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DOKUZUNCU YllDÖNÜMÜ MÜHAS[B[TİYl[ 

Bugün Halkevlerimizin 
bayramıılı kutluyoruz 

Başvekilimiz bugün bir nutuk veriyorlar 

• 
• 

Yeni halkevimizin 

açılı~ günii inlibala· 

rınclan 

• 
• 

AlMAHYA, RUSYA- JAPON 
AHlA~MASI Pl~İHO[ 

Halkevlerinin:dokuzuncu yıldönümü bü· 
tün yurdda olduğu gibi, bugün ıehrimizde 
de büyük' törenle kutlanacakhr. Bu müna· 

Adana Halka· 

vlnln bayram 

programı ikin sebetle Başvekilimiz Doktor Refik Saydam 
Ankara Halkevinden Halkevler mevzuunda el sahlfedo 

Çung - King : 22 (a. a.) -' 
lyi_haber alan mahfelle göre Al
manya japonya,Yt Sahalin adasının 
cenubunu Sovyetlere vermesi için 
tazyik etmektedir. Ona mukabil 
Sovyetlerle, Japonya arasında bir 
ademi tecaviiz paktının imzalan· 
masına Almanya yardım edecek-

bir nutuk vereceklerdir. Bu nutuk Halkevimizin koyduğu 

hoparlörlerle halkımıza dinletilecektir. Bu mutlu günün ,e
refine bu gece Halkevinde de bir balo verilecektir. 

tir. KAHVE BUHRANI 
miıiiiiiiiiiiiiiııiııiıııiiiıllilll ...... Şehrimizde dün hiç 

kahve bulamadı /ngiltereye yardım 

kanunu çıkmak üzere 

Vaşington: 22 ( a. a.) - Agan 
meclisi. /ngiltdreye yardım kanu
nu miizakeresine-dün devam et
miştir. Azadan:üçie ikisini yardım 
kanunu bazı ehemmiyetsiz tadilat 
ile iast1ip et~ekie oldukları anla· 
şılıyor. Böylece infiratçı/arın mü· 
cadelesi tamamile geri kalmı!i bu
lunuyor. 

kimse 
Adanada son günlerde Kah· 

ve darlığı hissolunmakta idi . 
Bu darlık gün geçtikçe artmış 
ve nihayet dün Kahve almak 
isteyenler hiç bir yerde ne 
çekirdek, ne de çekilmiş Kahve 
bulamamışlardır . Bu darlığa 
bazı kahvehanelerin fazlaca 
miktarda ihtiyat Kahve alma· 
sının da müessir olduğu tah-

•

•••••••••••• min olunmaktadır. ... ~---~---------------------------~ 

r--TI~;rt-~~~;i~i~·r--ü~~~in-d~--·ı 
* ' 
ı . : 
1 Türk - Macar 1 

i konuşmaları 
• • TÜRK HEYETi YAKINDA SOFY AYA GELiYOR 

! Ankara : 2 2 ( TUrksözu:;muhablrlnden ) -
Haber verlldlOlne göre Bulgarlstanla aramızda • 

* yeni bir. ticaret anlaşması müzakereler .. :ba,ıamak t 
f Uzeredlr. Halen Peştede bulunan hariciye vekftletl $ 
* iktisat mUdUrU Bedri Tahir Şamanm:·rıyasetlndekl • 
* 'ticaret 'heyetinin bir mUddet sonra Sofyaya gelerek i 
* mUzakerelerde bulunacağı haber verllmektedlr. l * TUrk - Macar ticaret mUzakerelerlnln bugUn· 
* terde bir neticeye ba§lanacaOı öOrenllml•tlr. 
i ... ___________________ ... _ ... _...._ ... 

EVLERiMiZiN 
DOKUZUNCU 
YILDÔNÜMÜ 

Nevzad Güven 

1 

B 
ugün Halk.evlerimizin kurulu· 
şunun dokuzuncu yıldöniimii 

bayramını yapıyoruz . 
Bir milletin bir çok sayılı , se· 

vinçli günleri vardır. Bu bayram· 
lar ya dini mes'ud bir hadisenin • 
ya milli bir zaferin ya millet 
hayatında vukua gelmiş büyük 
bir detişikliRin yıldönümü '1e ya· 
hut da cemiyetin müttefikan bii
yüklüRüne karar 'Verdif i büyük 
adamlarının dofdutu günclür. Halk 
wlerinJn açılışı bu çeşid hadise· 
/erden, bayramlardan hiç birisine 
benzemez . Çünkü HalketJlerinin 
kuruluşunclan:dugdufumıız sevinç 
maziye aicl, gittikçe sönen bir se· 
•vinç detil. Türk milletinin istik
baline aid ve içimizde iman halin· 
de yaşayan iimidclen dotma se • 
vinçtir . 

HalJ..evlerinin kuruluşu milli 
şuurun eseri olan emsalsiz bir di
yagnostik hadisesidir. Ebedi Şefin 
mavi gözlerinin derinliklerinde top
lanan bu, kendi kendimizi görme 
ve bulma lıassasıdır ki , Halkev
lerini meye/ana ieiİrmiştir . 

Halkevleri Tıirk milletinin ma· 
(Devamı_ üçüncü sayfada) 

•• ._. • .-. • ~ .......... ._. ........... .-ı. ...... t . 

• • i i 

ı sicilya ' ya ı 
• • i büyük akın i 
i i 
i i 
i Yangın/ar çıktı i 
i i 
i Kahire : 22 (a. a.) - i 
i Orta Şark lnglllz hava i 
i kuvvetlerinin teblljl: DUn i 
i ak,am tayyarelerlmlz i 
i Slcllyada Katanla ve Ka- i 
i mlzzo tayyare meydan· t 
· larma hUcum etmişler- i 

dlr. i 
Çıkan yangmlar 50 i 

kllomatreden görUIUyor· t 
du. i 

• ........... ..,, .......... ~ ............. a, 

AFRİKA DA 
VAZIYET 
Somallde lngllizler 
bazı adalar aldı 

Kahire: 22 (a. a.) - talyan 
Somalirıinde Kismayadaki hususi 
muhabir bildiriyor. İngiliz kıtala
rı Kısmayanın karşısındaki Dei
sertmeti ve Mişclu Sayapof ada
larını işgal etmişlerdir. Cenup 
Afrikası kıtaatı ltatyan garnizonu
na hücum etmiş ve bu garnizon 
jumba'ya çekilmiştir. Kismayanın 
düşmesi, iaşe t~kilatımızı kolay
laştırmıştır. 

Somalinin yerli halkı 17 sene
den sonra tekrar iktidarı ellerine 
alan lngiliz hükumetinin resmi 
beyannamesini dinlemişlerdir. 

Hartum : 22 (a. a.) - Eritre 
ve Habefi tnn bölg lerinde lngi
liz lcıt'atının faaliyeti eevam et
mektedir. yeni ileri hareketlere 
tcnessül olunmak üzere zaptedilen 
mevkiler takviye edilme.ktedir. 

