halkevi olmasaydı halk 

sin çalışmaya fırsat bulanııyacak, 
rkiycnin manevi inşasında rol 
nııycıcak, ruhıımırzu imarı/ar ue 

Yecarılar la besliyerniye.cektik. A
re tJe menfi. ukala ve uyuşuk ge· 

'P gidecekti!.: .. 
Ey lıalketıi ... Ey ruh sanalor

mu... Ey inan kaynalı! Çalın 
~lam i~in şen ve hizmetin ve 
ını/i olsun. 

Atine : 20 ( a. a. ) - Re mi 
tebliğ: MeV7.İİ temizkme hare
kat cerej an etmiştir. 15 - 20 ka
dar esir alciık . 

Atina : 20 ( a. a. )- Yunan
lılar cephenin merkez bölgesinde 
bir çok mevziler zaptetm ş ve 
düşmana iki noktada a~ır ıaj iat 

verdirmiştir . Sasil mıııtaka ıncla 

ltalyanların mukabil hücumları 
durdurulmuş ve düşman kıtaları 

hatlarımıı.a yaklaşma) a dahi mu· 

8 .Eden 

Japon hükOmeti 
muharipler ara
sında tavassut 
rolüne hazır! 

JAPON HARİCİYE NAZiRi 

iNGiliZ HARİCİYE NAZIRINA 

BİR Mf SAJ GÖNDERDİ 
JAPON TEKLiFiNiN TETKiKi 

Londra : 20 (a.a ) - Royleı in 
ı.iyasi muhabiri bildiıiyor: 

Japon Hariciye Nazırı Maısu· 
oka, lngiliz Hariciye Nazırı Eden'e 
göndermiş oldu~u hususi bir me· 
sajda yalnız Uıakşarkla değil, fa· 
kat dünyada her nerede olursa 
olsun normal ~artları yeniden te
sise varabi ecek bütün bir hatlı 
hareket ittıhaz etmeyi tcklıf e) le· 
mektedır. Ru Japon mesajı halen 

( Gerisi üçüncü sa} fada > 

·---· .. -------·· ı Mllll Korunma kanunu 1 
$ bir yaşmda : 
6 M ili Korunma kanunumuz dun $ 
' H k. t • . 6 * bir yo~ına baslı . u umc ımıze 'I nı f 

* baıılar dıl rlz. $ ··-----------·· 

YUMAK - İl Al YAN 

SUlHU İMKAHSIZ 
Yunan ileri hareketi 

devam ediyor . Dün 

bir çok esır alındı 

-

vaffak olamarnıştır .... Bu""çarpışma

lar esnasında 300 den fa1la e ir 
alınmış ve silah ij?tinam olunmuş

tur . 
Berlin : 10 ( a. a. )- Bir hu

susi muhabir bildiriyor : ltal) nn 
Yunan mütarekesi şa) ialnrını te

yirl eder hiç bir malüınat .>ok
tur. ltal) an mahfilleri bü) le bir 

mütarekt•nin imldins11. olclu~unu 

ı.;ôylüyorlar. 

Mamul8tımızda 
standard tipl~r 

F ABR1KALARIMIZ. KOLA YUKLA TEDARiK EDiLEBiLE
CEK OLAN HAM MADDELERLE ÇALIŞACAKTIR 

/stanbul : 20 ( Türkaözü muhabirine/en ) - Bütün 
sanayi ıubelerine bugünün ıartlarına ve icaplarına uygun 
şekilde standart tipler bulmak için iktisat Vekaletince ve
rilen karar üzerine şehrimize gelPn lktiaat Vekaleti sanayi 
tetkik heyeti reisi Şevket Süreyya muhtelif sanayi grupla· 
riyle temaslarda bulunmaktadır. 

Sanayi tetkik heyeti reisi, muhtelif sanayi fUbeleri i
leri gelenleriyle yaptığı temaslar neticesinde yekdiğerinin 
benzeri mamulôt imal eden fabrikaların baılıcalarınclan 
1937 senesine/enberi yaptıkları mamulatın birer listesiyle 
bunlara zam olunan ham madde mikdarını nerelerden ge
tirttiklerini,. maliyetlerini ve birer nümunelerini istemiıtir. 

Fabrikalar bu nümuneleri ve mamulôtı azami sür'at
le verecekler ve bundan sonra bugün elde bulunan veya 
en kolaylıkla hariçten tedarik olunabilecek ham maddeler
den yapılacak standart tipler tayin ve tesbit olunacaktır. 

....................... 
YURDDA ZELZELE 

Ankoro : 20 ( A.A) Menom n kaıo· 
lorındo $iddetlı bir z lr 1 olmu$fur. Foc;odo 
holk yoloklorındon lırlamı$fır. hosor yoldur. .. ................ .. Lorıdra radyosu dn bugünkü 

ıH'şriyatında Türkiyenirı ademi te
cavü1. ruhunu anlatmış Bulgnristaııın 
da hu arwda amimi olup olmadı-

T k B 1 ğının ancnk gelecek günlerde nrı-Ür - U gar !aşılacağını kaydetmiştir. 
Türkiyeniıı Sof.} a elçisi de bu 

anlaşması hu usta dujduğu memnurfüeti ga
zetecilere iı.har etmiştir. 

BUlGAR BASVEKİlİMİK BE- sod:r::ı.;:~b~"~
11

he~:e~;k:·~n: 
YANATI 8Ul6AR MECliSiNn~E-··~J-i~!ı:r~; t~r~~~~~~i~~rs~~;.~~ ::~~ 

} olan i e bu anlnşma hakkıııdn 

TEZAHURATA VESİlE OlDU hiç bir şey )UlnllŞ değildir. 
JAPONY ANIN HAREKA Ti 

Sof ya : '20 (a.n.) - Dün Bul
gar Mebusaıı meclisinde Başvekil 

Fılof Tüı k · Bulgar deklarasyonu
nun metnini okumuştur. Bulgar 
Ba;ivckili bu münasebetle söyledi
ki nutukda 1925 de iki memleket 
arasında aktedilmiş olan dostluk 

muahedesini hatırlatmış ve ezcümle 
demiştir ki: 

-"Dünyanın geçirmekte ol
du~u güç zamanları ınüdrık bulu
nan Bulgar ve Türk hükumet· 
leri iki memleket arasında mevcut 
dostane münasebetler dolayısile 

pek tabii olarıık kar~ılıklı ııılinase

betlerini aydınlalı.rnk için yeni biı 

çare aramışlardır. Bu hususta baş· 
lıyan müzakereler karşılıklı bir iti
mat ve hulus havası içindl! ecre 

tDevaını üçüncü say fada) 

Son hnberlt>r, Japon.) nnııı, si
) a etine başka bir cephe veı di
ğiııi anlatıyor. Buna bir delil, Ja
pon hnrici.> e nnlırıııııı muharibler 
arasındaki sulh tnva uturın j.ı
ponyaııın amade olduğu yolunda 
lngilİ:I. harici\ e rıalırııın görıdeı -
digi mesajdır . Bir çok mahfiller, 
Çiııle hcııüı arıl~şnmaj nıı Japon-
) anın bö) le bir ulhn tnvn ut 
etme) e teşebbü etme ini hfl} -

retle karşılıyor. 

