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Halkevleri vo odal1.rı kuruluşunun 

9 uncu yıldönümfi vo mevcut ev vo oda· 
lara yenilerinin !..atılmaları müoasebetile 
yurdun her tarafından aldıkları asil duy
ıruları havi telırraflardan çok mütabassis 
olan Milli Şef, karşılık tebriklerinin ibla
~ Anadolu Ajansını tavsit etmişlerdir. 

Halkevlerinin yıldönümü 

Başvekil 
Halkevlerinin 9 URCU yildönümu

nü veciz bir nutukla actılar 
1 

Başvekilimiz Doktor Refik Saydam, Halkevleri· 
oin açılışının uncu yıldönümü kutlama törenini bu 
pazar günü Ankara Halkevinde söyledikleri çok ve· 
ciz bir nutukla açmışlardır. Başvekilimiz bu nutuk
larında ezcümle şöyle demişlerdir, 

·'- Sayın yurddaşlarım: Bugün, ilk 14 Halkevi
ni kurduğumuz günün, 9 uncu yıldönümüdür. Şimdi· 
ye kadar 379 Halkevi, 141 halk odası açmııtık. Bu 

Bu suretle 383 Halkevi ve 198 halk odası kültür 
a evlerinin 9 ıncı yıl dönümü münasebetile şehrimizde yapılan 

g ün yeniden 4 halkevi ve 57 halk odası açıyorum. 1 H lk 

törenden bir intiba 
ve sosyal çalışmalarında Türk vatandaşlarına kla- =------------..:.:.:..:.:.~.;....;_:..:.:.:..:.:...;;.. __ 
vuzluk edecektir. 

Ayni zamanda Ankara halkevi salonlurında halk
evleri üyelerinin istidatlarına, hamlelerine hız veren 
eserlerinden mürekkep "Halkevleri amatör ve fotoır
raf sergisi,, ni de açıyorum. Birincisini geçen ~ene 
açtığımız bu sergi, güzel sanatlar çalışmalarının ba. 

·----· 
Hitlerin 
nutku 

" Mart ve Nisandan 
itibaren dUşmanlara· 
mız bam başka bir 
safhaya hazırlansın· 
lar 1,, 

r l Radyo gazetesQ 

Sayın Başvekilimiz Doktor Refik Saydam şında Halkevlerinin re•im ve lotoırraf sahasında ba. 

Radyo gazetesiniR verilmesin
den yarım saat evvel Hitler, ken· 
ki partisinin kuruluşunun yıl dö
nümü münasebeti\e Münihte ol
dukca uzun bir nutuk söylemiştir. 
Partinin teşekkül tarzını, yaptığı 

işleri harici ve d .hili siyaseti bu 
nutukta izah eden Hitler harbe 
temas etmiş ve düşmanlarının Al· 
manya aleyhinde ileri sürdükleri 
bir tak1m iddialara cevap vererek 
Almanların bllŞ oturmadığını söy· 
lemiş ve : " Zaman Almanya 
aleyhine çalışıyor diyenler var, 
zamanın Almanya aleyhine mi 
çalıstığını yine zaman röstere
cektir, mart ve nisandan itibaren 
düşmanlarımız bam başka bir 
safhaya hazırlansınlar. Bahar ge
liyor, muharebenin sertliğini ta
savvur ediyorum, fakat önümüz· 
de ıaferler de var kurbanlarda .. ,, 
demiştir. 

Bulgarlar 

seferberlik 
yapmışlar 
.................... 

Bulgar halkına, Almanla
ar mukavemet gösterilme· 
mesi için talimat verili· 
gormuş 

Molotof Salı Günll 
Nutuk Söyleyecek 

RADYO==-=== gazetesi --
Beyrut radyosuna göre, Bulga

ristan bugün seferberlik ilin etmiş· 
tir. ihtiyatla telakki edilmesi lazım 
gelen bu haberin tahkikine imkan 
olamamıştır. 

lngili7. kaynaklarından gelen 
haberlere ıröre, Bulgaristanda şe

hirler arasındanki şoselerin açık 
bulunma$ı için tertibat alınmakta 
ve dağ yollarında telefon tesisatı 

kurulmaktadır. Ayni kaynaklara 
göre, Bulgar halkına Almanlara 
mukavemet gÖ•terilmemesi için ta· 
limat verilmektedir. 

Bir Amerikan gazete muhabi
rinin verdiği haberlere göre, Sof· 
ya milli bankasının damına tayyare 
dafi topları konmuş ve bu hadise 
halk üzerinde büyük bir tesir yap· 

mıştır. 

Unaytedprest ajansı muhabiri 
ise; Bükreşte askeri uniforma ile 
gördüğü bir çok Alman şeflerine 
Solyada bir otelde sivil olarak 
rasladığını bildirmektedir. Bu mu
habire göre; Almanya Bulgarista· 
nın iç vaziyetine karışmıyacak , 
yalnız demir yollarından ve şose· 
!erden asker geçirecek ve bu ara· 
da bir takim köy ve kasabaları 
işğal edecektir. Alman askerine 
lazım gelen malzeme ve gıda mad· 
deleriııi Almanya dışarıdan getire· 
cektir. Ancak tazminat meselesi 
de sonraya bırakılmış bulunmakta· 
dır. Bulgaristanda bir dahili karı

şıklık çıkmasını Almanların isteme
diğini ayni muhabir ilave etmekte· 
dir. 

Sovyet hariciye komiseri Bay 
Molotof Salı günü bir nutuk söy· 
leyecektir .. /\imanların hareketlerini 
bu nutuktan evvel mi veya sonra 

mı, yapacakları ıimdiden malOm 
değildir. 

Türk-lngiliz tica t 
münasebetlerinde 
bir anlaşamamazhk 

Ankara ( Hususi ;muhabirimiz· 
den) lstanbuld< bulunan lngiliz ti
caret birliği Türkiye mümessilleri· 
nin Almanyaya ihracat yapan Türk 
tacirlerile muamele yapmak isteme· 
dikleri hakkındaki neşriyat üzerine 
yapılan tetkiklerden, logilizlerin 
harp <1olayisile muharip, gayri mu· 
harip ve bitaraf bütün memleket 
tilccarlarından Almanlarla muame• 
le yapanlar hakkında tatbik etmek 

C.H. Partisinin sayın ırenel 
ıekreteri B. Fikri Tüzer 

• Mussolini 
sükQtu 
bozdu! 
,.Asıl, olan nihai mu
h a r e b e d ı r • Zafer 
mutlak aurette mU
emmendlrl 11 

-IANADOKU AJANS! 

Roma 24 - Dün saat 17 de 
Faşist hücum kıl'alarının Adriano 
tiyatrosunda tertip ettiği bir teza
hür toplantısı esnasında MuHolini 
bir nutuk söyleyerek ezcümle de· ı 

mişti! ki :Ben buraya Faşistlerin 1 
hararet derecesini hissetmek ve 
bilhasoa harp zamanında çok sev· 
diğim sükOtu bozarak ıöz söyle
meğe geldim. ,, 

MuS!olini bundan sora harp 
hareki.tının bir tarihçesini yapmış 
ve ltalyanın Libyada lazım olan 
harp hazırlığı yaptığını söyledik
ten sonra şöyle demiştir: 

"- Tarantodan beri harp ha
diseleri bizim aleyhimize vukua 
gelmiştir. Bu daima böyle olmuş, 
fakat nihayetinde Roma Kartacayı 
tahrip ederek dünya haritaaından 
silmiştir. Yeniden hız alma kovve
timiz muazzamdır. A!tl olan nihai 
muharebedir. Ve zafer mutlak ıu· 
rette müemmendir. lngiltere galip 
gelemez. Ne oluna olsun ltalya 
sonuna kadar Almanya ile beraber 
yürüyecektir. ltalyaoın zaferi idil 
bi sulh olacaktır. ,. 

istedikleri bir usulün bir anlaşama 
mazlık netice•i olarak bazı tüccar 

larımııa teımil edilmek istenildiği
anlaşılmıştır. 

iki taraf arasında •tkı ve iyi 

münasebetlerin tabii bir netice•i 

olarak bu anlaıamamazlıiın yakın 

da bertaraf edilec•(İ burada kuv

vetle limit edilmektedir. 

şaşarılarılarını gösteren. aynizaman 
da genç ve kabiliyetli Halkevlil!r 
için maddi, manevi teşviki de ihti
va eden toplu ve kıymetli bir eser. 
dir.,, 

Başvekilimiz bundan sonra 
Halkevlerinin bir tarihçesini yap· 
mışlar, Milli Şefiınizin etrafında 
şuur ve imanla birleşmiş olmanın 
göğü• kabartan mımzarasına dik
kat gözile bakmamızı rica ettik. 
ten sonra ıöyle demişlerdir : 

J 

(Devamı üçüçüde J 

Çörçil Elf. im izi 
kabul etti 

"- Bu birliği yaratan imiller 1 Doktor ederken Kemal Satır, hitabesini irad 
arasında Halkevlerinin ve odaları. .._ ______ ....;..;,;.:::.;;.:_..:.;:;;;.:.......::;.;.;;::.:::.:;;._...:.:.:.;;_...;;:.;;;;.;;.:,;.;,. __ _, 

Londra 24 [ a.a. )- Çörçil bu 
sabah Japonya ve Türkiye büyük 
elçilerini kabul etmiştir. 

oın da bulunduğunu söylemekle 
pir hakikati ifade ettiğime k.oi 
buluduyorum.,, 

Raşvekilimiz nutuklarını şöyle 
bitirmişlerdir: 

"- Milli Şefimizin ve Partimi· 
zin gösterdiği yolda yılmadan VP 

yorulmadan çalışan, millete ve va· 
tana karşı ifa edilec~k borcun yal· 
oız mütad günlük ve resmi çalış
malarla ödenmiyecefini, fahri mil· 
let hizmetlerine yüksünmeden bir 
çok saatler ayırmak lizımgeldiğini 
takdirle bu uğurda bütün kudret 
ve kabiliyetini sarfeden halkevleri
ni huzurunuzda bilgi ve şükran duy· 
ırnlarile selamlamayı vnife bilirim.,, 

(Ankarada ve şehrimizde halk· 
evlerinin 9 uncu yıldönüm kutlama 
törenine dair tafsilit 2 inci sahife· 
mizqedir.) 