Kahire: 22 (a. a.) Şiddetli ln
giliz hücumlarının pü kürtüldüğü 
hakkında ıtalyanlar tarafından ya· 
pılan hayali iddialara clevap ola
rak selahiycttar mahfeller Trab
lusgarp çölünde Carabup Vaha
:sına hücüm etmeğe lüzum olma-

( Gerisi uçüncü sayfada) 

Adana fabrikacıları 
lstanbula çağırıldı 

Pamuk ipliği meselesi görüşülecek 
lstanbul : 22 ( Türksözıi muhabirinben ) - Şehrimizde tetkikler 

yapmakta olan lktisad Vekili B. Hüsnıi Çakır dün ötledcn sonra Sü
merhank merkez binasında meşgul olmuş, lktisad Vekaleti sanayi tetkik 
lıcyeti reisi ile milli sanayi birliti reisi Doktor B. Hilmi Sezeri kabul 
elmiş, kendilerine bazı direktifler vermiştir . 

Pamuk ipligi ithal, leuzl ve .<:alış işleri clrafıncla Sıimcrbank /ara· 
fınclan yapıları tetkikler ilerlemektedir. Adana ve lzmircleki pamuk ip· 
lili fabrikatörleri şehrimize davet edilmiştir . Fabrikatörlerin bir iki 
giine kadar lstanbula gelmeleri muhtemeldir. 

Sanayi tetkik lıeyeti reisi bu f abrikalörlerle konuşacak , vilôyetlerin 
pamuk ip/iti ihtiyacı icsbit olunacaktır . 

MANİFATURA 
ME ELE.Si 

GÜMRÜKLERDEKi JAPON MALLARI ÇIKARILIYOR 
lstanbul : 2'2 ( fürk özü mu· 

hrıbirinden) - Gümrüklerde bulu· 
nan bir milyon liralık Japonya 
menşeli manifatura mallarının il· 
haline başlanmıştır. Bu Malların 

manifatura ithalat birliği tarafın· 

dan ithali icap ederken mal sa
hiplerine tebliğalın geç kalması 
sebebile mal sahıpleri malları baş
ka ellere devrettikleri iddiasını 

ileri sürmüşlerdir. Bu sebeble, it· 
halatı bu eller yapacak, birlik de 
satışları günü gününe kontrol e· 
dece lir. 

YUNANiSTAN AMERIKADAN 
TAYYARE iSTEMEKTE 

Nevyork : 22 (a. a.) - Roy· 
ter bildiriyor : Assosiated Press'in 
haber verdiğine göre, Yunanistan, 
bilhas•a tayyare göndermesini A
merikadan talep etmiştir. Ameri· 
kan memurları derhal fabrikalara 
müracaat edl rek hazır tayyar ele· 
rin gönderilmesine çalışmaktadır. 

- HADiSELERiN IÇYUZU 

Ankara · Sofya paktı 

ANKA.RA t Mihver gaze-: 
RADYO teleri h a 1 a 

,~AZETESI Türk Bulgar 

beyannamesinin İhgiltere aleyhin
de oldu~u yolunda O) ak diremek
tedir. Komşu lran matbuatı bıı 
beyanname.> ı scnıµuti ile ı.. uşı

lamaktadır . 

RomanyaJa faaliyet 

Roman.> ada askeri hazırlıkların 
tam hararetiyle devam etmekte 
oldu~una dair Lonclradan ,>eni ha
berler gelmiştir . Almanların Ro-

man.> ada tahşidatı arttırdıkları bariz 
hir şekilçlc görülmektedir. 

Sinir harbi 

Biz şimdi.> e kndnr inir har
binde hep Almanytmın muvaff aJ.: 
olduğunu anı.> orduk . Fakat gö
rüyoruz ki İngiliz Başvekili Çor
çildc son zamanlarda bu vadi
de pek iiUi muvaffnk olmuş
tur. lrıgiltcrenin son vazi.> eti ve 
Afrika harekatı buna huvvetli bi
rer delildir . 

Yardım layihası ve 

Amerika • lngiltere 

Aınerikadn yardım ili.> iho ı 

Bır lngillz askeri sahıli laru:ullo 

irıfiratçılar tarafından itirazlara 
ugramaktndır. Fakat la.> ihnııın şa
yanı kabul olduğunu görenler üçte 
ikidir. Uiyihanın bugünlerde mec
listen çıkması bek leni.> or. 

INGILTEREYE DÜN 
HÜCUMLAR OLDU 

B. Çorçil 
teftişte 

. Lon~ra : 22 (a. a ) - Başve· 
kıl Çorçıl dün yanında kara ve 
hava kumandanlaı ı olduğu halde 
~enup istihkamlarını gezmiştir. Tef
tış 2,5 saat sürmüş, Başvekil tren
le Londraya dönmüştür. 

Londra : 22 (a. a.) - Alman 
tayyaıeleri lltereye üç buçuk saat 
saat süren bir hücumda bulundu. 
Atılan yüksek infilaklı yaugın bam
baları meskenlerde ve ticarethane
lerde büyiik yangınlar husule ge
tirmiş hasar vukua gelmiş, bir kaç 
kişi ölmüş ve y.ualanmıştır. Dığer 
bolgelcre ve Londra üzerine ya· 
yılan hücumlarda hiç bir hava vu• 
va vukua a-elmemiştir 

f RANSIZ - AlMAN 

~[fl[Rİ UYU~AMADI 
Nevyork: 22 (a.a). Vişiden gelen 

haberlere göre, Amiral Darlan'ın 
Pariste yaptığı müzakereler bekle
nilen neticeyi vermemiştir. Fran· 
sız - Alman münasebetlerinin ye· 
niden normal bir şekil almnsı bek· 
leniyordu. Bu olmamıştır. Alman· 
lann işgal altında bulunan toprak
larla diğer Fransız toprakları ara· 
sındaki hudud kontrolünü şiddet· 

lendirmişlerdir. Bu suretle Alınan 

tar memnuniyetsizliklerini göster
me~e başlamışlardır. 

Anlaşılı.> or ki Amerika lrıgil
tereye yalnız gemi ve harb mal
zemesi vermekle kalma.> acaktır . 

Uzakşark vaziyeti 

Amerikan kn.} naklnrından ge
len haberlere göre, Sovyetler .} o
liyle Almanyaya bilhas a cenubı 
Amerikatlan ihracat yapılmaktn

dır. Amerika hükumeti bu vazi
yeti etüd etmektedir. 

Bu vaziyeti bilen lngilizl r ab
lukanııı Sibirya tarafından açık 
kaldığını ve binaenale.> h bunun 
ününe geçilmesini Amerikadan 
istemiştir . 

