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Dün gece saat 21 e doğru, Ankara 
radyosu Etimesut yolundaki elektrik kab· 
!osunda bir arıza olmuş, Ankara radyosu 
2 saat 25 dakika n~riyat yapamamıştır. 

Şiddetli yağmurların sebep olduğu müessif birkaza __ 
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hyan şiddetli yağmur ve se_l netıcesın e er-
şiddetli galan yağmurlardan Bilecik - Yay· mencik • Erikli arasında kılometre l 1 O • 845 
UJ arasındaki tünel ağzında bir çöküntü da bulunan köprünün bir ayağının altı oyul· 
hasıl olmuş, münakalat muvakkaten in~ı- muş ve ayni gün saat 22,50 de Alsancaktan 
taa uframıştır. Yol şimdi temamen temız- hareket eden 1370 numaralı yolcu katarı köp-
lenmiştir. Trenler yollarına devam etmek· rüden geçerken köprünün çökmesi ~k· ~erin1e tedir. makine arkasında bulunan furgon ve ı ı yo • 

Ankara: 4 (Hususi muhabirimi::den) - cu vag~nu devrilmiştir. Bu müessif .~~za h~k-
Bilecikte garmanın kar ve yaimur sula- kında alınan malumata nazaran, 11 olu, 7 agır 
ından çökmesile hat kapanmış,/stanbul eks- ve 8 hafif yaralı vardır. ~ar~_lıl~rdan.~iri Ay· 

Presi taelılıür/e, 17 gi çegrek ıeç gelebil- dına götürülürken yolda olmuştur,. D~ger ~a-
ralılar Aydın hastanesine nakledılmışlerdır. miştir. 

Balkanları kur
taracak bir 

ittifaktır 
Yazan: Cavit Oral 
Hitlerin 1ton nutkunda şöyle 

bir cümle vardır • " lngilizleri ne
rede bulunam orada harbedece· 

tim ,, 
Bu sözün manası oldukça şü· 

mullüdür • Vakia lnrilweri tema
miyle ve bir kütle halinde Bilyilk 
Britanya adalarında bulmak müm· 
kündür. Ve şurada burl\da arama· 
ia da lüzum yoktur . Fakat Hitle· 
rin ba ifadesinin ihsas ettiği baz.ı 
tehlikeler vardır . Çilnkii bo söz
lerden lnfiltereyi istila etmek im· 
klnsızlıiiyle karıılaşan Führerin 
fimdi askeri hedeflerini değiştire· 

ceji seziliyor. Hatta Fransa Dze· 
rine yapılan tazyikler , Sicilyadaki 
tahıidat, Libya üzerinde uçan Al
man tayyareleri Hitlerio harbin 
siklet merkezini Akdf'nize reti,. 
mek iatedii'i zannını veriyor • Bu 
hususta kat'i bir fikir yürDtmek 
henüz biraz erkense de cereyan 
eden hadiseler önümüzdeki aylarda 
Akdenizin çok tiddetli bir harb 
sahnesi olmuı ihtimalini ait~kç~ 
kuvvetlendiriyor · Şayet bu ıbti· 
mailer tahakkuk edecek ve harb 
Akdenizde şiddetlenecek olursa • 

Sovyetlerle Türkiye 
arasında 
Gizli 

anlaşma! 
Sovyetler bize 

silAh verecekmiş 
Tas ajansı tekzibediyor 

Moskova : 4 (a.a)- Tas aiansı 
bildiriyor : 

Yabancı , bilb:ıssa lngiliz mat· 
buta Sovyetler Birliğinin Türkiy~ 
ye Almanların Balkanlarda muhte
mel faaliyetine mukavemet etmesi 
için silah vermek taahhüdünü muh· 
tevi olarak Sovyetler Birliğiyle 
Türkiye arasında gizli bir anlafma 
akdedilmiş olduğunu ve bir Türk 
komisyonunun silih almak üzere 
Moskovaya l'itmekte bulundutunu 
iddia eden bir lıaber yaymaktadır. 
Tas ajansı Sovyetler Birliiiyle Tür· 
kiye arasında yukarıdaki mahiyette 
giz.li ve açık hiç bir anlaşma ak· 
dinin mutasavver olmadığını , biç 
bir Türk komisyonunun Moskovada 
bulunmadığını ve yabancı matbu· 
atın bu haberinin temamiyle ur 
durma olduğ'unu beyana mezun· 