Pazar günü güıel bir hitabede \ 
bulunan halkevi reisimiz doktor 
Kemal Satır 

Sofgada bir 
hadise 

Amerikan elçlal bir 
Almanı yaraladı 

Sofya 24 (A.A) - Sofyada 
cumarte•İ gecesi bir kabarada vu· 
kubulan ve Amerika orta elçi•i ile 
bir j'llazi grupunu da medhaldar 
eden hadi•• hakkında orta elçi şu 
beyanatta bulunmuştur. 

" - Hadise müessiltir. Fakat~ 
başka türlü yapaınadım. Orkestra· 
dan ıevdiğim parçalardan biri olan 
pipperrari'yi ·istedii?;im zaman bir 
masada toplanmış olan Almanlar 
buna itiraz etmiş ve bunlardan bi 
ri yüzüme bir kadeh fırlatcııştır. 
Buna mukabele ederek mütecavi· 
zi yüzünden yaraladım.,, 

Sefirin diplomatik tedbirlere 
mOracaat niyetinde olmadıjı bildi· 
rilmektedir. 

Hariciye vekilim.zin çok mühim beyanatı 

Tiirk-Bulgar beyan
namesinin mahiy ti 

Türkiye, istiklaline ve toprak bütünlüğüne 
yapılacak tecavüzü silahla karşılayacaktır 

Ankara 24 ( a.ı. ) - Türk • Bulgar beyanna
mesi hakkında bu günkü Ulus'ta bir beyanat neş· 

redilmiştir. 17 şubatta imzalanan Türk • Bulgar 
beyannamesi hakkındı ajans haberleri, tefsirler 
hakibte uymuyordu. Ulus gazetesi, bu anlaşma• 

nın doğru tef•irini, Türk efkarı umumiyesine bil
dirmek için doğrudan doğruya muhterem Harici· 
ye Vekili Şükrü Saraçoğlu ile bir mülakat yap· 
mıştır. Ulus muhabirinin sorduğu sual şudur: 

tefsirlerd~ bulundular. Bu anlaşmanın hakiki izahı 
nedir ? ,, 

Hariciye Vekilimiz kendisine has temin edici 
bir ifade ile şu cevabı vermiştir: 

- " Bulgar • Türk anlaşması etrafında neş-
riyat yapılırken bir kısım, Türkiyeoin Bulgaristan'ı 
lngiltere tarafına götürdüğü, diğer bir kısım da Bul· 
garistan'ın Türkiye'yi mihvere soktuğu hakkında 

- "Türkiy: • ~ulgaristan anlaşmasında gizli bir 
şey yoktur. Turkıye bütün ittifaklarına sad kt 
Bütün devletlerle, bilhassa komşu devletlerle b~ s:: 

r~.tl~ •.~~~.şmak t~r~ftarıyız. Lakin Türkiye toprak 
butunlugune ve ıstıklaline yapılacak h'ır t _ .. 
'l'hl k 1 ecavuzu 

sı a a arşı ıyacaktır Türkiye . Bulg . t 1 ' arıs an an aş-
ma;ı, tecavüze arzuları olmayan iki komşu devletin 
el sıkması ve sözleşmesidir. Bu tarzda uzanacak her 
eli sıkaıağa amadeyiz. 

KOR KUYUDA BİR 
CESET BULUHDU 
~ki köylU, odun kesme yüzUnden çıkan bir 

avga sonunda, bir de ı i k a n lı y ı b o ğ u p 
kuyuya attılar 

. ~':Yhan (Hususi) - Misis na-
hı yesının T abakzade çiftliği civa-
rında ve Ad . • . d . ana şosesı uzcrın e 
bır kuyu - . . d b' t b ıç.erısın e ır cese u· 
lunmu• 1 h . Y . " yapı an ta kıkatta bunun, 
lb enı:e köyünden 20 yaşlarında 
(ahım adında bir genç olduğu 

an aşılmıştır. 

Bundan on gün •vvel odun 
kesmek üzere Kızıldere mıntıkası· 
na giden lbrabiaıin beygiri üç gün 
s~nra boş ve yalnız olarak köye 
d_?ndüğü zaman köy bekçisinde bir 
ıuphe uyanmıştır. Derhal alakalı 
makamlar işe el kvymuşlardır. Sıkı 
araştırmalar neticesinde lbrahimi 
boğup kuyuya atanların Kızıldere 
köyünden Süleyman oğlu 18 yaş
l~ında lbrahim Güneş ile ayni 
koyden Topal Hasan oğlu 18 yaş· 
larında Hüseyin Cül oldukları tes· 
bit edilmiştir. 

Suçlular yakalanınışlar ve ad
liyeye te•lim olunmuşlardır. Cina· 
yet odun keaaıek yüzünden çıkau 
bir mQnasaa neticeıidir. 

SOVYET 
RUSYA 

Yeni zırhlılar ve 
kruvazörler ın,a 

ediyor 
Moskova 24 (A.A) - Bahriye 

komiser muavini amiral Jobn pra· 
va gazete•inde Sovyet deniz kuv
vetlarinin aşağıdaki tarzda taksim 
edileceğini izah etmektedir: 

Baltık lilosu, Karadeniz filosu 
Murmansk daki şimal filosu, Vla
divostok da bulunan pasifik filosu 
Amur filosu, Pensk filosu ismi veri
len filo ve son ihdas edilen Tuna 
filosu 

Filo modern bale getirilecektir. 
Y enide'l denizaltılar, vedetler, ma 
yin ıremileri, torpidolar, çok iyi 
teslilı edilmit kruvazörler ve ıırh· 
lılar inıa edilmektedir. 

5 Kazamızda yeniden çel· 
tik ekimi için tetkikler 

Öğrendiğimize göre, Ceyhon, 

Osmaniye, Bahçe kazalarile birkaç 

sene için çeltik ekimi men edilmiş 

olan Kadirli ve kozan kazalarında 

ki çeltik alanlarının yeniden tetkiki 

sıhhat vekaletince kabul edilmiştir. 

Yapılacak bu teıkiklereSıhhat Ve 

kaleti namına Adana sıtma ensti

tüsü direktörü Dr. Seyfettin Akan 

memur edilmiştir. 

lçel çeltik mUtahassıslığı 
merkezi 

içe! çeltik müteba!S'slığı mer· 

kezinin Vilayetimize nakli Ziraat 

Vekaletince muvafık görülmüş, 

keyfiyet Vilayetimize bildirilmiştir. 

Pamuk ihracatçılar Birliği 
yenı idare heyeti 

Çukurova Pamuk ihracatçılar 

Birliği dün, Ticaret Vekiletinden 

gelen bir emir üzerirıe fevkalade 

b. l yeni idare 
ır top ııntı yapmış ve 

heyetini •eçmiştir. • I 
Fabrikatör lbrıhim Burduroa- o 

r•iılit• intihap oJunmu.ıtur. 
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i 1 im 

Nasll rüya görüyoruz ? 
3 

Netice olarak diyebilirizki rüyada Aşkın hayatta mühim bir mevzu ol· 
yaratıcılık yoktur. Uykudaki ihsas- duğunu şuurlu bir surette tetkik 
lar ve intibalar, kendilerine bir şe- edenin Yunan Filozoflarından Ella· 
kil ve suret veren tefsir ve ta· tun olduğunu görüyoruz. 
yin eden hatıralarla birleşerek rü- O Filozoftan bu Doktora gelin-
yayı meydana getirirler. Uykumuz- ceye kadar aşk deli bir ırmak gibi 
da aluığımız ihsaslar sıcak, renkli, muhayyile ve ba•sasiyetleri Önüne 
, titrek ve canlı iseler de eksilr. katarak kah şuurda çağlıya çağlı-
ve ınüphemdirler. Hatıralarımız ise ya, kah tahteşşuurda inliye inliye 
Vazih ve belli olmalarına mukabil akıp &"İtmiştir. 
casızdırlar. lhsa.lar ile hatıralar Froyt tabii mecarasını bulamı-
eksik taraflarını Hr birile tamam- yan aşkın şuur altı aleminde kapa-
lıyacaklar ve rüyayı meydana ge· nık kalmasını ve ve bu hapsolma 
tireceklerdir. yüzünden vukua gelen sinir bozuk-

Demek oluyor ki rüyaların luklarını &"Ören, tedavi eden bir 
meydana gelmesinı1 ___ Y/ /P:,. ~ /P:ı_ 1NJ psikoloktur. 
de esrarlı hiç bir R • 

8 
.. Bu doktor rüya 

şey yoktur.Nisılki asım aşgoz ~~~a magnöa~rsdızüghüa-
haLiki alemi id-
rak ederken ihsas 

Adana Erkek Lisesi tıraların harici ih-
Filozofi Ôg" retmeni suların birleşme 

!arımızla hatırala- sini işte bu nok. 
rımız birleşiyorsa rüyalarımızın id- tai nazardan mütalea ediyor. 
raki için de müphem fakat canlı Froyd'e göre ; bütün rüyalar 
ıhsaslara vazih fekat cansız hatıra- rüya gören kimse için yabancı 
!arımız birleşiyorlar ve anlaşılmaz şeyler değildir. Bir, 

O halde uyanık iken vazih id- bir buçuk yaşından itibren çocuk-
riik halimizle uykudaki rüyayı gör- !arın rüyasını tetkik edersek dai-
mek arasında ne fark vardır?. ma ğündüzün duyup!• tatmin edil-
Her iki halde de ayni melekeler iş- memiş arzunun tahakkunu görürüz. 
liyor. Yalnız bu melekeler uyanıklık- Çocuiun &"Ündüzki hayatını bilmek, 
ta gergin bulunurken uykuda gev- rüyasını bilmek demek oluyor. Re-
şiyorlar. Rüyada eksik olan (ceht şit insanların rüyası da çocuk 
-Effor) ve cehdi bir araya toplama rüyalarının aynidir. Yalnız uyur-
işidir. Ceht hazan intibakı icap et· ken reşit insanların rüyasında &"Ün-
tirir. d 

Rüyadaki bu ceht yokluğun-
üzkü arzuların aynen bulunması 

yoktur. Çünkü büyüklerin rüyasın-
dao dolayı şu üç alamet rüyanın d a gündüzkü arzu tebdili kıyafet 
bel kemiğini teşkil eder: a)lstikrer-

ederek görülmüştür. Reşit kimsele
sızlık . b) Sür'atle akış. C) mana-

rin rüyasını iki kısma ayırmak İ· 
sız hatıraların tercih edilişi ) Ce-

cap eder. Biri rüyada görüp sa
hitsizlik yüzünden ihsaslarla hatıra· bahleyin müphem bir surette an
ların ciddi intibakı yerine bir abes-

lattığımız ( zahiri kısım ) diğeri de 
lik ve gelişigüzellik başlar. 