Netice şudur ki, Almanya is
tedigi iptidai maddeleri bu yolla 
şimdilik temin etmektedir . 
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Zirai bahialer -------1 PAZARIN HiKAYESi 1-------
y rım Kalan 

f İOAN NASll OİKllİR1 

G
erek bahçe sahipleri ve gerek 
meyvecilikle uğraşanlar fic\a
nın nasıl dikildiğini bilmedik-J 

leri için bir çok emek ve mas· 
raflarla elde ettikleri fidanları 

gelişigüzel dikmelerinden dolayı 

muvaffak olamamaktadırlar. 

i HAB 

Çocuk Fidan dikmek için evvela di
kim mevsiminden iki üç ay evvel 
70 - 80 santim derinliğinde ve 
50 - 60 santim genişliğinde çu
kurlar açılmalıdır. Sebebi de çu
kurlardan çıkan toprak güneş 

görmeli ve pişmelidir. Çukurların 
ağız topraklarını bir tarafa, dibin
den çıkan toprağını diğer tarafa 
yığmalıdır. Bunlar güneşte piştik
ten sonra fidanı dikilecek zaman 
üstten çıkan toprağı çukur un di
bine, dibinden çıkan toprağı da 
çukurun üstüne atmalıdır. 

Kil ENİSTOTOSONON 
TEŞHİR KOŞESİ 

Halkevlerinin kuruluşunun do
kuzuncu yıldönümü münasebetiyle 
bu Akşam Halkevi saJununda Halk
evimiz tarafından Halkevli a-ençle
re bir suvare verilecektir. Bu au
varede Kız San'at Enstitüsürıün 
hamladığı bir çok kıymetli eser· 
!erden mürekkep bir de teşhir kö
şesi açılacak ve tertib edilen pi-

Ramazan zade camiinin önün
de çaycı Köse Hakkının kahvesi 
var ... Ölü yıkayıcılar; tabut, te
neşir taşıyanlar ve mezar kazıcı

lar müşterilerini hep bu kahvede 
beklerler. Hele içlerinde biri var 
ki, çok kuvvetli bir presantiman 
hassasına maliktir. Daha salası 

verilmeden hissikablelvukuu ona, 
muvazzah adresiyle filan mahal
lenin falan numaralı hanesindeki 
ölüm vuku unu haber verir. Evle
rinden erken çıkanlar, başında 

kim bilir kaç mevta yıkanmış es· 
ki bir teneşir tahtasiyle, onun bil
mem hangi semtteki cenaze evi
ne gitmekte olduğunu görürler. 

Bu kahvenin kıdemli ve daimi 
sakinlerinden olan hoca Muslihid
din Efendi hem mahallenin, hem 
de Ramazan zade camiinin ima
mıdır. Sesi güzel ve makama ta 
müezzinden daha çok vukufu ol
duğu için ümmeti Muhammedin 
gönlü hoş olsun' diye minareye 
ekseriya o çıkar, sabah sala ve 
sabah akşam ezanlarını çok vakit 
o okur. Hakikatte bu, daha ziya
de yazın damda yatanların cibinlik 
devşirip germe zamanları ekseri
yetle o ezanların okunduğu va
kitlere tesadüf ettiği içindir. Ho
ca bu tatlı manzaranın seyriyle 
gönül avutmaktan pek haz du
yar ... 

* * • 
Muslihiddin Efendi bir gün 

kahvenin yağ lekeli çıplak pikesi 
üzerinde pineklerken komşu >U 

andavallı Halil Efendi yanına ge
lerek : 

- Komşum dedi, Allah izin 
verirse ben yarın Hacca gidiyo
rum. Çoculdar cvJe yalnız kala
caldar. Onları evvel Allah, sonra 
sana emanet ediyorum. 

- Allah kabul etsin Halil 
Efendi oğlumuz ... Hayırlısı ile 
sağ salim gidip gelirsin inşallah ... 
Gözün arkada kalmasın komşum .. 
Evdeki de makam evladımız sayı
lır. Canımız sağ oldukça muhan
nete muhtaç etmeyiz. 

Halil Efendi gitti ... 

• * • 
Halil Efendinin Halilesi Zü-

beyde cahil, basit bir kadındı. 
Fakat gençti, güzeldi. Yakışıklı 
çehresi ve düzgün endamiyle ma
hallede yakmadığı delikanlı bı
rakmamıştı. 

Muslihiddin Efendi bile onun 
çıplak kolları ve çorapsız bacak
lan ile damda cibinlik toplayı

fını seyretmek için kaç sabah 
namazını nafileye bırakmış ve kaç 
defa boy abdestini tazelemeğe 

mecbur kalmıştı. İstifade etmeyi 
bilirse, eline, her kula nasip ol
mıyan bir fırsat geçmişti . 

* • • Halil Efendinin Hacca gittiği-
nin ertesi günü Muslihiddin hoca 
hatimlerde, iftarlarda giydiği ye
.ni cübbesini, elif esini giyindi. Sa
rığına beş kulaç salaşbur daha i
live etti. Sakalını taradı, ıtır sür
dü ve doğruca Halil efendinin e
vine 'gidip kırk yıllık aşina imiş 

Jibi kapısını çaldı. 
Kadın kapı kındırığından, ken

dini tamamen göstermekten sakı
nır vaziyette : 
-Siz misiniz Musluhiddin efendi, 

bir fCY mi istiyorsunuz efendim? 
diye sordu: 

Muslihiddin Efendi cevap 
verdi : 
-Benim kızım, bir şey istemi

yorum. Halil Efendi oğlumuz Hac
ca giderken seni evvel Allaha 
sonra bana emanet etti. Bir şeye 
ihtiyacınız: var mı diye anlamağa 

geldim, dedi ve sonra kadının : 
- Buyurun, buyurun demesini 

beklemeden işi piıkinliğe vurarak 
kapıyı itip içeri girdi . 

YAZAN 

S[llHATTiN SEPİCİ 
Kadın kaçmak istediyse de 

Muslahiddin efendi : 
- Çekinme kızım, dedi , ben 

de baban yerindeyim ... Yüz gös
termenin günahı yoktur . Şer'an 
saçlarını kapamak kifayet eder . 

Zübeyde misafirini ağırlamak 

için hizmet ederken, Muslahiddin 
hoca komşusunun ince entarisinde 
göğüs ve kalçalarının dilber irti
samını seyrediyor, temiz ve penbe 
topuklarına bakarak yutkunup du
ruyordu . 

Birden, kafasında dahiyane bir 
taktik doğdu. Kadına sordu : 

- Kızım, sen hamilesin gali
ba? .. 

Kadın utandı, kızardı , kendi 
sine yabancı gelen bu süale ce
vab veremedi . 

Fidanların arası az olursa bo
ya kaçar. Fidan araları 5-6 met
re olursa fidan etrafa dal budak 
salarak meyveye yatar. Bunun i
çin zengin ve kuvvetli topraklar
da fidana korkmadan 6 - 8 metre 
zayıf ve kıraç topraklarda 4 • 5 
metre aralık vermelidir. 

Fidanlar sıravari veya keııkos 

usuliyle dikilirler. Her yandan 
bakılınca fidan aralıkları aynı me
safede olmalıdır. 

Muslahiddin efendi galiba cici- DiKME MEVSiMi 
di bir tavırla : 

- Bunda sıkılacak ne var kı
zım, Allahın bilrliği kuldan sak
lanır mı hiç ? .. 