dur. 
bu harbin Balkanlara sirayet et- !!!'!!!'~"'!!!!!!!'!ll!'!lll'lllll!!!!'!!!'~'!!!'!!ll!'!'!"!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!'!"'!!".,. 
mesi ihtimalleri de artmaktadır · le bu sulh siyasetinde muvaffak 
Bunun için Balkanlı milletlerin ıre- olabilecekroidir? Almanya gü-
lecek hadiseleri daha müteyakkız nün birinde kendi siyasetini kabul 
ve daha mütesanit karşılamağa ettiremiyeceği bu memlekete karşı 
hazırlanmaları icabeder · Son a-ün· daha şiddetli bir tazyikte bulunma 
lerde Bulgaristandan gelen haber- ta teşebbüs etmeyecekmidir? Zan 
ler Balkanlı milletler için ümid nunızca böyle bir Alman tazyiki 
verici bir mahiyettedir · Zira r• biç de a-ayri varid değildir. O za· 
çenlerde mülıra parti liderlerinin man Balgaristan belkide korka• 
B•aristana dokıınms11nlar tar· cak ve mukavemet edemiyecektir. 
zındaki beyannameleri ve l,ıınu Halbuki Bulcraristan bir tehdit kar 
takiben de on bet kadar nüfuzlu • 

şısında kendisine yardım edecek Sobranya azasının hükGmetten , 
· ve ayni sulh davasını ve Balkanlı· kralın Bertin ziyareti , Bulırarısta· 

nın tehlikede olup olmadığı, Ruz· hk zihniyetini müdafaa da buluna· 
cak diğer Balkanlı devletlerle müt veltin mümessiliyle ne görüşüldüğü, 
tehit ve mütesanit bir cephe göscenuhaşarkt Avrupada bir harb 

zahar11nda direr Balkanlı millı tle- terecek olursa mihver tazyikinin 
ria bu harbe firmeleri takdirinde belkide tamamile önlenmesi temin 
Bulrariataoın alacaiı vaziyetin ne edilmiş olacaktır. Şu halde bugiln 
olacajı ve Sovyet biriciye ko- için Balkan sulbunu kurtaracak or 

miaer muavininin temastan etra· tada ıki mesele mevcuttur. Birin· 
hodan iatizabta bulunmaia karar ciai Bulrariatan rerek kendi haya 
vermiflerdir . Tabii Bulg-aristanda ti menfaatleri J'Önünden ve gerek 
rittikçe kuvvetlenmekte olan bu se Balkanlılık "his.ile açık, ciddi 
Mihver aleyhtarı ve bitaraflık ve ve cesurane bir surette mukadde· 
ı.ılh taraftarlığı Balkanların hazar ratını diier Balkanlı milletlerle bir 
ve aellmeti "8kımından çok ha. lettirdi;ini ve herhanfi bir ta~y~k 
yırh ve aeviodirici bir vaziyettir. ve teblikeft karşı1tnda onlarla bırlık 

Ôyle anlqılıyor ki Bulrarlar te mücadele etmek azminde oldu. 
yakın komtul:arı Romanyada vuku- iunu bildirmesi, lkinciside 1 bu ka· 
bulan kanlı hadiseleri ve Romanya rara .. vketmek için diğer Balkan· 
nın fÜD be gün maruz kalmakta h milletlerin müşterek bir surette 
oldui• acıklı ve korkunç manzara- Bulgaristanı takviye etmeleridir. 
ları rördiikçe istiklillerini koruma Çünkü Bulgaristanı Romanya vaziye 
tı ancak mihver nüfuzu •haricinde tinden kurtaracak yegin~ şekil bu 
ve bitaraf kalmakta rörmektedir· oldujıı aibi bütün Balkanlan mih· 

ler. ver feliketinden kurtaracakta yil?e 
· Yalnız acaba Balrariatao yal- bu .. kildii. 811 ·tekilde j ancak tam 

ma bltataı kalmata karar "•--" bir Balkan lttlf,kı olac&ktır. 

Nevyork : 4 - Nevyork 
Taymisio İspanyadaki muhabiri, 
Almanya, Fransa ve Jtalya aruın
da sulh ihtimalinin yeniden · bah
se mevzu teşkil ettiğini, asıl m~

selenin bu vaziyetin askeri ma
hiyette inkişaf edip etmiyeceii 
noktası olduğunu yazdıktan son· 
ra şimdiki koalisyonun en hafif 
ortağı olan halyanm vaziyetine 
temas ediyor ve faşist partisinde 
kendisine büyük çapta ehemmiyet 
verilen bir zatın balen Fransada 
bulundupnu ve bu zatın Madri· 
de Portekize ve batta rarbe 
dotru daha uzaklara aidebilece
tini ilive ediyor. 

Amiral Darlanın temasları 
Vişi : 4 (a. a) - Bahriye 

Na:r:ırı ··Amiral Darlanın Parise 
hareket ettiği resmen bildirilmiş-

tir. 
Roma : 4 (a. a.) - Stefani 

ııiaıısına Beruttao gelen bir ha.be· 
re göre, Amiral Darlan Panste 
Livalla Fransanın Umumi siyase· 
setine müteallik meseleler hak· 
kında uzun müddet görüşmüştür. 

Marepl Petenin Paristeki 
murahhası da bu mülakatta hazır 
bulunmuştur. 