b ) rüyalarımızdaki süratlı -a. gayri şuurun içinden rüyayı idare 
kış da ceht yokluğundan doğan ettiğini farzettiğimiz ( gizli fikir ) 
bir neticedir. (Alfert Maury' nin kısmı. Rüyanın zahiri kısmı ( giz· 
kla<ik olmuş bir rüyası bir iki sa- li fikir ) lerin değ-işmiş ve onların 
niyelik zaman için &'eçmiştir. lhtila- yerine kaim olmuş şeklidir. Bu de-
li kebir, Terör devri' Robespiyer iişme Sansür neticesi olmuştur. 
ve Mira ile münakaşa muhakeme Şuurun makavemeti ( Sansür ) 
.. idam kararı'.) rüyadaki bu sür'a- uykuda çok zayıflar. Gayri şuurun 
tın sebebini hafızayı tanzim ve ida- rzuları zabıt ve hapis edilemez olur. 
re eden şuur kuvvetleriniu yokluğu Yalnız mukavemet iktidarı büsbü· 
yani ceht eksikliği ile izah edebili- tün kayıp olmadığından gayri şu,u-
riz. Meseli bir saatın zembereği run arzuları tebdili kıyafetle şuuru 
yirmidört satte bir çözülmek üzere rahatsız etmeyecek şekilde çıka· 
bir rakkas veya dişli bir çark ile bilirler. Bundan dolayı rüya sa-
kesilüp tanzim edilmedikçe nasıl bibi rüyasının bu maskeli hayalle-
hemen bir saniyede çözülüyorsa ha- riai tefsir edemez. Rüyanın aydın-
fıza da aynen böyledir. !atarak manasının meydana çıkma-

Hatıralar deposu olan hafıza sı için ihtiva ettiği acayip garaip 
uykuda iken hiç bir iş, hiç bir in- şekilleri taşıyan zahiri kısmın 
ti bak, hiç bir dikkat ile mukayyet ( muhtevanın ) yerine ( melr.ni, &"İZ· 
olmadığından istediii gibi at koş- li fikirler ) in ikame edilmesi ka-
turmaktan gayet tabii bir iş yap- fidir. Bu iş yapılınca görülecktir-
muyor... ki rüyanın muhtelif teferrüatıe gün· 

Şimdi ceht yokluiundan müte· düzün intibalarına bağlıdır. Ve 
vellit manasız hatıraların tercih edi- h • ey eti umumumiyesi tatmin edil-
lişi meselesine gelelim: memiş, yerini bulmamış bir arzunun 

kuvveden file çıkmasıdır. Bun
dan dolayı rüyanın zahıri muhte
vasına hapsedilmiş arzuların kıya

fet değiştirmiş bir tatmini gibi 
bakılabilir. 
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Vovilleri hatır
latan garip bir 

macera 

Pariste so 
günler zar 
fında çok 
garip bir 
vaka cere· 

yan etmiştir. Paris civarında Nan
terre' de bir aceze yurdunda ya· 

tıp kalkan B. Paul adında yaşlı 

bir adam bir pazar günü yurddan 

çıkarak Pariste gezerken bir 
sokakta karşısına genç ve güzel 
bir kadın çıkmıştır. Kadın Paula 

bir müddet dikkatle baktıktan 

sonra yanına yaklaşmış veşu suali 

sorm•ıtur: 

- Galiba 
iil mi? 

paranız yoktur, de 

Evet. 
- Para kazanmak istermi-

siniz? 
- isterim fakat buna imkan 

yoktur. 
- Vardır, hem de pek kolay 
- Acaba ne yapmalı? 
- Benimle evlenmelil... 

Paul bu sözler üzerine şaşkın 
şaşkın bakarken genç kadın: 

- Haydi gelin bir kahvede 
oturahmJ size düşündüklerimi an .. 

latayıml ... Demiş ve yaşlı adamla 
birlikte civardaki bir kahvehane· 
ye girmiştir. Kadın burada ilk 
sözü şu olmuştur: 

- Fransızsınız değ-il mi? 
- Evet. 

Güzel kadın bundan sonra 

DAHİLİ H.'i«:BERLER 
'< L .~!'. • - ' ' ' 

Halkevlerinin 9 uncu 
Açılış Yıldönümü 

Pazar günü Şehrimiz Halkevinde de büyük tören yaplldı; 1 
Halkevi Reisi tarafından bir hitabede bulnuldu 
ve Atatürk anıtına elenk konuldu 

Halkevlerinin 9 ncu açılış yıldönümü Pazar gü· Nafi Aksunun hitabesi takip etmiştir. 
nü memleketin her tarafında büyük bir törenle kut· Müteakiben Ankara Halkevinde "Karanlıktan 
lanmıştır. Başvekilimiı Dr. Refik Saydam saat 15 ışığa., isimli bir fantezi temsil olunmuş, Sivas, Ço-
de merasimi bir nutukla açmışlar ve 61 Halkevi ve rum ve Bolu Halkevlerinden törene gelen takımlar 
odasının açılışını ilin etmişlerdir. Sayın Başvekili- milli rakıslar yapmışlar, ses ve tel birliği korosu 
mizin nutkunu C. H. P. idare heyeti azasından B. armonize Halk havalarını terennüm etmiştir. ' 

Şehrimizde yapılan merasim Türk ulusu .. Cihan tarihinde hiç Atatürk'ün Anıtı önünde 
Halkevlerinin 9 ncu yıldönü- bir mağ-IOp millete müyesser olma- M" k"b H Ik utea ı en, a evimiz tara-

mü şehrimizde de büyük törenle mış bir celadetle Çankayayı bağ- f d h 1 I ın an azır anan çe enk alınmış, 
kutlanmıstır. rına basarak !nönlerinden, Dum· önde Halkevi bandosu bulunduğu 

Pazar günü öğleden sonra bü- lupınarlardan, Sakaryalardan aşmış halde, mektepliler, partililer halk 
tün okullar, izciler, Türk ve parti harikalar ve mucizeler yaratarak kalabalıaının teşkil ettig" i büyu" k 
bayraklarile süslenmiş olan Halke- k b" d'" 1 • • k 6 

oca ır uşman a emının ursa· bir alayla Atatu··rk Parkına aı·d·ıı-
vimizin önünde toplanmışlardı. Ka- - d k 1 & 

!abalık bir halk kitlesi, törende gın an gırtlağını sıka sı a yutu • miştir. Burada da bir tören yapıl-
hazır bulunuyordu. Valimiz B. Fa- mak istenen hakkını geri almış ve mış, istiklal marşı çalınmış, çelenk 
ik Üstün, Komutanımız Fahri Be· vatanı kurtarmıştır. mera•imle Abideye konulmuştur. 
len, Parti müfettişimiz B. Hasao Bugün on sekiz milyonluk a- Atatürk Parkında yapılan bu 
Menemencioğlu , Başmuharririmiz zametli ve mütesanit Türk varlığı merasimde Halkevi idare heyeti 
Niğde Mebusu Cavid Oral, Bele· karşısında bütün dünya saygı duy- azasından B: Vehbi Evioç bir hi· 
diye Reisimiz Kasım Ener ve Par· maktadır. Başımızda büyük ve kud- tabede bulunmuş ve bilhassa şun-
li Reisimiz Mustafa Rilat Gülek Hük6- retli bir Şef, hudutlarımızda en ları söylemiştir: 
met ileri gelenleri, Şehrin tanınmış son vasıtalarla techiz edilmiş lı:ah- "insan hayatında bazı mesud 
şahsiyetleri merasim yerinde idiler. raman ve her şeyi yapmağa muk- hadiseler vardır ki kalplerden hiç 

T H ık · b tedir bir ordumuz, onun arkasında b" örene a evı andosu tara- ır zaman silinmez. Böyle hidise-
fında çalınan istiklal mar•ı ile baş· karakter sahibi, metin, azimli ve 1 · k h I , erın sıca atıra arı benliğimizi 

anlatmağa başlamıştır: lanmıştır. Bunu müteakib Halkevi- istiklalinin aşıkı bir milletin vaku- daima okşar ve biz, hakiki bir 
- Polonyalıyım ismim Est- mizin genç ve değerli reisi Dr. B, rane ve asilane duruşu vardır. Ha· saadet dünyası içinde bulunduğu-

b K 
'd. Ç k Kemal Satır çok güzel bir hitabe- diseleri dikkatle, uyanıklıkla bek- muzu hissederiz. er ouznietz ır. o zengin 

değ-ilim, fakat geçinecek kadar de bulunmuştur. B. Kemal Satır liyen bu mesud dakika karşısında.. Milli hayatımızda da buna 
param vardır. Burada &'enç bir demiştir ki : Ve dünyanın kan ağladığı şu ka- benzer, fakat daha büyük manada, 

F 
Halktwi Reisinin hitabesi ra günlerde Türk vatanında ça- bütün milletin varlıg" mı bir gün~• 

ransızla sevişiyoruz. Bu Fransız .... 
benimle evlenmiyor, çünkü evli- "Evimizin bu mesud yıldö- lışmaktan başka .düşünülecek hiç sıcaklığile saran, ona yeni bir ha-
dir. HükOmet şimdi Polonyalıları nümünde, Sayın Başvekilimiz ve Par· bir şeyimiz yoktur. Bu bir millet yat, yeni bir dünya bahşeden mu-

d 
ti Genel başkan vekilimiz Dr. Relik için çok büyük bahtiyarlık deail kaddes hadiseler vardır. 