Kadın güçlükle 
- Evet hocafendi, hamileyim 

diyebildi . 
- Kaç aylık yavrum ? .. 
- Altı aylık ... 
- Vah vah vah ! .. işte şimdi 

acıdım sana kızım ... Yazzzzıklar 
olsun Halil efendi sana, yazzzzzık-

Yapılan tecrübelerde sonba
harda dikilen fidanlar daha ko
laylıkla tutmaktadır. Bunun için 
fidanların yaprakları döküldükten 
sonra dikime başlamalıdır. Fidanı 

çukura dikmezden evvel dallarla 
kökler arasında muvazeneyi te
min için dal ve köklerden makas 
veya bı,çakla biraz tr~ etmelidir. 

Fidanı şaşmadan kolay tuttur
mak için üçte bir gübre ve ikiıi 

lar olsun ... B.u. ~asu~ böyle bı- . yerine kaim olmaktır ki , o da 
rakılıp da gıdıhr mı.?... . .. bizim elimizden gelmez. Emanete 

_ -- Aman hocafendı n~çın boyl~ hiyanet etmek gibi bir şey olur • 
soyluyorsun? Ne var, hır şey mı Ve lakin seni bu halde bırakmak 
oldu yoksa ? ... da büyük vebalı mucib: olac~k . 

- Dah? ne rılsun kızı~ • thıha ilahi Halil efendi. .. Rüyanda emri 
ne olsun ? .. · Bu Ç~>~u.k b~yl~ Y;· hak mı vaki oldu ? Haca gelecek 
rım bırakılıp da gıdı~ır ~1 .hıç . · sene gitsen olmazmıydı sanki ? ... 
Zavallı yavıucakl .. Şımdı kım hı- Halil efendinin yerine kaim ol-
lir nasıl doğacak ? .. Ko!suz mu • mak için hakikaten hocadan daha 
ağzı mı çarpık, burnu mu yemık?. münasıp kimse yoktiı. Muslihiddin 
Vah, vah, vah !... efendi çocuğu ikmal için soyu-

Zübeydeyi bir endişedir aldı . . nurken : 

~ak.at ~~slihi~din efendi işi _da~a _ Sen günah yazma Allahım, 
ılerı goturmeyı muvafık gormı- töbe Yarabbi !... Töbe Yarabbi! .. 
yerek o günlük bu kadarla iktifa 
etti ... 

• • • 
Zübeyde iki gün iki gece hep 

bunu düşündü , gözlerine uyku 
girmedi. Karnındaki veledi dokuz 
ay on gün bunun için mi taşıya

caktı ? .. Öbür tarafta Muslihiddin 
efendi de heyecanından kendisini 
kaybetmiş bir halde idi . Tabiye
sinin muvaffakıyetinden emindi . 
Fakat sabırsızlanıyordu . Aradan 
geçen iki gün ona iki sene kadar 
uzun gelmişti . 

Kapıyı çaldığı zaman Zübeyde 
tehalükle koştu . Dört gözle yo
lunu bekliyordu. Lif yine o mev
zua dökülünce kadın : 

- Hocafendi, bu işin çaresini 
ancak sen bulursun dedi . 

Muslihiddin efendi : 
- Bunun çaresi Halil etendinin 

diye söyleniyordu . 

* * * Kocası H a c d a n döndüğü 
zaman Zübeyde onu kucağında 

nur topu gibi bir 'erkek çocuğu 
ile karşıladı. 

Halil efendi karısından evvel 
çocuğunu kucalC\adı. Ôptü , kok
ladı : 

- Maşallah ... 'f.ebareUUah 
diye sevip okş~mağa başlayınca 

karısı : 
- Sen Muslihiddin efendiye 

dua et dedi • O temamlamasaydı 
kim bilir nasıl edir kudur bir ço
cuğun olacaktı . İnsan çocuğunu 
yarım bırakır da Hacca gider mi?. 

* • • 
Halil efendi bajı ayıya bek-

lettiğini anladı , fakat namusuna . 
bunaldığı için sesini çıkarmadı , 
yuttu ... 

yangoda bu eserlerden bir kısmı 

da bulunacaktır. 

ALTIN FIATLARI 

lstanbul : '22 (Türksözü mu
habirinden) - Altın fiyatlan dün 
istikrannı mu haf aza etmiştir. Dün 
de bir altın fiyatı 23,25 lira idi. 

toprak olarak bir balçık yaparak 
fidanın köklerini bu çamura bu
layarak fidanı kökü ile gövdesi 
arasındaki boğuma kadar çukura 
dikilmeli ve topratı attıktan son
ra ayakla basmalıdır. 

Rüzgarların sarımaması itin 
fidanı behemehal bir kaıı~a bağ
lamalıdır. 

Son iş olarak da: 
Fidanın etrafında bir yalak a

çarak bir teneke su vermelidir. 
Havaların vaziyetine göre •15 • 20 
günde bir au vererek tutumunu 
temin etmeli ve bilhassa Temmuz. 
ve Atustos aylarında 15 ve 20 
ıünde bir su vermek fidanı 1'u
rutmıyarak yaıatabilmelidir. 

NURl- AYCI 

Lik maçları 
~ngtlJan .. kım bugUll 

belll olacak 

Lig maçlarının son karşılaşma
ları bugün altı takım arasında şe
hi11 s~admda yapılacak, bu surttle 
lig hitama ermif olacaktır. Ntti
celeri, lia ikinci, üçüncüsünü Salı 
günkü sayımızda okuyucularımıza 
bildireceğiz. 

Bay Rem%i 0iu% 
Kısa bir zamandanberi Diyar

bakırda tetkiklerde bulanan eski 
Yunan, Roma, Biı.ans eserleri i
limi hemşehrimiz Bay Remı.i Oğuz 
Arık'ın Malatya yolile bugün ıeh
rimize geleceti haber alınmıştır. 

Hallıevi ııem;lai 
turneye çıkıyor 

Cnmhuriyet halk partisi genel 
sekreterliği tarafınaan üç seneden 
beri Halkevleri tarafından tertib 
edilen turnelere bu sene de 
devam edil~ceği, Ankara Halke
vi temsil kolu gençlerinin Kara
deniz sahilinde turneye çıkacağı 
haber alınmıştır. ÔA"rendiA"imize 
göre Adana Halkevi temsil şube
si gençleri de İskenderun. An
takya, Di) arbakır ve Mardine 
gidecektir. 

DUVDU K L A R I MIZ 

Tayyare içinde bir kumarhane 
Ameri~ ada San Fransisko şehri pol"si çok es

rarlı bir meseleyi aydınlatmaka muvaffak olmuştur. 
Son zamanlarda bu şehirde bir çok tanınmış tacir
ler, büyük zenginler esrarengiz surette ölüyor ve 
bu ölümden sonra bu adamların beş paralarının 
kalmadıtı anlaşılıyordu. 

Polis bu işte mühi:n bir sır oldutunu anlamış 
ve derhal tahkikata başlamıştır. Fakat aylarca sü
ren tahkikat hiç bir netice vermemiştir. Maamafih 
zabıta ümidsizl te kapılmamış, en muktadir memur 
larına tahkikata devam etmek emrini vermiştir. 