FRANSA V AZIYETI 
Gelen digcr habere göre D,ıı. 

lnıı Pari ten ViŞİjc gelmiştir. [) ır
laıı Pari tc bir çok şnhsiycllcı 1 e 
görüşınn tür. 

A) rıca alınan mnlümat , Vişi) c 
(Geri i üçüncü snyf ada) 

HALKEVİ BAYRAMI 1 KOORDİNASYON KARARlARI 
TEK EKMEK KARARI 

BUGÜN 'MERlYE.TE GlRIYOR 

Başvekilimiz Doktor Saydam bir:nutukla yeni Halkev 
lerini, halkodalarını, Halkevıeri. bayramını açacaklar 

Ankara : 20 ( Türksöz.ü:Mu
habirinden ) - Halk ev le r inin 
9 uncu yıldöııüınü, her halkevin
dc ve oda ındn canlı ve şevkli 
bir törenle kutlanacaldıı. 

Bu ) ıl, 19 Şubatı, ilk 14 halk
t•viııin açıldı~ı günü, takip eden 
tntil güııii, 23 Şubat pa18rn, bu
güne rastlı)Or. 

Saat 1~ de, Parti Genel Bnş· 
kan vekili Başvekil Doktor Rt'fik 
Sıı}dnın, Ankara Hnlkevinde vc
reeegi ve ı arlyo va~ıtn İ) le bütuıı 
halkcvlil re hitap edeceği bir ııu 
tukln, halkevlcriııin ve odalarıııııı 
bayıamıııı ve jt.:ııi evleri ~t· oda-

Gcrisi üçünl:Ü :,8} fada ) Ankoro holkovlnde bir re;lm serglıl fooliyctl 

Ev klraları meselesl 

Ankara : .20 ( Raci) o gazele-
inclt'n )- T.ek ekmel mesele ine 

dair yarın ( bugün ) karar çıka
caktır. Tek ekmek mesele i uzun 
zamnndanberi bahis me.v~uu ol
makla idi , Bu ekmek , Ank ro 

(Gerisi ikinci sa} fada) 

............. 
lNGIL'[ERE YE. YIRMl 
HARP GEMiSi DAHA 

Londra : 20 (a. a.) - Deyll 
Meyi gazetesinin Vaşington 
muhabirinin blldlrdlAlne gö
re, Ruzvelt lngllter.eye 20 
harp gemisinin satllması
nı veya kiraya verllmeslnl 
tetkik etmektedir. 

............. 



SPOR ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
BİR C(NTİlM(N KUPASI 
KONUlMASINI İSTİYURUZ 

i UZAKLARDAN NOTLAR f 
............. ~ ..... ._ ........ 41J•9t•~·49>• ....... ~·~·e>•49>• .... ,-...~,~i~·-

Beş 
bir 

erkeğe 
kadın 

i . HAB 
Y

y edi fasıl, 28 maddeden iba
ret bulunan 3530 sayılı Beden 
Terbiyesi Kanununun ihtiyari 

bir spor olarak kabul ettiği fud
bol için o kadar çok sözler söy
lemiş, yazılar yazılmış, konferans
lar verilmiştir ki bu mevzu üze
rinde haha fazla durmak nihayet 
bir tekerrürden başka bir şey ol
mamakla beraber, bu eski fikirle
rin yeni filizlerini, yeni mer'iyet 
mevkiine konmnş kanun ve nizam
namelerini mütalaa ve tatbik et
mek, ona ayak uydurmak önüne 
geçilmez bir zaruret haline gel
miştir. 

Yurdumuzda en fazla rağbete 
mazhar olduğu iddia edilen fud-
bol acaba gençliğin fizik ( yani 
bedeni inkişafıni arttırmak ) ve 
moral (yani ahlak ve seciyesini 
yükseltmek) kabiliyetinin gelişi-

mini temine kafımi dir .? işte her
kesi kendine görüş zaviyesine gö
re bir sürü mütalealara sevkeden 
ve maalesef yakın zamana kadar 
kat'i bir teşhis konamayan ezeli 
bir derd ve sual. Fakat çok şü
kür ki yurdun her bakımdan bü
tün ihtiyaçlarm(hayret ve gıb

daya değer bir gayretle incele
mekten usanmıyan Başvekilimiz 

işte ha derdin üzerine de şifalı 
neşterini bastırmakta gecikmedi 
ve kendi makamına bağlı, hükmi 
şahsiyeti haiz bir beden terbiye
si Genci Direktörlüğünü kuruver
di. 

Bu teşkil§t ile fudbol, daha 
doğrusu bütün sporlar kanunun 
mer'iyet mevkine konulduğu gün-
denberi devletin idaresi altına 
girmi.ş ve yurdun bütün gençlik 
teşkilatı bizzat Başvekil tarafı.n
dan· seçilen 5 kompetan aza ıle 

Maarif, Mim: Müdafaa, Dahiliye, 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kaletlerinin birer mümessillerin-
den terekküb eden bir heyet ta
rafından spor ı: idaresi aynı za
manda hükmi şahsiyeti haiz olan 
Bedan Terbiyesi Genel direktör
lüğünce santralize edildi. 

Şu halde idaresindeki müşki-
lat, ancak idare edenlerce ma · 
Jüm bulunan ve ele, avuca bir 
türlü sı~mak bilmiyen gençlikle 
yakınen alakadar:olmamız ve o-
na, teşkilatça beklenen müsbet 
ve verimli istikameti biran evvel 
çizmekte gecikmememiz lazımdır. 

940 - 941 yılı lig maçlan ö
nümüzdeki hafta yapılacak son 
oyunlarla nihayet bulacaktır. Bü
tün bi(mevsim içinde:9 kulübü-
müzün yaptığı 72 maçı tamamen 
tedkik~ettik Bunlar arasında ba-

Ti bette bir kadın beş 
erkekle evlenir 

Dünyanın en garip evlenme
leri muhakkak ki medeniyetin he
nüz giremediği Tibet'tedir. 

Tibette yaşayan erkekler ha· 
yat arkadaşlarını o kadar kolay 
seçerler ve o ka.dar garip aile ha 
yatı yaşaı lar ki buna dünyanın 

hiç bir köşesinde yaşayan küçük 
veya büyük kabilelere tesadüf e
demezsiniz .. 

Orta Asyada medeniyetten 
mahrum bir memleket olan Tibet' 
te halkın çoğu Dalai - Lama di
nine bağlıdır. Fakat bir memleket
te Buda dinine bağlı olanlar bir 
hayli büyük bir yekun teşkil eder. 
Tibet erkeklerinin üçte biri içtimai 
hayattan uzaklaşmış ve Buda di
ninin emrettiği gibi manastırlara 

kapanmı~lardır. Bu sebeple Tibet' 
te erkeklerden çok fazla kadın 
vardır. 