hu ut haricine, yahut Paristen ° Saydamın nutkunu hepimiz dikkat· midir? Bizlere düşen vazife mille· işte bugün burada doğ-umu. 
uzak yerlere sevlı:ediyor. Beni de 1 kJ d" I d"k B · e, zev e ın e ı . u vecız nu· timize ve memleketimize bu göz nun 9 uncu mesut yıldönümünü 
Paristen çıkarmak istemeleri çok tulr. karşısında Halkevlerinin mem- kamaştırıcı ve yüksek mevkii ka- kutladığımız Halkevleri, bu yüksek 
muhtemeldir. Sevdiğim gençten leket bünyesinde başarmaia çalış- zandıran Partiye ve onun b&nisi kıymetlerden biridir. 
ayrılmak istemiyorum. Bunu te· tığ-ı kudsi vazifenin ehemmiyeti olan Atatürke ve lnönüne minnet Dünün sosyal hayatını bugü-

hakkında bir şey ilave edecek de- - · ı · d · min edecek yegane çare bir Fran borcumuzu Halkevlerinde fera&"at nun ıcap arına gore eğıştirmelc, 
sızla evlenmemdir. Bir Fransızın ğilim. ve fedakarlık içinde çalışmakla büyük Türk halkının ruhunda milli 
karuu olursam ben de Fransı~ lnkılibımız1 vatanın bu mu· ödemektir. mefkOre ateşini yakmak gayesile 

• kaddes köoıesinde A.danada tasar· g,·ı· o k" H lk 1 · "k k 1 ~ ıy rsunuz 1 a ev erı yu • uru an bu inkilip evleri, buaün 
tabiiyetine gireceaimden kimse layan Ebedi Şefimiz, mesut bir te- k b" f"k· h ı 1 • ,, se ır ı ır ve gaye ma su ü o a- birer milli mabedimiz sayılmakta. 
beni Paristen çıkaramaz. Size sadüfle Halkevlerinin temelini Sey· rak bundan dokuz yıl önce Ebedi d 

b d 
hanın huzurunda secdeye g~ldiği Ş ır . ., 

unun için iz ivaç teklif ediyo- efimizin tensip ve kararlarile ku- Cece, gııM•el bı"r SUMClare t1erı'ldı· 
bu günde coşup gürleyen sesile • 

rum. Evlenelim ... Siz gene otur- burada kurmağa karar vermişti. r~bl~uHştu. Şu halde onun her eseri Gece saat 21,30 da Halkevin-
duaunuz yerde yatıp kalkarsınız, 1 gı 1 alkevleri de layemut kala- de hususi davetlı"lere ve Halkevlı·· 

• şte arkadaşlar. Parti prensip· 
bende sevdig" imle birlikte ya•a- caktır. Dün büyük Şefin sonsuz lere bir süvare verilm;•lir. Geç 

• !erimize uygun ve bu prensipleri d h "' 
şarım. Buna mukabil size maktu- Türk milletinin ruhunda ve kafa. e a kaynaklarından bugün de vakte kadar ve büyük bir neş'e 
an bir para ve her ay bir cep sında işlemek ve yaymak için ge· Milli Şefin engin ve dahiyane fi- içinde devam eden süvarede Vali-
harçlığı verecegım. Kabul mü? niş bir çalışma programı ile kuru- kir ve düşüncelerinden ilham ala- miz B. Faik Üstün, parti müfetti· 

rak Halkevlerimizin esas maksa· B 
ihtiyar Paul, &"enç ve g" üze! lan Halkevlerimizin sayısı mütema- şimiz . Hasan Menemenci oğ-lu, 

dında yani milletimizin kültür sa- B 1 
L hl k d b k le diyen çoğalmaktadır. Bu maksatla e ediye reisimiz B. Kasım Ener, 

e i a ına a ara içini çek· hasınd ff k 1 • açılan her halk odası veya halke- a mu va a 0 acagına ve za- şehrimizdeki meb'uslar hazır bulun· 
miş, bir iki dakika düşündükten vi memleket dahilinde kazanılan ferden zafere kavuşacağına şüphe- muşlardır. 
sonra cevap vermiştir: en büyük zaferlerden birisidir. miz yoktur. Zira hepimiz için en Bu topluluk münasebetile, im 

- Kabul! Biliyoruz ki Halkevlerinin mu· büyük inanç ve gaye budur. Enstitüsündeki fakir talebenin bol 
B ·· · p 1 b fi k 1 d b il" b 1 • Arkadaşlarım ne mutlu hepimi-u cevap uzerıne au ir va a o masın a en e ı aş ı a- malzeme temini için Halkevi tara. 

hamama giderek temizlenmiş, sa· mil milliyetçilik esasına dayanma· ze ki çok şanlı bir ülküde ·parti· fından tahsis olunan mütedavil 

Çını sakalını kestirmiş ertesi sa· sındandır. Şu halde hiç bir Türk nin altı oklu Al bayrağı altında saf .1 l b l sermaye ı ela e e erimizin yaptıkları 
hah temiz bir kat elbı"se satın vatandaşı yoktur ki Halkevlerine bağlıyan bir mücahit azametile · ıç çamaşırı, şapka, çiçek ve saire 

Uykuda iken hariçten alınan ihsas
larla birleşmek üzere olaya çıkan 
hatıralardan şu veya bu hatıra ye
rine niçin manasız hatıralar tercih 
edilebiliyor.? Bu meselede Bergso
nun şöyle bir izah yaptığını görü-
yoruz: 

almış ve kısa bir m~rasimden son &"irmesinde ve orada çalışmasında yaşamaktayız . ., "b" b" k d h 
Froyt, riiyayı biri şuur, digeri mahzur bulunsun. B. Kemal Satır bundan sonra gı ı eşya ır öşe e leş ir edilmiş, 
• I k .k. .

1
. ra evlenmişlerdir. G süvarede bulunanların büyük rag· 

Bergson diyorki. (Tabii uyku-
da rüyalarımıza dolan hatıralar çok 
kere uyanık iken pek seri geçmiş 
düşüncelerimize veyahut üzerinde 

fazlaca<dikkat sarfetmeden geçirdiği· 
miz şeylere aittir. ) Mesela gündü
zün fazla dıkkkt etmeden atlayı· 
verdiğimiz hadise ve fikir r t, i Ü)a 
mızda görüneceklerdir. Diyor. (Far
zedelimki yeni otelin karşısındaki 
durakta otobüs bekliyorum. 
Yaya kaldırımdayım otobüsün çarp· 
Tam ması tehlikesi yok fik-
riyle mhsterih duruyorum 
bu sırada otobüsün hafif bir tema
sı olsada zihnimde muhtemel bir 
tehlike fikri geçse, yani korktuğ-u
mum şuuruna varmadan sevki rabii 
ile şöyle bir geri çekilme hareketi 
yapsam o gece otobüs altın 'a çiğ
nenme rüyası görmem muhtemeldir. 
Bir başka misal: Ümitsiz bir hasta· 
yı ziyaret ederken içimden seri bir 
bir ümit geçse, o gece rüyamda 
hastanın şifa bulduğunu nekahet 
devresine iirdiğini görmem muhte
meldir.) 

Fakat Bergsonun bu manasız 
hatıralardan şu veya bunun tercih 
edişini kafi bulmamakta haklıyız. 
Meselenin bu safhasında Viyanalı 
Doktor ve Psikolok Froydün şaya
nı dikkat bir izahı ile baş başa 
kalmamı~ ve F roydün bu masele.de
ki noktaı nazarını ana hatlarıyle 
kısaca gözden geçirmemiz lazım-

dır: F d ·• Viyanalı roy ün en barıuz ve 
sırf kendisine ait olan hususiyeti 
sinir hastalarında görülen ruh ve 
beden arizalarının inkişafında cinsi· 
yet hadıselerinin ne büyük tesirle
ri olduiunu &"Östermekte toplanır. 

gayrı şuur o ma üzere ı ı amı ın eniş bir çerçive dahilinde Halkevimizin bir yıllık çalışması • 
mahsulü addetmektedir. içtimai ve Genç kadın kecasına karar- partinin bir kültür V4Sltası olan hakkında izahat ve ma!Omat ver- bet ve alakasını kazanmıştır. 
ya ahlaki tesirlerin müdahaleleriy- !aşmış olan paradan ve ilk aylık bu mukaddes yuvalar halkın her miş, bütün şubelerin faaliyetlerini Bisiklet koşusu 
le gayri şuurda hapsedilmiş arzu- cep harçlığından başka bir de tabakasını içine alacak, kaynaştı· anlatmış, parti prensipleri dahilin- Halkevlerinin yıl dönümü mü-
lar şuura çıkmak için rüyada ça- altın saat hediye etmiştir. Paul racak ve anlaştıracak bir şekilde de çalışan eski reis B. Nevzadın n~~ebetile Evimizin tertip ettiği 
bukluk gösterirler. Çünki uyku es- bundan sonra gene Nanterre,e techiz edilmiştir. ve onunla teşriki mesai etmiş o- bısıklet koşusu pazar günü saat 

d (E ) · k A 1 k 11 de yapılmı•tır. Bölae bisiklet nasın a ne nın mu avemeti bin- aitm;•tir. rkadaşlarım·, an ar adaşlarının muvaffak" ti • 6 

o .. ıye e- ajanı Adli Berger tarafından oraa· 
nisbe zayıflamıştır. { D ;; d Samsunda •ahlanan bu"yu"k · · • .. k d"l · · t b "k 6 

twamı uçüncü e • rını ovmuş, en 1 erını e rı et· nize edilen bu koşu Halkevi önün-
/ Devamı üçüncüde/ Türk ve onun mütemmimi olan miştir. den başlamış ve Kurltepeye gidip 

..,.---~-----;... __ .,,,;;...,..,._...,..,..._...._...._...._...._..,...,,... ... .,. __ ...,..,...,....,,.......,.,.._...,...,..., _ _,...,..,. ____ ...,; ... --....._.._.._,...,.,.., .. ...._,... ... ...,...,_...,. gelmek suretile Halkevi onünde 
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l B U 
en rl l"ilCI bisikletli &"enç kaydedilmiştir. Netice· K A D 1 N s 1 n • f c A s u s T u R de, Ahmet Ecesoy birinci gelerek 

Halkevi kupasın kazanmıştır, Duran 
Çev iren : EF • KA Yenice ikinci ve Ahmet Papku 

üçüncü gelerek birer madalya al
mışlardır. Bundan başka, madam Lök ör, 

şimdiye kadar :kendisine tavsiye 
ettiiim çekingen hareketi kont 
ion Niderstofdan mal6mat alabilir. 
Ne şekilde hareket etmek lizım
geldiğini tayin etmek size ait aziz 
madam. Fakat Langdan çekininiz. 
Evinize gökten düşer &"İhi ve tav•i· 

ye ile gelen bu emirberden de 
şüpheliyim. 

Genç kadın: 
- Peki efendim, dedi. 