Bu sırada polis komiserlerinden biri esrar per· 
desini kaldırabilmiştir. 

, 
Komiler büyük bir tayyarenin kumarhane ha

line kondqtunu, bir çok zenginlerin bu tayyare ile 
havalanarak, polis tarafından basalma korkusu ol 
readan kumar o~adaklanna haber almışttr. Zenl'in· 
ler' kumarda çok büyük paralar kaybediyor ve bu· 
nun neticesinde ölüyorlardı. 

Polis komiseri bir gün cebine 100 bin dolar 

koymuş ve bir yolunu bularak kendisini tayyareye 
kabul ettirmiştir. Havada bakara oynarken 100 bin 
dolan kaybetmiş, fakat bu arada müthit hile yapıl
dıtım anlamıştır. Komiser, tayyare yere iner inmez 
derhal içindekileri ve bu kumarhaneyi işletenleri 
tevkif etirmiftir. 

1Mükafath bisiklet 
şusu bugün yapıhy 

HAlKEViMIZiH BAYRAM 
P R 06RAM1 

1 - Parti ve Halkevlerine ait 
müesseseler gündüz bayraklarla 
süslenecek ve gece ışıklandırıla

caktır. 

2 - Yıldönümü onuruna 22 
Şubat 941 Cumartesi gunü akıa· 
mı saat 21,30 da Halkevliler ve 
hususi davetiyeler ile çağrılacak 
davetliler arasında bir suvare ya
pılacaktır. 

3 - 23 Şubat 941 Pazar gü
nü öğleden evvel Evimiz tarafın

dan tertip edilen müUfatlı bisik
let koşusu yapılacaktır. 

4 - 23 Şubat 941 Pazar gü
nü tam saat ( 15 ) de davetliler, 
okullar v. s. ,. Halk evi binasının 

önünde ( 1 Numaralı krokiye gö
re ) yerlerini almıı olacaklardır. 

5 - Ev bandosunun, vaktin
de çalacağı istiklal Marşı ile me
rasime başlanacak ve Sayın Baş
vekilimiz, Genel Başkan vekili 
Dr. Refik Saydam'ın radyo kon
feransını müteakip Halkevi Reisi 
Dr. Kemal Satır tarafından Halk· 
evi çalışması hakkında bir ko
nuşma yapılacaktır. 

6 - Bundan sonra Halkevi 
tarafından hazırlattınlan çelenk. 
Halkevi bandosu önde olduğu 

halde kız ve erkek lisesi izcileri 
sporcular, okullar, kurumlar ve 
Halkevliler tarafından Atatürk 
parkına götürülecektir. 

7 - Kafile Atatük parkına 
varıp ( 2 numaralı krokiye göre ) 
yerlerini aldıktan sonra bando
nun istiklal marşı çalmasiyle 
buradaki merasime başlanacak 
ve martı müteakip çelenk ma
halline konacaktır. 

8 - Çelenk konulduktan son
ra Bay Vehbi Evinç tarafından 

günün~mevzuu ile alikadar bir 
hitabede bulunacak, hitabeyi mü
teakip ev bandosunun çalaca~ı 
ve bütün toplulukla ıöylecek o
nuncu yıldönümü marşından son
ra buradaki merasime nihayet ve
rilecektir. 

'1 - Saat 17 den itibaren ve 
gece Halkevinden hoparlölre rad· 
yo ve müzik neşriyatı yapılacak
tır. 

10 - Halkevi önündeki ve 
Atatürk parkındaki merasimi Hal
kevi idare md. Bay Sclihiddin 
Sepici ve emniyetten komiser Bay 
Lutfi Kayra idare edeceklertir. 

Hava yağışlı olduğu takdirde 
merasim salonda icra edilecektir. 

Edebiyat lalıülteai 

talebeleri ıehrimi%de 

İstanbul üniversitesi edebiyat 
fakültesi talebelerinden bir grup 
tetkiklerde bulunmak üzere dün 
ıehrimize gelmiştir. 

Hallrevi ııençleri 

bir mü•are ha%ırlıyor 

Halkevi temsil şubesi eleman
ları tarafından hazırlanmakta olan 
Zehirli Kucak piyesinin 27 ve 28 
ıubat geceleri Asri sinema sahne
sinde oynanmak provalarına devam 
edilmektedir. Bu büyük eserle bir 
çok kıymetli amatörlerimiz rol 
almııtır. 

N6beifi Ecsalaane 

TAHSiN ECZANESi 
Yeni otel J•nında 

Hatkevimiz tarafından 
lanmız arasında mükifatlı 

koşusu ter tib edildijini d 
velce yazmıştık. Bu büyük 
buıün yapılacatından her 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. JG. 
girmek arzusunu gösteren 
sporcular Halkevi bürosu 
dan kayıtlannı yaptırmışlar 

8.00 

8.03 

8.18 
8.45/ 

23-2-941 PAZAR 

Program, saat ayan 

AJANS haberleri 

Müzik : Hafif Parç 

9.00 Ev kadını-Yemek · 
13.30 
12.33 

15.SO 
13.0~ 

13.20/ 

Program, Saat ayar1 

Müzik : Gündüz fa 

AJANS haberleri 
Müzik: Gündüz Fash 

ramının Devamı. 

14.30 Müzük : Radyo 

kestrası (Violonist 

Aşkın idaresinde) 
1-Siede : ilkbahar 

disi 2-Löhr : Bav 

18.00 

1803 

18.30 

19 30 
19.45 

20.15 
20.30 

yük Vals) 

3-K. Bela : Komedi 

uss : Cenup Gülü 

5-Nützalder : 

Hava Lııha Çal. 

Çocuk Prenı c pe 
Potpuri· 

ıinde) 

Müzik : Akfllm F 
Saat ayan, AJANS 
Müzik : Eski pjy 
Mesire Şarkılan ~ 

Havalan. 

Müzik ~ "Hol" Mılli' 
Müzik : Fin muıik ... 

20.45 Müzik : Solo ve 

kılar. 

21.15 
21.30 

Konuşma. 

.Müzik : Ses ve T~ 
Korosu. (Şef : Ah 

nan). 

22 15 Müzik : •swırır" ( 
23 .. 00 Müzik : Dans Mür 

28.25/ 

23.30 Yannki 

panı~ 

Pamuk 

CiNSi 



Değerli arkadaşımız Bedrettin Tuncel cumarteai 
ak~amı Halket'i korferar.s salo;;ur:c!a Karagöz hakkın
da çok beJenilen ve alkışlanan bir konu~r, a yapn. ı1tır. 

wlükemmel bir etüd eseri olan bu korıu; n.anın bir 
hulasasını bugün neşrediyoruz : 

HALK TEMAŞASI: 

KARAGÖZ 
1 Yazan: 

BEORETTİN TUNCEl 
Anlo.oro Dil, T orih, Coğrafya FokO:ltesl Doçentlerinden 

alk temaşası deyince köylü lada Karagöz var ya? Top sakalı, 
temsillerini, karagözü, ortaoyu- sevimli yüzü ile asırlarca muhtelif 
nunu, meddahları kasdediyoruz. nesilleri eğlendirmiş, adeta etten 

kemikten bir varlık ya? işte bu 
unlardan meddahı temaşa çerçe-
esi içine sokamayız. Bunları sa
ece halk hikayeleri arasında gör· 

mek lazım. Meddah, temaşanın an
-=ak bazı unsurlarını işler. Halk te
maşasının en esaslı iki çeşidi olan 
ıragözle orta oyunu arasında bir 

akrabalık görmek mümkün. Hatla 
tedenberi, orta oyununun, kara· 

~zün perdeden yere inmesinderı , 
aeydana çıktığı beylik bir formül 
aalinde tekrar edilip duruyor. Ka· 
•gözle oıta oyunu, muayyen bir 
camanda birbirine tesir etmiş ola 

irler. Fakat orta oyununun men· 
telerini bizde çok eski bir mazisi 
!lan köylü temsillerinde bulmak da 

bildir. 