Bu vaziyete göre akla ilk ge
len Tibette poligami, yani taaddü
dü zevcat olduğudur. Fakat hayır, 
bunu böyle zannedenler aldanırlar. 
Çünkü Tibet kadınları bütün dün
yayı hayrette bırakan bir aile ha
yatı yaşarlar. 

Tibette bir erkek muhtelif ka
dınlarla değil, bir kadın muhtelif 
erkeklerle yaşar. Tibette bir ka
dının en az üç kocası vardır. 

Altı Erkekle bir kadın 

işte size mahallinde geçmiş 
bir. vaka: Avrupalı bir seyyah Ti-

bette altı erkek kardeşin ikamet 
etmekte oldukları bir evde misafir 
kalmış ve bu altı erkek (Kardeşin) 
bir tek karıları olduğunu, hayret 
ve dehşetle görmüş. Avrupalı sey
yah bu halin ne kadar fena oldu· 
ğunu anlatmağa çalışmış ise de 
muvaffak olmamış, Tibetliler Av
rupalının sözlerini dinledikten son
ra biri: 

- Bir erkeğe bir kadın ver
mek o kadının gururunu çok yük
seltmek olur. 

Diye cevap vermiştir. Çünkü 
Tibet kadınlara bir erkeğe malik 
olmak şeref değil, bir zül telakki 
olunur. 

Tibet kanunlarına göre bir a
ilede evvela en büyük erkek ev
lenir. Aldığı kadın bir kaç ay 
sonra ik.nciye, sonra üçüncüye ve 
varsa dördüncü, beşinci kardeşle
rinin de karısı olur. 

Tibetlilerin daha garip bir a
detleri vardır. Eğer bir ailede an
ne ölmüş ise dul kalan baba oğ
lunun karısı, yani gelini ile evlenir. 
Eğer bir erkek yetişmiş kızlan 

olan bir dul kadınla evlenirse bu 
kadının kızlariyle de evlenmesinde 
bir mahzur yoktur. Esasen Tibette 
dul kadının kızlarının da yeni ko
casının karıları olmaşı adet ltd
lindedir. 

Dünyanın birçok yerlerinde 
olduğ"u gibi Tibette araya giren 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

içtimai Bahisler : 

Komşuluk adabına dair 
Yazan : P. P. 

Komşuluk adabını. muhakkak ki çok derin, geniş bir mana çer
çevelemektedir. Komşuluk, aylak zamanlarda gönül eğlendirecek, dar 
zamanlarda istimdat edilecek " Yakın kapu » demek değildir. Ve kom
şu, mütevazı mahviyetkcir jestleri karşısında küstah laubalilikle oyna
nacak sahada olamaz. 

Hayatı boyunca ilk defa sizden, riyasız nezaket, insanlık ve 
mahviyet görmüş basil insanlara tesadüf elmiş ve bunlardan, bayalı 

hareket darbeleri yediğiniz zaman muhakkak ki onlara gösterdiğiniz 

KARAGÖZCÜ BAY Ali . 

ŞEHRiMİZDE 
Çocuklarımızın ve büyükleri

mizin sık sık Ankara radyosun
da ve Ankara Halkevinde zevkle 
takip ettikleri < Karagöz>, Ü Türk 
sahnesinde yaşatmakta olan de
ğerli sanatkarımız karagözcü Bay 
Ali şehrimize gelmiş bulunuyor. 

Kıymetli sanatkarımız dün 
matbaamızı ziyaret ederek mües
sesemiz arkadaşlarile tanışmış ve 
görüşmüştür. 

Bay Alinin bu akşam halke
vinde verilecek konferansı müte
akip çok nefis bir < Karagöz mü
sameresi > vardır. Bu akşam halk-
evine gidecekler muhakkak ki 
zevkli bir gece geçireceklerdir. 

Bay Alinin, Adanamızdaki ta
lebeleri de karagöz müsamerele
rinden mahrum bırakmıyacağını 
ümid eder, sanatkara <hoş geldi
niz> deriz. 

ilk okul talebalerlne 
yardım yapanlar 

Adana tık okul talebelerine şu 
zatlar yardımda bulunmuştur: 100 
lira Bay Mustafa Özgür Fabıika
tör, 50 Bay Aziz Pamukçu Fabri
katör, 20 Bay Nedim Kozacıoğ
lu Tüccar, 12 Bay Mehmet Tanrı
ver Tüccar, 10 Bay lbrahim Tel
ci Milli Mensucat Fabrikası Müdü
rü, 5 Bay Aziz Köseoğlu Tüccar, 
) Bay Mürşit Gürgün Fabrikatör. 

simsarlar, çöpçabcılar evlenecek
leri birbirine yaklaştırır. Bu çöp
çatıcılar ekseriye erkek arkadaşla
ndır. Bunlar kızın evine gider ve 
hediye olarak götürdükleri ipekli 
mendili verir. Bir eve ilk defa gi
den herhangi bir kimse böyle bir 
hediye vermek mecburiyetindedir. 
Şayet kızın ailesi izdivaca muva
fakat ederse, söz kesilir ve çöp
çatıcı kızın başına kıymetli taşlarla 

süslü bir taç koyar. Bu hediyenin 
damat tarafından yollanmış olması 
lazımdır. Müstakbel damat müs
takbel karısına daha bir çok he
diyeler de gönderir. 

Kadına gönderilen hediyeler 
arasında en ziyade makbule ge
çenler, paketle çay, mücevherat, 
ipekli elbiseler, sığır ve koyundur. 

zı kulüplerimizin sahada isbatı 
vucud etmemeleri, bazılarının o
yµnun yarısında takımlarını saha
dan çekmeleri ve bir, iki kulübü
müzijn çie oyµn esnasında bir kaç 
müessif vak'aya sebebiyet verme
leri gib' ?ted~n beri ?ir ti_irl~ ö
nü.ne heçılemıyen ve ıstenılmıyen 

· cömert nezakellen ncidim olmuşsunuzdur. Bu gibi ahvalde sakın mah
viyet kisvenizi yırtıp tevazuunuzu bırakmayınız, daha alçalznız; onun 
seviyesine ininiz. Fakat sizin alçalışınzz tevazu alçalışı olsun. 

Tibette izdivaç için dini ayin 
yapılmaz. Nişanlılar kahinlere mü
racaat ederler. Fikirlerini sorarlar. 
Kahin onlara bir gün tayin eder 
ve o gün evliler için hayatlarının 

en mühim günü sayılır. Düğün o 
gün yapılır. Nişanlılar düğiln me
rasiminde bulunmaları için akraba 
ve ahbablarına davetiye yerine 
geçmek üzere birer şal yollarlar. 

vak 'alar a şahid olmak ve bir Ç('k 
fena hava şartlarına maruz kal
makla beraber Seyhan Bölgesi 
mevsim likini sarfettiği büyük 
gayretlerle mükemmelen başar-
mağa muvaffak olmuştur. 