- Aziz dostlarım, söyliyecek· 
lerim bundan ibaret.. Bir tavsiye 

daha Maiyetinizdekilerin taşkınlık 

yapmalarına mani olunuz. iyice dü
şünmeden, lüzumunu ve doğurucağı 
neticeleri hesaplamadan düşmanla
rımızdan kimseyi öldürmemeli. Pa
pa Gayyard bilir: Sersemin biri 
Stirelin başını , papazın evindeki 
çamaşır tekn~sinde biraz fazlaca 
tuttuiu günden itibarendir ki Sen 
Korentende rahatımız kaçtı. 

Epey süren bir sükOttan sonıa 

Haym , heyecandan titreyen bir 
sesle devam etti: 

- Hepinize teşekkürü kendi
me borç bilirim. Burada yalnız ba• 
şıma büyült iş göremezdim. Ancak 
sizin sayerıizdedir ki, Fransı~ casu· 
su Alsaslı Hayın, Fransaya iki bö· 
lük teşkil edecek adette asker gön· 
dermiş ve düşmanının mühim esra· 
rını bildirerek böylece ihtimal ha· 
yatını boş yere feda etmemiştir. 
Tekrar teşekkür ederim. 

Mahzendekilerin hepsi ayağa 
kalkmı9tı. Madam Lökör hıçkırı· 
yor, Papaz Gayyard ikide bir bur· 

nunu siliyordu. Yüzbaşı Loran el· 
!erini Haymın omuzlarına koyarak: 

- Lüzumsuz heyecan yok. Da· 
ha her şey kaybolmadı. 

Kompars haykırdı: 
- Her şey kayboldu! 

Konrad dönünceye kadar Fran· 
sı.zların daiılmasından kor~arak 
ınildahaleye karar vermişti. F ransıı· 
!ar başlarını kaldırdılar, Komparsın 

üzerine çevrilmiş tabancasını gör
düler ve şaşkın kala kaldılar. 

Kompars alay etti: 

- Aziz arkadaşım Haym. Eğ-er 
vasiyetiniz bitti)'3e IOtfen ellerinizi 
havaya kaldırınız. Diğerleri de kat! 
dırdırsınlar, hatta papaz ve kadın .. 
Tamam, işte böyle.. Biribirinizden 
ayrılın ve geri geri yürüyerek du
vara dayanın. Güzel, aferin.. Sab
redin, birkaç dakikalık iş kaldı. 

ıx 

(Son on beş dakika/ 
Fransızlar, Komparsın emirle

rine düşünmeden itaat etmişlerdi. 
Esasen yapılacak başka bir şey de 
yoktu. 

Sırtını duvara vermiş olan Kom. 
pars, karşısındakilerin ve bilhassa 
Haymın barekiitını gözden kaçır. 
ınıyordu. Sahte Alman zabitinin 
sililhlı olduğu ve ilk fırsatta hare· 
kete ieçeceğ-i muhakkaktı. ICom
pars onun &"Özlerinde bir ümit şule-

•i seç~r gibi oldu ve meçhul bir 
tehlike ihtimalile titredi. 

Homurdandı . 
- Haym, devriye birkaç da· 

kikaya kadar burada olacak. O 

&"elmeden önce lı:ımıldanacak olur
sa sen bir köpek gibi gebertirim. 

Anlaşıldı mı? 
_ Bunu söylemeie neden lü· 

zum &"Ördün? 
Haym bunu istihzali bir eda 

ile söylemişti. Komar• bunu hissetti. 

Bu arada madam Lökör duva
ra iyice yaslandı, yavaş yavaş kaydı 

ve banııı bir halde yere yıkıldı. Yüz 
Loran ona yardım etmete dav· 

başırandı. 

Kompars haykırdı: 
- Dur! bırakın onu.. Sende 

güzelim , bana bir oyun oynamağ-a 
hazırlanıyorsan bilki ilk hareketin· 
de ateş ederim. 

Haym ınüdahale etti: 

( Dttt1amı fHlT ) 

Mersinde yapılan gireş 
Mersin { Hususi muhabirimiz· 

den) - Halkevlerinin açılışının 9 
zuncu yıl dönümü bu sene evvelki 
senelere nisbetle daha canlı bir 
şekilde kutlanmıştır. Merasime saat 
14,55 de Güneş sinemasında illr. 
mektep talebelerinden bir grubun 
söylediği lstikliil marşile başlandı. 
Bnnu müteakip Halkevi bandosu 
tarafından Halkevleri marşı çalındı. 
bundan sonra Maarif müdürümüz 
Bay Şefik Ergündüz tarafından 
Halkevimizin mesaisi hakkında ala
ka ile dinlenen bir konferans ve• 
rildi ve Gazi paşa okulu ögretmen· 
!erinden Bayan Sabahat Görbir 
tarafından okunan { Halkevi coçu· 
ğu ) adlı şiiri çok alkışlandı. Evi
miz temsil koluna mensup öiret· 
menler tarafından 3 perdelik { Be
yaz baykuş ) piyesi temsil edildi. 
Okul talebeleri tarafından milli 
oyunlar oynanarak 
yet verildi. 

meraıim• niba· 



25 Şubat 1941 

Harp ve 
Diplomasi 

Londra 
ŞükrU Saraçoölunun 
beyanatını iyi karşıladı 

Türk • Bulgar beyannamesi
nin üzerinden bir hafta 

geçmek üzeredir. Bu beyanname 
etrafında bir hafta zarfında bir çok 
yazılara rastladık, farkında olarak 
veya olaıyarak bu beyannameyi 
yanlaş tefsir eden, kötü propagan
da yapanlara gördük. Bütün bu 
kötü ve propagandacı yankıları 
muhakkak ki bu anlaşmayı üzerin
den bir hafta değil, uzun bir za• 
man geçse bile değiştırmiyecektir. 

Bu füzuli tevilciliğin önüne 
geçmek için Ulus gazetesinin, bir 
muharriri Hariciye vekilimizden be· 
yanatta bulunmasını istemiştir. 

Hariciye Vekilimizin yaptığı 
merd ve sarih beyanat bugün
kü Ülusta çıkmıştır. Vekil demiştir 
ki : 11 Türk politikasında değişmiş 

bir şey yoktur. Türkiye ittifakla· 
rına sadıktır. Türkiye toprak bü· 
tünlüğüne ve istiklaline yapılacak 
her taarruza silahla mukabele eae
cek tir. Anlaşma, iki komşu devle
tin samimiyetle el sıkması ve söz
leşmesidir. Türkiye, bu tarzda ve 
bu minada uzatılacak her eli sık· 

maya amadedir.,. 
Türkiyeni.a bütün devletlerle 

ve bilhassa komşularile olan mü
nasebetlerinden sapacağını sanan
lar; ittifaklarını gevşeteceğini zan
nedenler Vekilimizin bu beyanatı 

karı ısında susmalı, farkında olma
yarak yaptıkları hataları düzelt· 
melidirler. Türkiye, toprak bütün· 
lüiüne ve istiklaline yapılacak her 
taarruza silahla mukabele edecak· 
tir. Bulgariatanla Türkiye barışı 

korumayı güdüyorlardı. Bu iki 
kotnfa, sözlerinde ve dileklerinde 
beraberliji görünce birbirlerinin 
elini sıktılar. 

imzasına sadık merd Türk elinin 
ayni samimiyetle olan hiç bir eli 
sıkmadan geri durmıyacağı, bu mu· 
ahedenin altına imzasını koyan 
Hariciye vekilimizin ağzından bir 
kerre daha dünyaya bildirilmiştir. 

Lundra radyosunun bugün bil
dirdijine l'Öre Hariciye Vekilimi· 
zin beyanatı Londrada gayet iyi 
karıılanmqbr. Londra mahfillerine 
göre, muahede hakkında Bal
kanla,.da tereddüt içinde olanlar 
bu beyanatla hakikati bir kerre 
daha öireneceklerdir. 

lusolininin nutku 

ltalyan baş -vekili Muaulini 
dün saat 17 de Adriyano 

tiyatrosunda uzun bir nutuk söyle
miştir. Bu nutka l'Öre ltalya sekiz 
aydan beri harp halindedir. Muso· 
lini, Mısır önüne kadar ilerleyen 
ltalyan ordusunun mağlubiyetini 

itiraf etmiştir. 

Arnavutluktaki hadiselerden 
bahseden Musolini İtalyan Gene
rallarına isnad edilen ithamları 
reddetmiş ve Yunan-ltalyan harbine 
dair ıöyle demiştir: .. Arnavutl•k
daki ltalyan askeri ihtişamlı bir 
harp yaparak dünyayı hayretlere 
bırakmqlardar. Yakanda ilk bahar 
l'elecek ve dünya yeni hadiseler 
görecektir.,, 

Musolini lngilterenin galip ge-
lemiyeceğinden bahsetmekte ve 
sözlerini lngilterenin bir çok darbe
lere tahammül ettiğini sena ederek 
bitirmektedir. 

Ulusta Mümtaz Faik Fenik 
Muaolininin nutku etrafında yazdığı 
bir mekalede diyorki: "Musolini bu 
nutkile münferit sulh şayialarına 
yalanlamak ve belki de yakında 
başlayacak olan Alman taarruzu 
karşısında F qist erkanına bir ki
nin vermek istemiştir. Fakat kinin 
de çok acı bir şeydir. 

Bu nutuk etrafında Deylil tel
graf gazetesi diyor k:ı 

" Musolini ltalyan milletinin 
hayal inkisarını hafifletmek için bu 
nutku ıöylemek mecburiyetinde 
kalmıştır. ltalyan şefteri bir yanl11-
lıktan öteki bir yanlışlığa düşmek
tedirler.,, 

Deyil Herald nutka temas ede· 
rek, böyle bir kaç nutuk daha 
söylenecek olursa ltalyao milletin
de kuvveimaneviye namına bir şey 
kalmıyacağını yazmaktadır. 

Bir Amerikan l'azetesi ise Mu. 
•0lininüı Alman ordusu hakkındaki 
medha..na yollu aöılorinden bahis
le t6yle diyor: 

G&ral&yor ki M010liıai at .. teki 

Nasll rüya 
görüyoruz 

-Baştara/ı ikincide 
Binaenaleyh baskıda kalmış 

sevki tabiiler bu fU"Sattan istifade 
ederek şuura çıkmak istiyecekler· 
dir. Rüya gören kimsenin uyanık 
halindeki içtimai ve ahlaki terbiye· 
si ne kadar az gevşek ise bu mu· 
kavemette de o nisbette az ola· 
caktır. f' akat hiç bir zaman sıfır 
olmıyacaktar. Bu yüzden mahpus 
kalmış sevki tabiiler tebdili kıya· 

fet ederek, sembolleşer~k şuura 

çıkarlar. 