Ôz tiyatroyu, }ani halk tiyat
sunu, bilha sa bütün halk ede

liyatı mahsullerini seven, bunların 
illi ve kudretli kaynaklarından 

k şeyler bekleyen münevverle· 
:fıniz arasında son zamanlarda 

ragöz mevzuu etrafında hara-
li ve haklı münakaşalar geçti. 

burada bu münakaşaları taze· 
ecek değiliz; yalniz, orijinal bir 

san'atı oları karagöz hakkında 
pılan münak~alartfl çok faydalı 
uğuna ve son demlerini yaşı· 

hayal san'atıoın ihyasına doğ
Cumhurryet Halk Partısi tara· 

dan atılan ad•ma işaret edeceğiz." 
ıün kısası : Karagöz., ihya edil· 
ye layık, halk muhayyelesinin 
kıi ve kudretli damgaslnı taşı· 

*' orijinal bir temaşa nev'idir. 
Jnu diriltmek, mu haf aza etmek 
ln yapılan her hareket, söylenen 
r söz, minnetle karşılanmaya 

71ktır. 
Karagöt nedir, kimdir, llere 

r? ilk önce nasıl kenclini gös
iştir? Bu suallere cevap ver-

ye çalışalım: Karagöz., halk 
ayyelesinin yarattığı bır tema · 

nev'idir. Karagözün İstanbullu 
uğu .söylenir. Fakat unutmıya· 

ki, karagöz, Fatih'in lstanbulu 
tiyle buraya Türkler tarafından 
rılmiş bir oyundur. Yalaız, ona 

ıhp!aşmış ve muayyen şeklini: 
a doğrusu karakterini veren 
bul olmuştur. Hayal san'ah· 
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• gölge oyununun Turkler tara· 
n icat edildiği iddia edilemez. 

kü, çok eski tarihlerde, lsa 
~maden önce, bu san'atın 

de, japonyada, Cavada mün
·r olduğu görülüyor. Hayal oyu

llun Orta Asya yolile Türklere 
iği söylenebilır. Hayal oyunu . 

karagöz şeklinde tamamile 
dimize maledildiği, mahalli· 
"ti aşikar. Artık bu şekliyle 
en bcsşka hiç bir millet, kara
ün ibdaını kendisine mal ede· 

Bizdeki hayal oyununun men· 
hakkında muhtelif rivayetler, 

ler ve nazariyeler var. Bunlar 
"nde uzun boylu durmak iste· 

orum. Karagözün yaşayıp ya· 
ığını münakaşa etmek boş · 

Shakespeare'in, Molierc'nin ya
klan da ileri sürülmüştür. 

iddiaya ne lüzum var ? Sha 
re ister yaşasın, ister yaşa· 
; ortada bir hakikat var: 

ia' ım altında yazılan eserler ... 
llsir ne olursa, kim olursa ol

'9 rrıt:sele bunda değil, eserdedir. 
da Hamlet gibi, Meraki gıbi, 
/(işot gibi bir eser var mı ? 
hakıkat burada... KaraiÖz 
rnış, yaşamamış; bize ne? Or· 

bize yeter ... 
Hayal oyununun ve nisbeten 

yeni bir isim olan karagözün men
şeleri meselesi. itiraf etmeliyiz ki , 
hala karanlıktır. Biz bu i~i alimle
re bırakalım da karagöz oyununu 
ele alalım , bu oyunu anlatmaya 
çalışalım: 

Karagöz, tamamile milli b r 
halk tiyatrosudur. 

Gayesi, eğlendirmek, dinle
yenlere hoş vakıt geçirtmektir. Bu 
gayenin ne kadar kıymetli oldıı~u· 
nu izaha lüzum yok. Yalnız, bir 
noktaya işaret : etmek istiyorum : 

Dünya tiyatro edebiyatının en 
büyük üstadlarından olan Moliere 
de eserlerinde böyle eğlendirmek 
gibi çok temiz bir gaye güdüyor
du. Eğlendirmek, yani seyirciye 
bedii bir heyecan vermek, seyir
ciyi gündelik hdyatın üstüne çı-

karmak ... Tiyatronun esas maddesi 
insan ömrüdür. insan ömrü de dai
ma acı, daima da neş'eli geçmez. 
Her iki unsur, birbirine karışmış 

olarak görülür. Tiyatro, bu unsur· 
ları bir arada veya ayn ayrı ele alır. 
işte komedi veya dram bu suretle 
meydana gelir. Karag-öz, esas iti· 
bariyle, gülünç olan unsuru iş· 

- ler. Gayesi güldüunck, etlendir· 
mektir. 

Bira1. da karagöz oyununun 
en esaslı iki şahsiyetini görelim. 
Bunlar, oyuna İsmini veren kara· 
gözle hacivatdır. Karagöz saf, 
içi dışı bir, düşündüğünü dobra 
dobra söyliyen, dünyaya metelik 
vermeyen bir adamdır. Karagöz 
züğürttür, doğru dürüst bir mes
leği yoktur. Oburdur, boş boğaz· 
gır; her şeye burnunu sokmak is
ter. Bu yüzden başına bin bir bela 
geliyor. Hacivada gelince; hacivad, 
aklıbaşında, uysal, idarei maslahatı 
bilir, çelebi bir zattır. Alim geçinir, 
ukalalıktan geri kalmaz. Boyuna 
hikmetler savurur. lstılahlı, tumtu· 
rakh konuşur. Karagöz bu Hilden 
anlamaz; bu yüzden hacivada f e· 
na halde sinirlenir. Mesel4 haci· 
vad şöyle bir lakırdı -saı f eder : 

"Veclıi didarına lıurşidi mü
netıtıer dediler ... ,, 

Karagöz, haklı olarak, bu la 
kırdıyı anlamaz. Çünkü böyle bir 
konuşmayı gülünç hulur; alay e · 
der, cevabı verir: 

"Bekçi Hur şide lı'itıerııer mi 
verdiler ? ,, 

Karagöz, tabii konuşma dilin
den ayrılanlara ne güzel ders ve
riyor 1 Onlarla ne yüıel zevkleni· 
yor!. 