Likin•devamı müddetince tet
kik ettiğlmiz takımlar içinde biz-
de her bakımdan:_en güzel inti
baı Erkek Muallim Mektebi uyan
dırmıştır. Müstakbel irfan ordu
muzun bu mfimtu geç~erile Sey
han bölgesi cidden iftihar edebi
lir .. Ônijmüzdek~ ~ildlerde bütün 
takımları~ı~m bize aynı hazzı 
verebilmelerini temin maksadiyle
dir ki bir (Centilmen kupası ) ı 
konulmasını ve bu kupanın şild
lerde, ·moral bakımdan ® · ziya
de üstünlük gösterecek takıma 
verilmesini teklif ediyoruz. 
· Oteden beri gençlikle yahnen 

alakadar olmağı kendine zevkli 
bir vazife edinen (Türksözü) ta
kımlarımızın ( Şild ) den ziyade 
(Centilmen kupası) na itibar ede
ceklerinden:emindir. 

Gençlik bu:suretle sahada bi: 
ze yalnız:fizik değil, öteden ben 
sabırsızlıkla kendilerinden bekle
nen moral kabiliyetini de isbata 
fırsat-bula;akları için bu vadide 

· ·abete giri~ecekler-

Şu kabul edilmeli ki kendini komşusuna sevdiremiyen, cemiyete 
asla sevdirememek bahtsızlığına uğramış insandır. 

Komşunuzla ne kadar samimi olıırsanız olunuz, onu vakitli vakitsiz 
ziyaretlerle, isteklerle rahatsız etmeyiniz; onun ziyaretlerini, kabullerini 
hesaplayınız. Eğer komşularınız bir yerde toplanmışlar ve siz de ailece 
bu toplantıya iştircik etmişseniz, bu aileler meclisinin dagılmaszna kadar 
beklemek nezaketini göslermell veya mecburiyet halinde topluca gitmeyi, 
oradan gülerek uzaklaşmayı btlmelidir. Ve eğer telcikkileriniz komşu
larınızın telakkilerine, hareketlerine, yaşayzşlarına uymzyorsa onlarla 
samimi olmaya kalkışma.ı;znız. Ve bilhassa düşündüklerinizin, ahbapla
rınızın da düşifndiikleri oldugunu sanmayınız. Sizin temiz hislerinize 
mukabil fena hislerle meşbu insanlar bulunabilir, fakat sizin fena dü
sılncelerinize· mukabil ahbaplarznızda çok samimi, temiz hisler buluna
bileceğini er~ ümid etmek lazımdır. 

Komşuluk cidcibma dair bir kaç not ki daima göz onünde tutmak 
f ayda$l% olmaz, 

Misafirler de kendilerine pe
şin olarak gönderilen bu hediıeye 
mukabele olmak üzere müstakbel 
evlilere güzel elbiseler ve diğer 
kıymetli eşyalar gönderirler. 

Umumi Meclls dUn çahf· 
m alar ma devam etti 
Vilayet Umumi Meclisi dün 

ikinci reis Feyzi Oldaçın reisli
ğinde toplanmış ve çalışmalarına 
devam etmiştir. Konuşulacak me
selelerin ·çokluğu dol?yısiyle Umu
mi Meclis Pazartesi gününden iti
baren her gün toplanacaktır. 

Batmakta olan şehir-Dünyanm en ağır adamı 
Amerikanın büyük iskelelerinden biri olan Bos

ton şehri tedricen denize batmaktadır. Yapılan ilmi 
tedkiklere göıe, şehrin kurulduğu yer yavaş yavaş 
kaymakta ve alçalmaktadır. 1830 yılında şehrin bir
kaç yüksek noktası ölçcılmü~. şimdi, ayni yüksek
likler tekrar ölçülünce bu yerlerin 25 santimetre 
alçaldığı tesbit edilmiştir, 8ostonun iskele ciheti de 
her sene çökmektedir. 

100 kiloyu aşanlara· fazla şişman denilir. Yura'h bir 
şahıs, 311 kilogram gelmekle insanlar arasında a
ğırlık rekorunu knmıştır. Bu adamın göğüs rnuhi
Li 2 metre 75 santim ve karın çevresi de 2 metre 
88 samtim geliyormuş. Baldırları da 85 santimetre 
boyu ise 2 metre '20 santimdir. Bu ağırlık ve boy
da olan bu adama, hususi yatak, ~andalya yaptı· 
nlmıştır. 

"' .. 