Bununla beraber ender olarak 
ş111Jra olanca hodkim ve bayağı 
cinsi şekilleriyle çık.mağa muvaffak 
oldukları zaman mukavemetin tesi
riyle iç sıkıntısı, kabus veya bir
denbire uyanmak hadisesini meyda· 
na koyarlar. 

Froyt rüyaların mekni fikirle-
rini teşkil eden unsurlar arasında 
Reşit insanların rüyalarında çocuk
luk senelerinde alı.ıan intibalann 

mühim birer yer işgal ettiğ'iai söy
ler. Buna ilave olarak: (Rüyanın 

menba ve temeli olan gayri şuur, 
bilhusa cinsi meıelelerden müte
vellit kompleksleri şuurda temsil 

etmek için rüyayı bir sembol ola

rak kuUamr.) der. 

Hülisa: 

Rüya meselesi diğer psikolojik 

hidiaelerden daha çok seyyal bir 

mahiyt arzettiğ'İnden kat'i halli 
yapılamamıştır. 

Üzerinde konuştuğumuz mese· 

leler hafif uykuda &"Örülen rGyalara 

ait tahliJlerdir. Derin uyku halinde 
görülen rüyaların izahı maalesef 

tetkik edilmemektedir. Bununla be

raber günden güne terakki etmek

te olan psikoloji ilminin bu mesele

leri halledeceğine muhakkak naza

riyle bakmak lizımdır. 

Müaaadenizle bu işleri biz yine 

alimlere bırakalım. Ve bizi günUik 

hayatın acı sıkıntılarından biran 

için olsun kurtaran tatlı hülya ve 

rüyalarımızı görmekte devam ede

rek hayatı bütün anitı ile yaşama• 
ya çalqalım. 

keıtaneleri çıkarmak için Hitlerin 
eline bakmaktadır.,, 

Alman akanları gevşedi - - ---~-----· s onzamanlarda lnailtereye 
karşı yapılan hava akınları 

wevşemiftir. Bunda fena ve balatla 
havaların da tairi olabilir. Fakat 
3,5-4 saat devam eden l'ece tur
ruzlannın iki miali yapdmumda 
bir aebeb olamaz. Şu halde bava 
taarruzlarının az ve devamh olma
ıanda başka bir aebeb vardır. 

Geceleyin yapılan bava taar
ruzları ne kadar çok kuvvetle ic· 
ra edilirse bu taarruzların uzun ol
ması için o kadar fazla tayyare 
kullanmak lazımdır. Geceleri kol 
halinde taarruz az olup ekseriya 
münferid bir halde yapılmaktadır. 

Fakat ister kollarla olsun, is
ter münferid bir halde olsan ayni 
hedefe karşı üç saat kullanılan tay
yare adedile altı aaat devam eden 
taarruzda kullanılacak tayyare ade
di bir r miıli fazladır. Almanların 
şimdi geceleri az kuvvet kuUanma
ları Romanya ve ltalyaya bir takım 
hava birlikleri göndermelerinden 
ileri gelebilir. 

Fakat lngiltereye yapılacak 
hava taarruzlarından, Romanya ve 
ltalyaya röntferilen hava birlikleri 

adedi kadar mütenasib olarak az ~ 
la bilir. 

Almanlar pekila, Romanya ve 
ltalyaya gönderdikleri hava birlik
leri kadar lngiltereye yapılan ha
va taarruzlarına iştirak eden tay
yareleri takviye edebilirlerdi. Onun 
için ba l'ece taarruzlumın l'evşe
mesine ikinci ıebeb Almanyanın 
lngiltereye yapicatı taarnıza ha
zırlanmasıdır. 

ilk baharda yapılması melhuz 
böyle bir taarruz için eaaah hazar
lıta lllzam vardır. 

Hazırlık devresinin uzunluğu 
yapılacak harekitın tiddetine dela
let eder. Ba taarruza Almanlann 
geçen seneki Apatoa ve Eyh11 
taarruzlanndan dah• fazla hazırlan. 
maları icabeder. Ukin bu defa da 
Almanlar kütle halinde taanıaZ ya
parlarsa, l'eçen sene EylGI ve A. 
gustos aylannda ujoradıkları akibe
te utramaları ihtimalden uzak tu
tulamaz. 

-Radyo rueteli-

BUGON 

DAHİLİ HABERLER Yunan Hava 
üstünlüğü 

lt·:~!:Y2;r.~f ~~!::·, l lkokullarda çifte tedrisat 
laktaki ıon hava muharebeleri Yu- Maarif yekaleti ilk tedrisat umum müdürlüğü tarafından Vilayetimiz 
nan tayyareciliğinin kat'i üstünlü- ~aarıf ~ü~~rl?.~üne ~ifte t~drisat hakkında bir tamim yapılmıştır. 
ğünü ve C. d - 42 tipindeki avcı ~~ tamımde bıldırıldıgın~ _gore, çıfte tedrisat yapan ilkokullarda gerek 
tayyareleri de dahil olduğu halde ogleden evvel, gerekse ogleden sonra tedrisata tabi olan talebe gurup· 
ltalyan tayyarelerinin pek işe ya- l~rı 1 marttan ders yılı sonuna ve yeni ders yılı başından birinci teş-
ramadıklanna iıbat etmiştir. Filba· rın sonuna kadar güode beşer saat ders yapacaklardır. 
kika son 11 gün zarfında İtalyan· Çarşamba ve cumartesi günleri, her gurup üçer saat ders gôl'mek 
lar 40 avcı ve bombmardıman tey- üzere, öğleden evvel tedrisatta bulunulacaktır. Çar•amba a - -

-·ı d ... 0 unu 
yaresi kaybetmişlerdir. Oi e en sonra okulca yapılacak gezintilere, fabrika ve sair gezintilerine 

Atina 24 [a. a.] - Yunan em- okulda yapılacak konferans, konser, temsil ve ya bağçe işlerine ve id· 
niyet nezaretinin tebliği : man hareketleri gibi işlere tahsis olunacaktır. 

Düşman tayyareleri Ege ada- - )c:XXlQC:ı:::ıı:ıc,,.,~=============~:;;.;:;::====== 
lanndan biri civanna bomba atmıı- M • ı ı A ı • 
farsa da ne hasar, ne de insanca 1 1 m e n sucat ı g 
zayiat vardır. Ke:u düşman tayya-

releri Makedonyada bir köye de 1 d ' 
:;2~~·i~~: h;çv::.:·::~ ~!!Y1;,~~~h.,:1d!.~21!!?İyon. I 
liği: da devam olunmuş ve bitirilmişdir. Demirspor - Erkek lisesine 

Küçük müfrezelerin ve topçu- Cümartesi günü yapılan demirspor 1-0 galip. 
nun mevzii faaliyeti kaydedilmiştir. Seyhan karşılaşmasında Demirspor Milli mensucat - Teros gene· 
Tayyarelerimiz iki düşman tayya- Seyhana 4-0 galip gelmiş, Toros lik kulubuna 0-6 galip. 
resini muhakkak olarak ve diğer l'ençlik kulubu 3.5 idman yurduna Bu suretle lig maçları bölge-
iki tayyareyi de muhtemel olarak yenilmiştir. mizde son müddeti olan 16 mart 
dilfürmüştür. Difi bataryalarımız p 1941 den evvel bitirilmiş oluyorr, 
bir düıman tayyaresini düşürmü... · azar günfi yapılan maçların bülge şampiyonluğunu Milli mensu· 

y netıcesi ıöyledir: 
tür. Bir Tayyaremiz üssüne dön. cat genelik kulubu kazanmıştır. 
memiftir. Erkek ~uallim mektebi - Sey- Gençlerimizi tebrik eder, çahş-

Kahire 24 [a. a.] - Ortaşark han rençlık kulubuna 5-0 l'alip. malarında da başarılır dileriz. 
lnriliz hava kuvvetlerinin tebliği : Malatya mensuat - idman yur Son puvan cetveli şudnr. 

Bombardıman tayyarelerimiz Kulüp Maç Galip Beraber Mağlup Attıj'ı gol Yediği, gol Puvan 

Tepedelen civarında depolara, düş. M. mensucat G.k. l 6 13 
- - -

manın motörlü nakliye_ kollarına 2 1 62 13 44 
h E. muallim 16 11 2 muazzam uar yapmışlardır. Diier 

bir grup Brava'mn cenubugarbisin- idman yurdu G.k.16 9 3 
3 54 19 40 
4 42 20 

deki düşman tahaşşütlerini şiddetle Demir spor G.k. 16 8 3 
bombalam11br. Musavva tayyare Ma. mensucatG.k. 16 6 

37 
5 32 31 35 

3 7 27 32 31 
meydanına da bir akın yapılmıştır. Erkek lisesi 16 7 
Bir avcı tayyaremiz kayıptır. Ziraat lisesi G.k. 16 4 

2 

2 
7 x 25 43 31 

10 
Yananistan bogun Seyhan G.K. 16 3 

x 21 30 25 
10 x 9 47 24 3 

eimigecek Toros G.K. 16 o 2 14 15 52 18 
Londra 24 [a. a.] - Müstakil 

Fransız ajansı bildiriyor: 
Alman ve ltalyan radyoları bir 

tekzip vermişlerdir. Bu tekziple Al
manyanın ltalyan ·Yunan muhasa
mabna nihayet vermek için Atina 
hükOmeti üzerinde hiç bir tazyik 
yapmadığını bildirmektedir. 

Burada beyan edildiğine göre. 
böyle bir tekzibin manası Alman
yanın böyle bir teşebbüsün aka
mete mabkOm olduğnunu teslim et· 
meai demektir. 

Londradaki Yaı.an mahfilleri, 
Almanyanın tazyiki olsa dahi Ati
na hDkOmetinin boyun eia:esine 
imkln olmadıtını bildirmektedirler. --DUnyada Neler 

Oluyor? 
Baparafı ikincide 

Paul bir iki hafta Nanterre' 
de eski bayata yapmlf, fakat ya• 
vq yavaı bu hayab çok can ıı
kıcı balmap bqlam11tır. VaktD 
hali yerinde wenç, l'ilzel bir kan
•• varken o*'an uzak yqamak 
kendisine çok afır gelmiştir. Bunun 
üzerine bir gün aceze yurdundan 
çıkmış, karısının oturduğıa Palikao 
sokağındaki apartımana ritmiş ve 
şu oıözleri söylemiştir: 

- Aceze yurdundaki hayat 
bana çok ağır reliyor. Ben de 
burada oturacağım. 