Karagözün mevzuları ekseriya 
hayattan alınır. Bu bakımdan kara 
göz oyunu tam manasile özlü bir 
tiyatrodur. Tiyatronun en büyük 
üstadı olan Moliere de mcvzula· 
nnı hayatın içinden çekip çıkarı

yordu... Tiyatroyu yalnız kitap
larda, kitabi ve hayati bir üslup 
içinde görenler muhakkak ki, ya
nılıyorlar. içtimai, siyasi hadiseler 
her zaman karagöz perdesinde bir 
akis bulur. Mesela, Hamam oyu· 
nunda muayyen bir devrin karışık 
ahlakır.ı, Kanlı Kavak oyununda 
cin, peri masallan, Kaıılı Nigar 
oyt:nunda e~ki batakhaneler görü-

lür ... 
Sinemanın rekabeti, bütün ti-

• yatro nevilerine tesir ettiği gibi, 
karagöz oyununu da sarsmıştır. 

Bay Edenin 
tetkikleri 

Kahire: 22 (a. a.) - Evvelki 
gün buraya gelen Hariciye Nazı
rı Bay Eden rlün bütün gün aske
ri meselelerde meşgul olmuştur. 

Edenin Libyaya ziyardi muhte· 
meldir. 

Bal : 22 (a. a.) - Basler Nac
hricten gazetesinin yazdığına gö
re E.derıiu Mı:.ıra gelmesini Bal 
kanlarda heyecan uyandırmıştır. 
Zira edenin bundan evvelki se_ya
hatini büyük askeri hareketler 
takip etmiştir. 

Maltaya hücumlar 
Malta: 22 (a. a .) dün düşman 

tayyareleri iki defa mnltaya yak
laşmışlardır. Tayyare dafi batar
yalarımız ateş açmıştır. bomba 
atılmamıştır . 

Londra: 22 (a. a .) - E.ski is
panya Kralı 13 üncü Alfons öldü. 

• Vaşingtôıı : 22 (a. a.) - Vilki 
uı.akşark seyahatinden vazgeç
miştir. 

• Bükreş : 22 ( A.A ) - Solina 
kanalında bir vapurun yana .yatma
siyle münakalat sekteye u~radı. 

• Vaşinğtan; 22 (A. A.) Ruzvelt-
in 12 maddeyi lisansa tabi tutaca
gı söyleniyor. 

BENİM GÖZÜMlE 
Bi~inci sayfadan artan 

nevi bünyesini giirbüzleşlirecek sal
Lamlaştıraca/.! müstahzarları 1:tra
mak, bulmak ve tatbik el,,;ek va
zif esigle kurulmut birer la&oratuflar 
·olarak işe b01ltıtiılar,. 

Dokuz s#lnedenberi kuasfyeti 
kadar alırlıRı ve güçlilfii de öla11 
bu işi ne clueceye kadar başara· 
bildiler ? Onların muvaflal<.ıyet• 
/erini isbat edecek adedler yok 
detildir. Fakat bütün bu kuru t•e 
cansız deliller Halkftlltrinin 'ha-
kiki mesailerini tam olarak anlat
meya hiç bir zaman kafi değildir. 
Halkevlerinin , 'çok sanatkar bir 
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kuyumcu ilinasiyle iş/emele çalış
tılt sahalar milli ruh, milli irade, 
milli ahlak gibi . istatistikleri dar 
çerçevesi içtinae izah edilemiyectk 
cetıherlerdir . Halkevlerinin asıl 
eserleri bugün gözle töremedikle~ 

• rimizdir. Bir gün~ Türk milletini 
en ileri, en ahlaklı. en mütekamil 
bir cemiyet halinde gördıiiümüz 
zamandır ki , Halkevlerinin mu· 
vaff akıyetini de bi1tün şaşaasfyle 
idrak etmiş olacağız . 

Bunun içindir ki Halkeu/erinln 
içinde çalışanlar o güne kadar 
kendilerini bir idealıst / eragati ve 
bir misyoner stJbrı ile utraşmafo. 
diclişmete alıştırmak mccbdriye
tindedirler . 

Bugün Evlerimizin dokuzuncu 
yıldönümiinii kutlarken belki bir 
bayram çeşnisi tatmayanlarımtz 
vardır. Fakat, her sene yaptığımız 
bu yıldönümlerinin bizi lıer yıl 
biraz daha büyük bayrama yaklaş· 
tıran arif eler olduğunu Jüşünme· 
liyiz. Ve en büyük bayramın se
vincini duymalıyız . 

Esasen, büyük hayalcılann nesli 
yavaş yavaş tükendiA'i için, bugün 
b~ san'at ancak bir kaç kişınin 
elınde kalmıştır. Bunlardan istifade 
~tmek, bu canlı ve milli oyunu 
ıhya etmek, milli kültürümüz na
mına hayırlı bir iştir. 

Bizde karagözün zamanımı1a 
uydurulması yolunda hususi teşeb· 
büsler görülüyor. Bunların başında 
lsmail Hakkı Baltacıoğlu geliıor. 
Bu oyunun artık eskiyen tarafları 
olduğu meydanda... Fakat ortada 
karagözle hacivat gibi herkesin 
aşina bulunduQ-u iki beşeri ahbab 
çavuş olduktan sonra, bu oyuı,la· 
rın her zaman zevkle seyredile
ceklcri muhakkaktır ... 

J~PO~ HARİCİY( 
NAZIRININ 8[YANATI 

"Ben sulh tavassutu tala· 
binde bulunmuf dejilllm,, 

Tokyo: 22 (a.a.) - Hariciye 
nazırı Matsuoka gazeteciler toplan
tısında, Japon yanın Ü7.akşaı kta 
lngiltere veya Am~rikayı endişeye 
düşürecek herhangi bir tedbir al 
mış olduğunu inkar etmiş, lngilte· 
renin lüzumsuz tedbirlere tevessül 
etmesini teessüfle karşılamış, gerek 
lngilterenin ve gerek Amerikanın 
Japon efkarı uınumiyesini ayaklan 
dıracak tedbirlerden içtinap ede· 
ceklerini ümi<1 ettiğini söylemiştir. 

Matsuoka şöyle ilave etmiştir: 
Eden'e gönderdiğim mesajda dün· 
ya sulhu hakkındaki görü~lerimi 
izah ettim. Fakat bu mesaj Avru
pa harbine tavassut teklifi olarak 
tefsir edilemez. 

AFRIKADA VAZIYET 

( Birinci sayfadau artan ) 

dığını dün akşam beyan etmişler
dir. Bu Vahadaki muhasara edi · 
len İtalyan garniı:onunun bir kaç 
güne kadar teslim olacağı aşikar-

dır. 
Vahanın sair yerlerden irtiba-

tı kesilmiş ve lıalyanlnr buraya 
takviye göndermişlerdir. 

ilan 
SEYHAN C. MÜDDEİ UMUMİ
litiNO(N: 

Adliye dairesinde mevcut 
Cürüm eşyaları Mart 941 ipti
dasıhda tasfiye edileceğinden 
eshabına iadesine karar veril
miş olan cürüm eşyalarını al
maları ve aksi takdirde usulen 
satılacağı alakadarların malümu 
olmak üzere ilan olunur. 
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................... 
Yurddaş !.. 