Cam buhranı yo 
~~~-------·--------~~-

İdhalat yapllmasına rağ 
fiyatlar yine çok yükse 

Bir ihtikar 
suçlusu 

Zabıta, evvelki gün şehrimiz
de yeni bir ihtikar hadisesi mey
dana çıkarmış, suçlu hakkında ta
kibata başlanmıştır. 

Edindiğimiz malumata göre, 
Kapahçarşı'da 188 numaralı dük
kanda manifaturacı Osman oğlu 

Necati Ulubaş ve tezgahtarı Mah
mut oğlu Hasan Atılan'ın Gazian· 
tep alaca bezinin 12,5 metrelik 
topun 450 kuruşa ikeu metresini 
55 kuruşa satmak sureliyle ihtikar 
yaptığı anlaşılmıştır. 

Millı korunma kanununa mu 
halif hareket eden Necati Ulubaş 
ve Hasan Atılan, asliye mahke 
mesine tevdi edilmiştir. 

Ceyhana Moskovadan 
gelen bir ördek 

Ceyhan : 20 (Türksözü mu
habirinden) - Tahiriye köyü hal
kından Mehmet adında bir avcı 
havada uçarken vurduğu ördeği 
eline aldığı vakit, her zamanki 
avladığı ördeklere benzememekte, 
kafasının pek iri olduğu ve aya· 
~ına dikkat edince, bir halka ve 
bu halkanın ucundaki beyaz ma
den üzerinde "Moskova,. ya7.ısı 

ile rakam da mevcut olduğunu 

görmüştür. 

Mezkilr ördek, . vuran avcı ta· 
rafından muhafaza edilmeyip, yen
miştir. 

Ancak üz~rinde Moskova ya
zısı ile rakam bulunan madenle 
halkanın köyde mevcut bulunduğu 
haber alınmıştır. - M. Selçuk 

'MALiYE VEKiLiMiZ • 
BEY ANA TTA BULUNDU 

Ankara ; 20 ( A.A ) - Maliye 
vekili 'beyanatta bulunarak milli pi 
yangodan geçen yıllara nispetle daha 
l)üyük kar temin edildiğini scıle
mişlerdir. 

YE Ni NEŞRIYA T 

NAMIK KEMAL 

Ankara Halkevi neşriyatının 24 
üncü kitabını , Maarif Vekilliği 
müsteşarı ve Ankara Halkevi kü
tüphane şubesi komite reisi Bay 
Ihsan Sungunun yazdıgı c Namık 
Kemal > teşkil ediyor . 

Bu kitabı, Ihsan Sungunun , 
büyük vatanperver Şairimiz Na
mık Kemalin doğumunun } üzün
cü yıldönümü münasebetiyle Halk
evinde verdiği konferans doldur
maktadır. 29 sahife tutan bu eser
de 1840 dan 1888 e kadar Namık 
Kemalin hayatı derin bir tetkike 
dayanılarak izah edilmiş bulunu
yor. Güzel bir üsh1pla yazılmış 

olan bu eseri Halkevleri kütüp
hanelerinden arayarak muhakkak 
okuyunuz. 

l slam-Türk ansiklopedisi 
Sekizinci forması bugün intişar 

etmiştir. Bu sayıdakiler: 1 uful, 2 
afitab • 3 afitabi 1 4 afiye : İzahı 
azamın teşkil ettiği ilk lsıam şu
rası hukukunun en mümtaz erka
nından 5 ağa: Lisan, tarih, teşki
latı kadimede 6 ağaç: Lisan , ta
rih uyanın, Kur'an, tefsir , hadis, 
fıkık , kanun. esatir bakımlarından 
7, İslamın yüksek ve geniş ruhu . 
Yazanlar: Profesör lsmail Hakkı 
lzmirli, Diyanet riyaset azasından 
Kamil Miras, Temyiz mahkemesi 
hukuk reisi Ali Hikmet , Temyiz 
mahkemesi ceza reisi Fahreddin, 
Tahir Olgun, Ankara dil kurumu 
azasından Şakir Ülkütaşır, Necib 
Fazıl, Ömer Rıza Doğrul , Eşref 
Edib. 

İstanbul: 20 (Türksözü 
birinden) - Bir mücldett 
cam ithalatında görülen 
lat dolayısile hissolunan c 
ranı kısmı azamı itibarile 
muştur. Cam ithalat ta 
tedenberi alışılmış olan 
ve diğer şimal memleket 
rakarak bunun yerine ye 
nayii tesis etmiş veyahu 
nayi şubesini genişlet 

memleketlerden cam ith 
ğe başlamışlardır. Yugo:.l 
Bulgaristanr!an ve Roıı 

gelen camlar son zamaıı 
pılan cam ithalatının k 
mını teşkil etmektedir. Fi 
manyadan gelen camları 
bir kısmının ambalajı iyi 
mış olması, ırnkliyatın 

len ilirıa ile cereyan etm 
zünden - kırık çıkması 

ithalat taciri Romanya 
getirtmemeği tercih etn 

Cam ithalatı için ye 
lar bulunmuş olmakla 
cam fiatlarındaki eski 
yükoeliş tamamen zail 
ğildir. Buna sebeb b 
cam piyasasının harpt 
yükseldiği seviyeden fa 
kaybetmemiş olmasıdır 
la şimdi memleketimiz 
cam gönderen memleke 
leşmiş bulunmaktadır. 
im alındıgı memleket 
bazı nisbi fiat değişik! 
tadır ki bu da büyük 
miyeti haiz bulunmakt 

ONÜÇ YAŞIND 
BIÇAKLI ÇO 

13 Yaşında kundur 
Mustafa Tero isminde 
Selim oğlu Kasım Ar 
alacak yüzünden çakı 
mıştır. Yaralı tedavi 
mış, suçlu derdest ed 

Katil be 
dün tut 

CEYHANDAN 
ADLİYESİNE SE 

Ceyhan : 20 ( Tür 
habiri telefonla veriy 
nada evvelki gün ka 
yerinden bıçaklıyarak 
ber Bekir, Çakaldere 
den geçmek isterken 
den korkarak istas 
gelmiş ve şafak vak L 

çisinin şüpfıesi üzerin 
rak köy ınrıhtarına 
Ceyhan zabıtasına le 
tir. Katil suçunu itir a 
bugün Adanaya sev 

KOORDİNASYON 
(Birinci sayfad< 

lslanbul ve h.mir şel 
ranları alakadar etm 
şüphesiz ki diger 
da alakasını çeker. 
şehirlerde ne cins e 
cağır ı tesbit ediyor. 
unu yüz kilo huğda 

kilo alın?cak kalited 
Yüzde onu geçme 
bu una çavdar da 
tır . 

Buralarda ekmek 
lediye meclisleri 
meclisler tarafından 
caktır. Bu karar sa 
daydan mühim tasa 
olunacaktır. 

Diger taraftan ga 
ralan hakkındaki ka 
( dün ) meriycte g 
mal sahibleri kirah 
makta idi. Bu karar 
te önlenmiştir. 



21 şubat 1941 

HAlKEVİ BAYRAMI 
( Biriııd S.t) fadan artan ) 

ı ı a :::cal..tır. 
Başvt!kilın nutkunu Cumhuri 

et Halk~. Partisi umumi idare 
e) etindenfNafi Kansunun hita-

si,.,takip ~clecektir. Bütün dün
adaki ve bizdeki halk terbiye
"nin tarihinden ve esasından bah

tmek suretile halkevleriniıı da
andığı temelleri anlatacak olan 
u hitabeden sonra ; 

Behçet Kemal Ça~ların yaz
ığı Ahmed Adnanın bestelediği 
Karanlıktan ışığa:> kantat sah

e} e konacaktır. Milli~ mücadeleyi 
mbol olarak alan, karanlıkta ve 

ı.tırak içinde bunalan bir kitlenin 
ir ağızdan ve bazan bir tek ka
m ağzından ifade edilen ıı.tıra

ını verdikten sonra; onun, için
en kopup gelmiş, felaketlerden 
ılmak şöyle dursun hız. almayı 

det edinmiş bir büyük insanın 
kaz ve irşadile nasıl kalkındığını, 
ine toplu ve tek tek tenkidlerle 
eydana koyacak olan bu eser, 
ilhassa .sonundaki şevk ve gü
en havasile bugünkü Türkiyenin 
:ıa11r emin ve müttehid manzara
mı ~usiki ve şiirle canlandır 
nış olacaktır. 

Ankara Halkevlcrinin bu !ıe
ileki kutlama programına civar 

alkevlerinden ba11ları da milli 
akıs ekipleriyle iştirak etmekte 
e bu suretle bu tören yalnız 

nkara Halkevinin değil , bütün 
alkevlerinin bir müşterek kut--ama töreni halini almaktadır : 
antattan sonra; Halkevinin mü

ahereti) le çalışan ses ve tel bir-
ıği, genç bestekarlarımızın Halk
vlerinden armonize ettikleri par
aları sÖ) leyeceklerdir . Bu suretle 

tam bir halk ha) ramı manzarası 

lan ve Türk sanatına çıkar yolu 
österir emmarelerle başlayan şar 
ören, yaşayan halk şairlerinin en 
lgunlarından Şarkışlalı, ama Vey

flelin güftesi .ve bestesi kendinden 
alk türküleri terennüm etmesiyle 
üsbütün bu yola dökülecek ve 

5ivasla Çorumdan gelen ekiplerin 
} nayaca~ı halaylarla neşeli tam 

:>ir halk bayramı edası alacaktır. 
Gazi Terbiye Enstitüsü tale

~inin ve genç Halkevlilerin , 
rkekli kızlı oynayacakları Kara-

:ieniz horanları , Erzurum ve 
udumu oyunları , ayrı bir şev~ 
aynağı olacaktır . 

Ankara Halkevi , bu milli ve 
ahalli rakısların genç eleman

arı tarafından öğrenilmesine ve 
ınemlekelte yapılmasına bilhassa 
ht'mmiyet vermektedir . Bu ra-

llslar, eskiden zeybek oyunu için 
eva görüldüğü şekilde keyfi ta
illerle değH, mahiyetleri hiç bo

r.ulmadan, usullerindeki maharet, 
ınebabet ve 7.arafetle yapılacak-

ır · Mahallerinden getirilen usta 
ve yerli O) uncular , bu noktayı 
sas tutarak talimler yapmakta

dır . 

Milli ve mahalli rakıslardan 
aktiyle Kadın - Erkek bir arada 

'O) nadıkları gerek figürlerinden , 
Rert'k memleketteL:.i yaşlıların şa
ar!etıerinden belli olan rakısları, 
imdi, yine,genç nesil tarahndan, 
Kadın - Erkek , bir arada oyna
)'orlar. Görmekle Türklerin bedii 

~
evkleri hakkıncl~ en güıel ve 
Öğüs kabartıcı sahnelere şahid 

olacağız 
~~~~~~~-~~-