Kadın hiç beklemediği bu 
m6racaat karşısında yerinden sıçra· 
mış: 

- Olamazl.. demiştir. 
Paal allkOnetini bozmamıı: 
- Ôyleae botanırızl- cevabı· 

nı vermi.ftir. 
Bu cevap kızı düşünceye sevk

miş, nihayet Paul'ün de gelip bu 
apartmanda oturmasını kabul et•İf· 
tir. Fakat bu defa tkadının dostu 
bqka bir yerde bir oda tutarak 
kadınla burada görüşmeğe başla· 
mıştır. 

Bundan sonra üçüncü perde 
açılmtfbr. 

Genç Frantızın karısı, kocdl" 
nın Lehli kadınla münasebetini ha 
ber almlf ve bir baskın yaptır
m1Jtır. Bu baskından sonra bof&n 
aıa davası ·açtıiı gibi kocasının 
eski bir faaliyetini hükOmete ha· 
ber vererek tevkif te ettirmiftir0 

Şimdi genç ve güzel Lehli 
kadın ihtiyar kocasile birlikte otur 
makta ve müt•madiyen ağlayıp 
durmaktadır. 
...................... ~ 

DOKTOR : 
Kemal Satır 1 • • : 

Ha ı ta 1 arını bergln 1 1 Kızılay caddesindeki mu•· 1 

Lyeae e..U.de lrabul eder. ~j 
..................... 

Toplama 144 61 22 

Hitlerin nutku 
( Baıtara/ı birincide) 

61 287 287 285 

Çocuk esirgeme kurumun
da reis seçimi 

Berlin 24 [a. a.) - Faşist İtal
ya ile Almanyanın birbirine bağla 
bulunduğunu söyliyen Hitler, ltal . 
yanın Almanyaya büyük yardımlar 
yapmış olduğunu bildirmiş, iki mih
ver devletin arasındaki sarsılmaz 
tesanüdü bir kere daha teyid et
mqtir. 

Çocuk eıirgeme ku ... mu idare 
heyeti dün toplanmlf, reiıliie fab
rikatör Nuh Naci Yayğan, ikinci 
reisliğ-e doktor Suat, muhaaebeci
liie Hüseyin Candan, katipliğe 
Tahıin Erman, veznedarlığa Hu
lusi Güllü Hçilmiflerdir. 

Hitler bilahare Almanyaaın kı· 
ıı uyuyarak l'eçirmemit olduj'Unu 
zamanında anlatacaj-ını aöylemif , 
deniz altı harbinin b&flamıı oldu
iunu ve bu deniz altı harbinin 
martta ve nisanda en yüksek de
recesine çıkacafını haber vermittir. 

bunun kati neticeye kadar böyle 
yapdacafını aöyliyen Hitler, netice
nin kendiai hayatta ve zinde iken 
alınacağı ümidini izhar etmiş, asıl 
harbin şimdi atetleneceğini kayd 
ederek demittir k: 

lngilizlerin kıtada nerr.de ya
kalanırıa orada vurulacağını ve 

"Yeni bir mücadele senesi ba
tındayaz, bu yıl kati neticelerin 
alınacaj'ı bir yıl olacaktır. 

Birleşik Amerika Mamulatı 

FABRİKA KAYIŞLARIMIZ ~~·~İŞ· 
istediğiniz Her Ende Bulabileceksiniz. 

Tafra Siparişleri Derhal Gönderilir 

Müracaat 

ABiDiNPAşA CADDESiNDE 
Tahsin Salih Bosna 

1 

Telgraf: ADANA Tabo Telefon: 274 P. K. 74 1 

T. iş BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ 1 DELER: 

4Şıı6af, 2Magıs, 1 Apstos,31/cinciteırin tarilılerinde gapılu. 
1941 iKRAMIYELERI 

1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 
3 .. 1000 ,, - 3000. ,, 
2 " 750 ,, - 1500. ,, 
4 ,, 500 ,, - 2000. ,, 
8 " 250 .. - 2000. ,, 

35 .. 100 .. - 3500. .. 
80 " 50 .. - 4000. .. 

300 ,, 20 " - 6000. 
" 

TUrklye ı, Bankasına para yat1rmakla yal· 
nı• para blrlktlrmı, v• faiz almı, olmez, arnı 
zatnanda tallln._I de denem .. olureunuz. 

Adana~c~ ~ z~,~o•~• 1 
24 Şubat 1941 
Piyasa cetveli 

Enaz En çok 
Kr. S. Kr. s. 

1- Klevland 
il - " Akala 

Kapu malı 47 48,50 
P. Temzi 
P. Temizi ya(. Yemiş 
Kozacı P 

• Ma.Parlağı 51 
Şark buğdayı 
K. Çiğidi 
Arpa 
Nohut 

Ankara Kambiyo Borsası 
24 Şubat 1941 

Sterlin 
Dolu 

Kr 

500 
132 

s. 
24 
20 

~~ijv)) J 
Ankara Radyosu 

[ 25 Şubat Sah ) 
8.00 Program, ve memlekt'tt 

saat ayan. 
8.03 Ajans Haberleri. 
8.18 Müzik: Hafif program 

(Pi.) 

8,45,9,00 Ev kadını - Yemek 
listesi. 

12.30 Program, ve Memleket 
Saat Ayarı. 
1233 Müzik: Türkçe plaklar. 
12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik : Türkçe plildar 

prorramının devamı. 

13.20-14.00 Müzik: Karışık prol'· 
ram (Pi.) 

18.00 Prorram, ve Memleket 
Saat Ayarı. 

18.03 Müzik: Cazband [ Pi. ] 
18.30 Konuşma [<,:iftcinin saati). 
18.45 Müzik: Çiftcinin saati. -

Karadeniz oyun havaları. 
19.00 Müzik: Amar Kuarteti -

Çalanlar: L. Amar, Enver Kapel· 
man, izzet Nezih, Mesud Cemil. 

1. Haydn: Tarlakuşu 
2. Schubert. Ölümünden sonra 

bulunmuş bir kısımlık Kuartet. 
19.30 Memleket Saat Ayarı , 

ve Ajanı Haberleri. 
19.45 Müzik: Radyo fasıl he -

yeti. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Radyo küme he

yeti - Klasik program. 
21.30 Konuşma (Hukuk ilmini 

yayma kurumu adına Kocaeli Me
busu Selihattin Yargı: .. Devlet 
zabıtasına karşı borçlarımız,,). 

21.45: Radyo aalon orke..tra
sı [Violonist Necip Aşkın idare
sinde) 

1. Joh. Strauss: Şark hikayeleri 
2. Coleridge - Taylor: Derin 

nehrin içinde 

. 3. ~tolz: Viyana ancak gece
leyın guzeldir. 

Soprano Bedriye Tu··zu-n'·· · _ 
t . k·ı un ış 
ıra ı e. 

4. Joh. Strauss. Viyanl\ orman
ları efsanesi 

5. Marks: Küçük askerler 
6. Kalman: Çardaş Fürstin ope· 

retinden Potpuri. 

. 22,30 Meı;nleket saat ayarı, 
aıans haberlerı; ziraat, Esham-tah· 

vilat. Kambiyo - nukuk borsası 
(~iat). 

22.45 Radyo Salon Orkestrası 
pr<>gramınm devamı. 

22.30 Müzik: Dans müziği [Pi] 
23.lS/2330 Yarınki Program, 

ve kapanış. 

jTAKVtMj 
25 Şubat 1941 

SALl 

YIL: 1941 - A Y:2 Giia:~ Kuım 110 
Rumi 1356 • Şubat 12 
Hicri 1S6Q. Mulıarreııı 28 

rtlltı1ılll)ltlal 
Halk eczanesi 
( Tarsus kapısanda ) 

SATLIK BAC YERi 
Y ılanb mezraasında Bay 

Zeki Enerin bağının yanında 
11,S dönilmlük bir bat yeri 
sathkbr. Talip olanlann -~ 
Lisesi ka-ısmda 28 naımu:-.,. 1 •jJaa 
haneye mllracaal etme edrı 

28 ':-- karf..ul • olunur. &..- H'•...,_ 
Dllf!ll~ -,,-



4 BUGON 

~··················································· I \ 
İ 1 I Gary Cooper - Ray Milland - Robert Preston l 1 İ 
! GİBİ ÜÇ BÜYÜK ARTİSTİN YARA TTIGI VE ! 
i ııl!\lSARA Y -T AlNlıı i • • 1 Sinemalarında birden gösterilmekte olan mevsimin şaheser filmi 1 • • 
İ GÖNÜLLÜ KAHRAMAN 5 • • • 
• .. • • • • • • • • • • • • • • • 

_.,,, ..... 
... KÇE SÖZLÜ büyük sanat harikası gördüğü fevkalade rağbet ve sonsuz arzu 

Üzerine birkaç gün daha devam edecektir. Görmiyenlere bu büyük filmi 
mutlaka seyretmelerini tavsiye ederiz .. 

ALSARA Y'da ilaveten : 
YAREN VILYAM ve GAL PATRfCK 

Tarafından temsil edilen hissi ve 
çok güzel bir film 

KADIN İHMAL EDİLiNCE 

GELECEK PROGRAM: 

TAN'da ilaveten: 
CHESTER MORRIS - BRUCE GABOT 

nın temsil ettikleri korku ve 
heyecan filmi 

GÔRÜNMİYEN HAYDUTLAR 

Dünya Muharrirlerinin en meşhurlarından ( MIŞEL ZEVEKO] nun Bütün Lisanlara Tercüme edilmiş ve 
film zamanlarında beş defa ve sesli Sinema devrindede üç defa filme alınmış olan cihanşümul 

Romanı (ECEL KÖPRÜSÜ] Şaheserinden iktibas edilen 

sessiz 

• • • • • • • • • • il • • • • • • • • • 
İ BARBAROS DEVRiNDE VIENEDIE( TOR~%~~~z~~M~~RIHi İ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

25 Şubat 1941 

HALKEVI REISLli;INDEN : 

Seçim 
Talimatnamemiz mucibince müddetleri hitam bulan komi

telerin intihapları aşağıda yazılı gün ve saatlerde yenilenece• 
ğinden alakadar arkadaşların muayyen ıün ve saatlerde Hal
kevine gelmeleri rica olunur. 