Kızılaya üye ol 
....................... ~! ... 

HUOUOlAROAKİ 
ARSlANlARI 
OO~ONEllM! 
Hemfehri! 
Kar ve yağmur altında, fır· 

tına içinde hayatlarını her 
an fedaya hazır bir halde, mu
kaddes yuı t hududlarını bekli · 
yen kahramanları bir an hatırı· 
mızdan çıl...arm r. mak mecburiye· 
tinde}iz. 

Onlar, müşterek malın, müş· 
terek şerefin bekçiliğini yapı· 
yorlar. lşlermi, güçlerini, ailelerini 
rahatlarını arkada bırakarak va· 
zife başına koşmuşlardır. 

BiLim de onlara karşı borç
lu olduğumuz vazife vardır: 

Elir~ıiıden geldiği kadar 
onların vazifesini kolaylaştırmak. 
Hediye edeceğiniz bir yün el · 
diven, Lir yün kazak, bir yün 
çorap, bir pamuklu gömlekle 
onları sevindirebiliriz. 

Adana her zaman olduğ'u 
gibi bu işte de hamiyet ve f e
da karlık yanşına çıkmıştır. Buna 
katılmakla vatan müdafaasına 
da iştirak ediyoruz demektir. 

Bu işle uğraşan Kızılay'ın 
sana uzattıQ-ı müşfik ve şifakar 

elini boş döndürme 1 

•••• • ASRi 
Si NEMADA 

i 
1 

SU\'ARF. 

8.45 BU AKŞAm 
Afrikanın kızgın çöllerinde geçen 

HAZİN BİR A~KIN TARİH~ESİ 

Büylt.blk 
aırtnst 

SUVARE 

8.45 

1111 RiCHARD ViLM 

in bir sanat kudretiyle yarattığı 

CENUP POSTASI ı 

iLAVETEN: 

OÜNYANIN CENNETİ İSTANBUl 
TÜRKÇE ŞARKILI VE SAZLI 

• 
BUGÜN GÜNDÜZ İKİ OTUZDA 

ESİR TÜCCARlARI 

~ ....................... .. 

Pehlivan Güreşi 
16 MART PAZAR GONO AYAS NAHİY(SİNDE YAPllAGAK 

OLAN BU GÜREŞTE 
Baş Pehlivana 

40 
10 

Ortaya ----'"----
20 
10 

__ Aya~ 

15 
5 

lira mükahıt verilecek.lir. Bu güreşe iştirak edecek pehlivanların 
Ayas nahiye müdürlüğüne ınüracantları ilan olunur. l'l726 3- 5 

1 LAN 
BElEOİYE RİYASETİNDEN : 
1 - Belediye emlakinden olup aşağıda cins ve mevki

leriyle kira bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı akarat i
hale tarihinden itibaren 31 - Kanunuevvel - 942 tarihine kadar 
açık artırma suretiyle şartnamesine göre icara verilecektir: 

2 - ihaleleri 11 - 3 · 941 Salı günü saat 15 te Beledi· 
ye binasında belediye enaümeninde yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını 

yatırmak ve şartnamelerini görmek üzere Belediye muhasebe 

kalemine ve ihale günü yatırmış oldukları teminat makbuzları 
ve ehliyet vesikalariyle birlikte Belediye encümenine muraca· 

atlan ilan olunur. 

Muvakkat 
teminat 

Cinsi Mevkii Kira bedeli 

Lira K. Lira K. 

iki mevsim için 255 Gazino ve Seyhan 3400 
lokanta kenarında 

iki mevsim için 75 Yazlık bar ., 1000 
iki mevsim için 9 60 ,, sınema ., 128 

12729 23-28- 5-10 



' 

Sayfa 4 

Y 1 L D 1 Z Möble Evi 

ABİOİNPA~A CAOOESİNO[ 
VAKlf lAR APARTIMANI 

ALTINOA 

• 
YILDIZ'I 

• 

ZİYARET EDİNİZ 

ı ı 

TORKSôZO 

1 
ve Atelyesi ı 

23 şubat 

Uzun zamandan beri 
. 

beklenen yeni radyo 
larımız gelmiştir 

Radyo meşherimizi 
mutlaka görünüz 

En iyi radyo ile en iyi servisi beraber 

bulacağınız müessese şudur 

MUHARREM HiLMi REMO Salon Takımları, gardroplar, yatak takıml an, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

ZEVKİNİZE UYGUN HER TÜRlÜ MOOEl 
ABiDINPA~A CADD[SI NO: 112 TElGRAf: REMO - ADANA - TELEfON: 1 ' 

d 

YILDIZ Atelyesinde ~~~~~~~~~~~~--~~--=--'ı 
o •• .. •• •• .. •• •• .. •• •• .. .. •• •• 00 •• .. •• •• •• •• •• •• .. • 

Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır D. Muzaffer lokman ÇOCUK iNSANlA RIM d : 
GiOiR SEVİNİZ oışd. ~1 

f AKAT OPMEYI 
TAŞRADAN SİPAHİ~ KABUl [0İlİR Dahiliye MütehaHı•ı 

HASTAlARINI HER GOH MAYEHEHAHESIHOE 

KABUL EDER 

ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,, Moble Evi 

Sahibi: Kadri - Talip 
12546 
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iŞ BANKASI 
KÜ~ÜK TASARRUf H[SAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞ l OELER: 

4 Şubnt, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkincitl'şrin 

t ar ihlerinde yapılır . 

19 4 1 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
s ,, 1000 ,, - 3.000 ,, 
2 ,, 750 il - 1.500 il 

4 ti 500 " - 2.000 il 

8 it 250 il - 2.000 il 

S5 ,, 100 ,, - 3.500 il 

80 ,, 50 " - 4.000 il 

300 " 20 " - 6.000 ,, 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

TÜRKİY[ CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lira•ı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banlca muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 l irası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile .1 aşağıdaki plana göre ikramiye dağ1blacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 • 2000 ,, 
4 

" 250 " 1000 
" 40 

" 
100 il 4000 

" 100 il 50 il 5000 
" 120 

" 40 " 4800 
" 160 

" 20 " 3200 
" 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

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

MÜTEHASSIS . 

Dr. Ekrem Balta 
HASTALARINI HER GON MUSTAf A Rff 
ECZAHANESİ OSTONOEKİ MUAYEN[HANE 

KABUl EDER 
--~J 
-------------~ 

DERHAL l<ESER · 

HER ECZAHANEOE BUlUNUB ~ 

-~~-----------__Aj 
Abone ve ilan TtiRK.s.: 

Şartları ... mqıııı_wııı~ J 
SeneliAi 1200 Kr. Sahip ve BaşnUJ~ 
Alta ayhtı 600 " FERiD CELAL -_,J 
Üç aylığ1 300 ,, t.(ıir. 

Aylık ta abone edilir. Umumi Neşriyat~ ..... 
- MACiD oOvr 

ilanlar için idareye 
mUreceet etmeUdlr. Basaldatı yer : TORKSÔ 