AMERİKANIN DENİZ 
KUVVETİ ARTIYOR 

"Vaşington" 
denize iniyor 
Vaşington: 20 (a. a.) - 15 

Ma) ısta 35 bin tonluk Vaşington 
Zırhlısı denize indirilecektir. 
Bu Zırhlının en mühim vasfı 
40 Sm. kutrunda 9 topa malik 
olmasıdır. 

Avam Kamarasmda 
yapllan k onm,malar 

Londra: 20 (a. a.) - Reuter 
bildiriyor: Hariciye müsteşarı Bat
tler avam kamarasında Balkaıılaı 
hakkınba şunları söylemiştir: 

" lngiliz hükğmetinin fıkri, ki 
istiklallerinin idamesi için bütün 

Balkan devletlerinin birleşmesidir. 
Başvekilin radyoda söylecliği uu
tukta hiç bir kellme ilave etmi
yeceğim .,. 

iSKOÇYA.YA DÜN 

YAPILAN AKINLAR 

Londra : 20 ( a. a. )- Hava 
ve dahili emniyet nezaretleri teb
liği: lskoçyanın Şimalişarki sahi-

linde iki nokta üzerine bombalar 
atılmıştır. Şarki lngiltere sahil ci
varına da bir kaç bomba düş
müştür. Pek az hasar olmuştur . 

Londra : 20 ( a. a. ) - Dün 
gece düşman İngiltere üzerinde 
hiç bir hava faaliyetinde bulun
mamıştır . 

TÜRK BUl~AR AHlA~MASI 
Birinci sayfadan artan 

yan etmiş ve 18 şubat 1941 dek
larasyonu ile neticelenmiştir. Bul· 
gar hükumeti şu ciheti tebarüz et
tirmek ister ki, bu suretle elde 
edilen mes'ut netice, bütün Bulgar 

• milletinde derin bir memnuniyet 
doğurmuştur. Türk - Bulgar dek
larasyonu muhtelif ve birbirine zıt 
tefsirlere mevzu teşkil etmiştir. 
Bundan dolayı evvela şu ciheti te
barüz ettirmek lazımdır ki, bu, 

Bulgar hükumetinin mazide takip 
ettiği ve istikbal içinde derpiş ey 
lediği sulh siyasetinin yeni bir 
burhanıdır. Bu zihniyetle ve dek
larasyonun birinci maddesi ile mu
tabakat halinde Bulgar hüklımeti 

bir kere daha beyan eder ki, Bul 
2'aristan her kim olusa olsun kim· 
seyi tehdit niyetinde değildır ve 
Bulgar siyasetinin değişmez, esası 
her dürlü tecavüzden tevakki eyle
mektir Şu ciheti müşahade etmekle 
bahtiyarım ki, Türk hükumeti Bul· 
gar siyasetini çok iyi anlamış ve 
bu suretle Bulgaristanın müteka· 
bil dostluk münasebetlerinin sıklaş 
tırılmasına yardım edebilmiştir. 

Mebusan Meclisinin bu siya 
seli tamamile tasvip edeceğine 

şüphe yoktur.,, 
Başvekilin bu beyanatı şiddetli 

alkışlarla knrşılanmıştır. 

ALKEV/ REISLIC/NDEN: Atina: 20 (a.a) - Bütüıı ga-
ztteler Türk - Bulgar deklaras-

0Klf ATll BİSİKlET KO~USU 
23-Şubat-941 Pazar günü 

lvimiz tarafından mükafatlı bil' bi
ıklet koşu - u tertip edilmiştir. Kay
olmak ve şeraiti anlamak üzere 

iialkevi bürosuna müracaat edil
lheı;;i ilan olunur. 16·18-21-12712 

yontı hakkında tef sirl~rine .deva~ 
ediyorlar . . Elefetrun Vıma dıyor kı: 

-"Dekldrasyonun mühim nok· 
tası bu iki memleketin her türlü 
taarruzdan istinkafa dış politikala 
rının sarsılmaz bir esas olarak te 
lakki etmekte olduklarıdır. Keza 
paktın birinci kısmında akit mem
leketlerin diğer devletlere karşı 
ahdi vecibelerinin mutlak surette 

=~~~~~~~~~~~= mahfuz olduğu hasseten tebarüz 
ettirilmektedir. Şurasını söyltyebi-

Nöbetci Eczahane • 

İSTİKAMET ECZANESİ 
HUkQmet Yanmda 

liriz ki, efkarı umumiye bu vesi· 
kayı Türkiye hariciye veki.li ve 
bbyük elçi Numan Menemencıoğlu 
nun da izah ettikleri gibi Balkan 
milletleri arasında barışın muhafa· 
zası hissinden mülhem olarak 

F.,iiiiiiiİİiii .. iiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiırİİİ kabul etmektedir· 
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t INGlLtZ - BULGAR t 
! MÜNASEBETLERi f 
• • . . 
! ! ! Asılsız bazı şayialar ! 
t • 
i Belgrad: 20 (a. a.) - i 
i Royter blldlrlyor: Sofya- i 
i da lnglllz elçlslnln ve i 
; memurlarmm pasaport i 
i larmm istediği hakkm i 
i da verilen haberi bu· i 
i radakl f nglllz Sefareti i 
i resmen te'kzlp etmiştir. i . . 
l-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 

.4Aill(efel31!Jej 
f"aı is : 20 ( A.A ) ··· Darlan Pa· 

risten Vişiye döndü. 

• belgrad : 20 ( A.A ) - Siyasi 

mahfiller bir Yo~oslav ·- Rıılgar pak

tioi lüzumsuz buluyor. 

• Ati na : 2o ( A · A ) - Selanik 

halkının tahliyesi yalandır. 

• Nayrohi : 20 ( A.A ) - Bir 

ltalyan garnizonu teslim olmuştur. 

• Vişi : 2o ( A.A ) - Mütareke 

komisyonu müfettişi bugün yanında, 

alman subayı olduğu halde Vişiye 

geldi. Hutzin~eri ziyaret etti. 