ŞUBESİ T ARIH 
Dil, Edebiyat 
Güzel Sanatlar 
Temsil 
Spor 
Sosyal Yardım 
Halk Dersaneleri 
Kütüpane ve Yayın 
Köycülük 
Müze, Tarih 

4Mart941 
4Mart941 
4Mart941 
5Mart941 
5Mart941 
5Mart941 
6Mart991 
6Mart941 
6M'.lrt941 

489 

Saat 
17,30 
18,30 
19,30 
17,30 
18,30 
19,30 
17,30 
18,30 
19,30 

25-26 

Belediye Riyasetinden: 
(Atatürk Parkında kır 

kahvesi kiraya verilecek) 
1- Belediye emlakinden Atatürk Parkı bitişiğindeki kır 

kahvesile bitişiğinde bulunan bakkal dükkanı büfe haline ifrağ 
edilmek ve cenubundaki saha da beraber verilmek suretile iha
le tarihinden itibaren 31- Kanunuevvel- 941 tarihine kadar açık 
arttırma suretile ve şartnamesine göre kiraya verilecektir . 

2- Muhammen kira bedeli (550) lira olup muvakkat teminatı 
yüzde 7,5 hesabile (41) lira (25) kuruştur. 

3- ihalesi 11-3-941 salı günü saat 15 de Belediye dairesinde 
Belediye encümeninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin ihale gününden evvel muvakkat teminatlarını 
yatırmaları ve şartnameyi görmek üzere Belediye muhasebe
sine ve ihale günü teminat makbuzları ve ehliyet vesikalari· 
le birlikte Belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 

23-25-1-4 481 

ı ı a n 
Ceyhan İcra Memurluğundan: 

Asri Sinemada 
No Tarihi Cinsi Mahallesi Dönümü 

-
54 Teş.evvl 

329 

Muradiye M. arşın 

iOoO -6767 

3ir babı ı < u ı ~aıen Mevcut olmayan arsa -
nın-32-s<hiın itıbariyle -25-sehmi ölü 

Bil mesaha 

Muhammen ki. 
Li. K. 

Hüsnünün olub tarafından yapılan ve ilim 
nucibi -6- >d .1yı havi fevkani oda ile 
-5- ah r -1- ı ı hta anbar -1- saman
.. ~ -J-u..tL~k ve -1- oda :>lduğu -7-
, .ssenin a , sa üzennde geri bırakıldığı. 
68 Mart Tarla 

18 

19 

53 

339 

Te~.evvel 

320 

Teş.evvel 

320 

EylOI 
339 

Tarlo. 

Tarla 

Tarla 

1200 00 

Hacılarhüyüğü 

Bil mesaha 
Lira 

-25--53 

5 
Arkanpay m. d. -20-

Bilmesaha 
Lira 

5 

Bilmesaha 
Lira 

5 
Tüzlü göl 

Lira 

7 

- 32 

D. -28-

36 

D. -80· 

Hududa 

Ş. Şarkan furunco Ahmet arsası 
G. Mehmet Bini Osman yetimleri· 
ne mahsus yol Şi. Tarikiam C. 
Mehmet Bini Osman yetimleri ile 
çevrili (sahibi arabacı Hüsnü) 

Ş. Bagdadı zade Abdulkadir vere
seleri tarlası G. Kurtkulağı tariki. 
Ş. Ömer Pehlivan. C. Mustafa oğ'
lu Fakı lamail tarlasiyle mahdut 
( sahibi arabacı Hüsnü) 
Ş. Kozan oğlu Abdulkadir tarlası 

G. Geldi Hacı tarlası. Ş. Salman 
tarlası. C. Kör Ebül111yis tarlası 
ile çevrili (sahibi Hüsnü) Ş. Geldi 
Hacı, lbrahim. G. sahibi senet ş. 
Türk Ahmet tarlası c.kör Yunus tar 
lası ileçevrili (sahibi arabacı Hüsnü) 

Ş. Tuzlu göl ve tarik G. Ömer 
ağa iken Yahya Efendi vereseleri 
Ş. Cumakay Hacı vereseleri C. 
Sultan Ali iken elyevm Berutlu 
Salih vereseleri ile çevrili (sahibi 
arabacı Hüsnü) 

Suvare Bu Akşam Suvare 

8,45 8,45 
Afrikanın Kızgın Çöllerinde Geçen 
Hazin Bir AŞK'ın Tarihçesi ... 

Büyük Aırtü~'lt ROCHARD WDLILMnn 
Bir Sanat Kudretile Yarattığı 

CENUP POST ASI 

ILA YETEN : Dünyanın Cenneti İstanbul • Türkçe şarkılı ve sazlı 
Bugün Gündüz Matinada: Son Defa Olarak 

KÜÇÜKPRENSES:ESİRTÜCCARLARI 
Adana Halk evi 
reisliğinden : 

( KONFERANS ) 
Genel Sekreterliğimiz tarafın

dan gönderilen, Siyasal bilgiler 
okulu Profesörü Etem Menemen
cioğlu tarafınden 26- 2 - 941 çar· 
şanba ırünü akşamı saat 20.30 da 
evimiz salonlarında ( iÇTiMAi Dl-

1 Ceyhan Ziraat Bankasından: 
2814 numaralı kanunun şumulü dahilindeki borçlarını ö<iemiyen aşa

ğıda adları yazılı eşhasın adları hizasında yazılı gayri menkulleri tahsili 
emval kanunu hükümlerine göre müzayedeye çıkarılmıştır. 

Birinci ihale 7. 3. 941 kati ihalede 17. 3. 941 tarihinde Ceyhan 
idare heyetin de saat 15 de yapılacaktır. 

M ı h il · d k' 'k "I O SIPLIN ) mevzulu bir konferans Ceyhanm ur ·~ ma a esm e mu ım ı en o en sman oğlu arabacı Hüsnünün namına kayitli Bulunan 

Bankadan başka ipotek sahibi alac~klılarla diğer alakadarların bu 
gayri menkullar üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde Ziraat Bankasına bildir
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklardır. 

Taliplerin şeraiti öğrenmek isteyenlerin her gün Ziraat Bankasına 
müracaatleri ihale gününde idare heyetinde bulunmaları ilin olunur. gayrimenkuların • ı kesbeden 13-9-940 tarihli ilama satışına karar verilmiş olduğundan yukarıda evsa- verilecektir. 

fı yazılı bulunan ·•rça gayri menkulün birinci artırma günü olan 17-3-941 pazartesi saat -9- dan Giriş serbesttir. 
-12- ye kadar ı ınci artırma günü 28 - 3-941 cunıa günü saat -9- dan -12- ye kadar devam olu- Konferans salonu saat 20 de açı· 
nacaaı ve sulh hu,uk mahkemesinin 24 - 2-941 tarihinden ilibaren 940-407- numarasında. 1 25 

6 C h S H ır. 26 
\rtırmanın yapılacaıiı yer, gün, saat: ey an · .M. sa- ------------------------.:. __ _ 

" L gayrimenkulün art ır ır. a şartnamesi 24-2 941 tari
h nd~ .ı it:bart n 940 - 407 No. ile birinci icra dairesinin muay 

R yen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya 
zılı olanlardan fazla malümat almak isteyenler, işbu şartname ve 
941 dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7,5 nısbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edılecektir (124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihin• 
den itibaren 15 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me· 
muriyetiınize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler şart 
namesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tama 
men kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba 
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu 
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilıııiş ala 
caklannın mecınuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdid 

ve onuncu günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa 
tış istiyenin alacağına rüchanı olan diğek alacaklıların o gay 
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz .v~ satış bedeli düşer. 

6 • Gayrimenkul kendısıne ihale olunan kimse der· 
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle alnıağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen on gün müddetle artırma 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındakı 
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükıııe bacet kalmaksızın memur 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur Madde (133) 

Yukarıda gösterilen 17.3.3.941 tarihinde Ceyhan memurluğu 
memurluğu odasında işbu ilin •• &öıterilen artırma şartname-
si dairesinde satılacağı ilin olıınur. 485 

Adana Hava 
Kurumundan 

Köylerden ırelen ve gelecek 
olan 500 ila 800 koyun ve davar 
derisi şubatın 27 ci perşeabe gü
nü saat 17 de satılacaktır. istek
lilerin o saatta şubeye gelmeleri. 

484 25 • 26 

ı---lnıtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Avukat 
Kemal ÇELiK 

Basıldığı yer : [ B U G lı N ] 
Matbaası - Adana 

Dönümü Cinci Gayri menkulün hududu Karyesi borçlunun isim ve 
Şöhreti 

100 

50 

100 

120 

13 

Tarla .. 

.. 

" 

.. 

.. 

Şa. Asker yakup G. Ha
li iken Gül mehmet 4-97 
T. ve 40 sayılı tarlası 
olup aralarında küşat o
lunan pasküdan yolu Şi. 
Murat ve Hasan C. Salihç• 
Doğusu lsmail Hoca ba
tısı nuğay kuzeyi dere 
güneyi Mehmet Gazi ile 
Mahdut 
Şa. Hacı Rindi Ga. Do
ruk tariki Şi. Hacı Rindi 
Ce. Hali ile Mahdut 
Şa. Hüyük Ga. Tecirli 
oğlu Şi. tarik Ce. Yunus 
tarlasile mahdut. 
Doğusu taz lbrabim Çavuş 
bat.sı Hacı lslanı kuzeyi 
kanbel~t ve Recep güne
yi yol ıle çevrili. 

Naşidiye Murat o. lsmail 

Muradiye Mercimketen Ha· 
lil kızı Hanife 

Mala~ Muradiye M. Adana 
Beledıye müfettişi Mahmut 
O. Nuri 
Hamdilli Kara Ahmet oğ
lu kaytancı lsmail 

Altı kara Çakaldcreden 
Abdulsettar C. Abdulceb
bar 

486 

941 Modeli 
Oürkopp - bisikletleri 92 seneliK bir say ve 

tecrübe mahsulü bir şaheserdir 
.. Umumi satış yeri 

Necip Ozyazğan asfalt cadde No. 94 

Dörtyol aQzı Adana 