Afrlkada lt a lyanlar yeni 
zayiat verdi 

Nairobi: 20 (a.a.) - Resmi 
tebliğ: Juba nehri hattında tazyi- · 
kimiz artmaktadır. Düşmanın mu
kabil tarruzu püskürtülmüştür. İki
si subay olmak üzere halyanlar 
dan kırk kişi ölmüştür. 

HADİSElERİN i~YÜZÜ 
( Birinci sayfadan artan ) 

}akın bir yerde kurulan bir mah
kemenin Oögol taraftarlarını mah
kum etmekle meşgul olduğunu 

bildiriyor. 

AFRiKA HAREKATI 

Tanagölü civarında geııiş hare
kat ve hazırlıklar yapılmaktadır . 
İtalyanlar üç kolclan çekilmekte 
devam ediyor. Adisababanın 180 
kilometre şimalinde Habe-ş vatan
perverleri:=.ileri hareketlerine de
vam ediyorlar . Diger taraftan 
Tanagölü cenubunda İtalyanlar 
ilerilemektedir. Habeş çetelerinin 
pek yakında lngiliz kuvvetleriyle 
işbirliği etmesi beklenebilir. 

Brava ve Larkaya da lngiliı.le
rin bugünlerde asker çıkarması 
muhtemeldir . 

-
BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. S. K. S 
Koza 
Mı!: Parlağı 49,25 ·- so,2s 

Ma. Temizr •---.....-
Kapımalı - ----l--:-----ı 

Y.Pamuğu 
1-......,--~-ı-_,,,,,,~~ı 

Klevland 1 59.00 60,00 
Susam --=2=7 ,-:::o-=-o-·1-27 ,00 
K. Buğday-

~=--~-__;:..----
Buğday To. 

,. Yerli ·----
Arpa 
Yulaf--· •----ı:--

20 / 2 -ı 1941 
K ambiyo ve Borsa 

lş Bankasından alınmıştıe _ 
Ur et 
~--------
Rayişmark 

.--,---ı...._-
Frank (Fransız) 
Sterlin (İngiliz)---ı--~-12__=. 
Dolar(An;erık·-a-=-) --1 132 20 ......... --ı---
Fraiık (İsviçre) 

Yugoslavya'nın intibaı 

Sovyet Rusya 
Balkan sulhu 
• • 
ıçın çallşıyor 

Belgrad: 20 (a.a.) - Yugos
lavyada tam bir sükünet hüküm 
sürmektedır. Halk arasındaki in 
tibaa göre, Balkanlar sulhumın 
bekçisi yerine kaim olan Sovyet · 
ler birliğinin hayırkar müdahalesi 
sayesinde artık Balkanlar sulhu 
temin edilmiştir. Hükumel organı 
olan Vreme'den maada gazeteler 
s~ hadiseler hakkında mütalaa 
yürütmüyorlar. Vreme başmakale · 
sinde vaziyet hakkında şu neticeyi 
çıkarmaktadır. Ankara deklaras
yonu Balkanlar sulhuna bir yar· 
dımdır. Deklarasyonun istihdaf et
ti~i gaye Avrupanın bu kısmında 
yeni bir cebhe kurulması imkan
larını ortadan kaldırmaktadır. 

JAPON TAVASSUTU 
( Birinci sayfadau artan ) 

lngiliz hükumeti tarafından tetkik 
olunmaktadır. 

Madrid : 20 (a.a.) - Japon
yanın muharipler arasında rnüle· 
vassıt rolü oynamağa ve normal 
bir vaziyetin avdeti için teklifler 
toplamaya amade bulunduğu hak· 
kındaki haber Madrid politik ve 
diplomatik mahfillerinde büyük bir 
heyecanla karşılanmıştır. Gazetele· 
rin Bertin muhabirleri böyle bir 
tavassutu kabul veya red hususun
da karar vermek mes'elesinin ln-
gilizlcre bırakılacağını bildiriyorlar. 
Ve Japon teklifinin çok nikbinlikle 
karşılanmamakla beraber zamanın
da yapılmış olduğunuu sö_rlüyorlar. 

21-2-941 CUMA 

8.00 Program, saat ayarı 
8.03 AJANS haberleri 
8.18 Müzik : Hafif ~arçalar 
8.45/ 
9.00 Ev kadını-Yemek listesi. 

12.30 Program, Saat ayarı 
12.33 Müzik : Karışık Şarkı ve 

Türküler. 
12.50 AJANS haberleri 

13.05 Müzik : Kanşık Şarkı ve 
Türküler Programını devamı . 

1320/ 
14.00 Müzik : Karışık Pragram 
18.00 Program, saat ayarı 

1803 Müzik : Radyo "Swing" 
Kuartcti(lbrahim Özgür ve 
Ateş Böcekleri) 

18.30 Müzik : Meydan Faslı. 

19 30 Saat ayarı, AJANS 
19.45 Mil7ik : Muhtelif solist o · 

kuyucular. 
20.15 Radyo Gazetesi 
W.4~ Temsil. 
2 l.30 Konuşma (lkti ... at Saati) 
21.45 Müzik : Rarlyo Salon Or 

kestrası (Violonist Necip 
Aşkın idaresinde) 

22.30 Saat ayarı, AJANS 
22.4.5 Miizük : Radyo Salon or-

kestrası Programının devamı. 
23 .. 00 Müzik : Dans Mü1iği (Pi.) 
23.25/ 
23.30 Yarınki Program ve Ka

panış 

....... • ASRi ••••••• • • • • • Si NEMADA 
1 SUVARE_ 

• 8.45 BU AKŞAM 

SENENİN EN BÜYÜK ŞAHESERİ 

SUVARE 

8.45 • 1 

·I 
1 

1 

iki büyük ve emsalsiz yıldız 

ı~~--...ı' .------.1...-.'----~ 
1 Robert 

l_TAYLOR 
Wallace 

BEERY 
Sinema aleminde bir harika yarath 

Esir Tüccarları 
1 Onbiulerce figüran -

muazzam sahneler 
Görülmemiş derecede heyt·canlı. 

içinde geçen bir aşk mevzuu 

iLAVETEN: 

Çılgınlar mektebi 
Son derece eğlenceli komedi 

- PEK VAKINDA 

1 Cenup Postası 
1----------1 RICHARD WILM ·1-

i 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

......................... 
I L A N 

S[YHAN MAARif MÜDÜRlÜGÜNOEN 
Miktarı Mühammen % 7.5 

Cinsi Metre takdir No. Bedeli Teminatı 

Lcivert Kumuş 350 510 650 171 Lira 

1 - Adana Öğretmen okulu talebesi ihtiyacı için yuka 

rıda cins ve miktarı yazılı lacivert kumaş 1 O - 2 - 1941 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksilimeye konul

muştur. 

2 - ihalesi :?6 - 2 - 1941 tarihinde çarşamba günü saat 14 

te Maarif müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Talihlerin 2490 sayılı kanun 2 , 3 maddeleri mu· 

cibince gerekli vesaik ve % 7,5 teminatlarile birlikte ihale günü 
• 

komisyona müracaatları. 

12694 13 - 15 - 18 - 21 

........................... 
KONFERANS ve KARAGOZ 

HA LKEVI REISL/CINDEN: 

21 Şubat 941 Cuma günü akşamı Evimiz salonunda saat 

20,5 da Genel Sekreterliğimiz tarafından gönderilen Ankara 

Gazi Orta Öğretmen Okulu edebiyat öğretmeni AhR1et Kutsi 

Tecer tarafından l Halk Edebiyah 1 ve Ankara Dil. Tarih ve 

Coğrafya fakültesi doçentlerinden Bedrettin Tuncel tarafından 
l Türk Halk Temaşası : KARAGÖZ 1 mevzulu konferanslar 

verilecektir. Bu konferanslardan sonra •· Hayali Küçük Ali ., 

tarafından Karagöz oynatılacaktır. 

KONfERANS SAlONU SAAT 20 DE A~IUR. 
........................... 

seyhan Vilayeti Def tardarhQmdan : 
Kıymeti 

Mahallesi Mevkii Cinsi Mesahası Hisse MıkÇarı Ada Parsel Lira K. 

Çin arlı Kıbrıslıso. Arsa 194 M2. tamamı 392 16 97 00 
Tepe bağ Leblebici 105 .. ,252 12 105 00 

Halil So. 

Mülkiyetleri açık artırma ile satışa çıkarılıp talip çıkmadığından dolayı on gün temdit edilen 

yukarıda evsafı yazılı iki gayrı menkulun ihaleleri 2812 941 Cuma günü saat 15 de Defterdar

lıkta müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelin %7.5 u nisbe-tin<le mu
vakkat teminat yatırdıklarına dair makbuzlariyle birlikte mezkur gün ve: saatta komisyonda ha· 
zır bulunmaları ilan olunur. 12725 
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Y 1 L D 1 Z Möble Evi 

ABİDİNPASA CADDESİNDE 
VAKlfLAR APARTIMANI 

AlTINDA 

• 
YILDIZ'I 

ZİYARET EDİNİZ 

TORKSOZO 

1 
ve Atelyesi ı 

21 şubat 1941,,,,,,,; 

Uzun zamand n b 
beklenen yeni d 

larımız gelm · t · 
Radyo meşherimizi 

mutlaka görünüz 

• 
1 

• 

il ZARiF EV EŞYASI En iyi radyo ile en iyi servisi beraber 

bulacağınız müessese şudur ---
MUTEDİL fİYATlAR 

Salon Takımları, garJroplar, yatak ta~<ıml ırı, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

ZEVKİNİZE UYGUN HER TÜRLÜ MODEL 

MUHARREM HİLMİ ~REMO 

ABİDİNPA~A CADDESİ NO : J J 2 TElGRAf : REMO - ADANA - TElEf ON : 11 ~ 

YILDIZ Atelyesinde • •• .. •• •• •• • ........... 00 •• •• •• •• •• • •••••••••••••• 

Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 
1 

D. Muzaffer lokman ÇOCUK İNSANlARIH Çi~f' 
GİDİR SEVİNİZ OKŞAYl~ıl 

f AKAT ÖPMEYİNİZ TAŞRADAN SİPARİŞ KABUl fDİlİR Dahiliye Mütehaşsııı 

ADRES : Adana Abidinpaşa Cadde<ii Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,, Moble Evi 

Sahibi: Kadri - Talip 
12546 

HASTALARIHI HER GÜN MAYENEHANESİHDE 
KABUL EDER 

Çocuk Esirgeme Korııı' 
Genel Merke:ıl 

~~~·_ .. _-_ .. _·~_._ ... _.~_ .. _ .. _-_ .. _ .. _ .. _ .. ~_._ .. _ ... _-_ .. _ .. _ .. _ .. _. --------~~_____/ 
. 

1 

·····-·-·-·-·-·-·-·-· DOKTOR ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ~ DOKTOR ~~~~.,.,.,._, 
Ziya Rifat Tümgören l Mazhar Cemil Esen 
BİRİNCİ SINlf RÖNTGEN VE ElEKTRİK 

i ·Her gün h~~!~!~.~~ ~~i~~n~~~ı~~ddesi 12~ · 

1 

numaralı muayenehanesinde kabul ile 
30- l 3 teıhis ve tedavi eder. 12681 

·····- .. ··-- .. ····-··········••••**• ....... J 

iŞ BANKASI 
KO~OK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞIDELER: 

4 Şubat, 2 Mnyı'l 1 1 Agııstooı, 3 lkin citqı-in 

tarihlerinde yapılar . 

1941 IKRAMIYELERf 
1 AJt:t 2000 Liralık - 2.000 Lir1t 

3 " 1000 il - 3.000 ,, 
2 .. 750 " - t.500 " 
4 il 500 il - 2.000 il 

8 " 250 il - 2.000 ti 

85 il 100 11 - H.500 11 

80 " . 50 11 - 4.000 .. 

soo " 20 il - 6.000 il 

Türkiye iş Bankasına parn yatırmakla yallnız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

,, 

li 

SİNİR HASTAllKlARI MÜTEHASSISI 
Reıadbey mahallesi Savatlı Bay Halil evi 

12678 30-14 

iLAN 
SEYHAN Vill YETİ DAİMİ ENCOMENİNDEN : 
Adana Nemleket Hastahanesinin 496 lira 45 kuruş mu

hammen bedelli bir kısım mualece ve malzemei tıbbiye ihtiyacı 
pazarlıkla ve açık eksiltme suretiyle satım alınacaktır. 

İlaçların miktarını ve cinsini öğrenmek istiyen taliplerin her 
gün hastahane idaresine ve eksiltmeye gireceklerin de 13.3.941 
perşembe g ünü saat 10.30 da Seyhan vilayeti Daimi Encüme
nine müracaatları. 

Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günbnden 3 gün evveli~e 
kadar muvakkat teminat olan 37 lira 23 kuruşu Hususi Mu
hasebe veznesine yatırmış olmalari keyfiyeti ilan olunur. 

12627 21 - 25- 2- 6 

Pehlivan Güreşi 
16 MART PAZAR GONO AYAS NAHİYESİNDE YAPllAGAK 

OLAN BU GÜREŞTE 

Raş Pl!hlivana __ Oıla}' a Ayağa 

40 20 ıs 

10 10 5 

lira mükafat verilecektir. Bu güreşe iştirak edecek pehlivanların 
Ayas nahiye müdürlüğüne müracaatları ilan ohmur. t '2726 1- 5 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GÜN MUSTAf A Rif AT 
ECZAHANESİ ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANESİNO[ 

KABUL EDER 

---------- ____,,,. 

DERHAL' J-<ESER. 

HER [CZAHANEO[ BULUNUR 

Abone ve İlan 
Şartları 

Seneliği · 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 11 

Üç aylığı 300 11 

Aylık ta abone edilir. 

hanlar için idareye 
· mUracaat etmelldlr. 

TÜHKSö:Z:) 
, ~ CöAlil1. - AOANA ,.. 

Sahip ve Başmııha r riri 
FERıD CELAL GÜVEr-1 

Umumi Neşr iya t Müd ürü 
MACiD GÜÇLÜ 

Basıldığı yer : '1 ÜRKSÔZÜ ~ 