Londra 4 [a.a] - Amiral 
Darlen Parise hareket etmeden 
evvel, Liyon radyosile neşredilen 
bir beyanatta, Fransız filosunun 
Fransız idaresi altında bulundu· 
ğunu ve bulunmakta devam ede· 
ceğini; Fransız imparetörlüğünün 
nereden gelirse gelsin hücumlara 
karşı ~endini müdafaa eyliyeceği
ni söylemiştir. 

Liyon radyosu bundan başka 
gençliği donanmaya yazılmağa 

teşvik etmekteydi. 

1 ş Bankası şu
bat ikramiyesi 

1000 Ura kazananlardan 
biri t•hrlmlzdedlr 

Ankara : 4 (ı Hususi muhabiri . 
mizden) - Türkiye lşbankasının 
küçük tasarruf hesapları ikramiye
sinin 4 ıubat reıidesi burün ya
pıldı. 1000 lira kazanan 3 kişiden
blri Adaoada 6978 hesap numara· 
h 8. Yuaftur. 

---~~~"'!P.!!ll!!!l!l!!!!~!"'!l!!!!!!ll!!!!!!lll!!l!l'!l!l!!~--~'!!1!!!!9!!!!!Mlll'!!!I~--.... ------.... -

Son günlt-rde siyasi faali
yetinin ağırlığı Fransız 

Alman münaseLetJerinin iizerinde 
toplanrnışhr. Bu münasebetlerin bir 
defa daha ön safhaya g"eçmesine 
sebep, Fransa ile İf birJiii yapmak 
bahanesiJe Alınanyanın Fransız do
nanmasını eline almak istemesidir. 

Almanya geçen eylülde müca
deleyi nihayetlendirecejini zanne 
diyordu. Lord Halfaks gibi salibi. 
yet sahibi bir zatın söylediği söz· 
lerden de anl.tşılıyorki, eğer Alman· 
lar ağustos ve eylül aylarında in· 
giltereye taarruz etselerdi bu taar
ruzlarında muvaffak olabilirlerdi. 
Fransa ile Almanya arasında müta· 
reke imzalanalı aradan yedi ay 
geçti. Bu müddet zarfında Almanya 
hala lnriltere ile ( geçen seneye 
nazaran daha kuvvetli bir lngiltere 
ile ) karşı karşıyadır. lngi'.izler, 
Alminyanın lngiltereye taarruz için 
Fransız dorıanınasını kullanmak iste· 
diklerini açıkca söylemişlerdir. 
Fransız donanmasının Al . . manyaya 
ve~ıl~esıne taraftar olan Lıtval 13 
birıncı .kanunda şahsi sebepler do. 
d~la7ısıle peten tarafından azledil
m:fh· Almanya Lav ı· k b" , a ın a ıneye 

alın~ası için tazyika başladı. Bu 
tazyıka boyun eğmeyince, Paristeki 
Fransız gazeteleri vasıtasile Peten 
hükOmetine şiddetli hücumlar ya· 

, pıldı. Peten bu gazetelerin neşri
yatı karşı:ıında da boyun e2-meyin· 
e p . 

c • arıste bir takım Fransızlar, 
Almanya ·1 . b" l".. k b" . ı e ış ır ıgı yapaca ır 

p~rtı turdular. Bu parti;i kuranlara 
~~~e. aval, Alman ·Fransız iş bir
lıgının sembolüdur. Bu vaziyet kar· 
şısında Peten, P:ıristeki Al.nan ve 
Fransıılarla görüşmek üzere Amiral 
Darlarıı Parise gönderdi. Alman 
istihbarat börosuna göre Amiral 
Darlanla Pariste yapılacak görüş· 
ınelerde, Fransa ile Almanyayı ali· 
kadar eden her mesele tetkik edi
lecektir. 

Diğer taraftan Londra radyo· 
sunun görüşmeler hakkında verdiği 
malumata nazaran Amiral Darlan 
ile yapılacak görüşmelf'rde bilhassa 
Fransa donanmasının mukadderatı 
mııuubahaedilıclc, Lavalin kabine
y• alıamuı tıtkik olunacaktır. 

Almanya 
Fransız fdonan
masını ingilte
rege karşı kul
lanmak istiyor 

Dün gece
ki Ankara rad
yo gazetesin· 
den: 

Kuvvetli riva· 
yetlere g öre, A l
manlar ya doğ

ru d a n doğruya· 
İngiltereyi ve ya
h u t d a lrlandayı 
istila edecekl t-r-

dir. Askeri mutehas· 
sı slara göre, böy
le bir Alman te
şebbüsü yakında 
yapılacakt ır. Fa. 

..kat muvaffak ol
m n s ı n a ihtimal· 
yoktur. 

Alma nyanın · 
böyle bir taarrıız 
teşebbüsüne ha
zırlandığı şu sıra· 

!arda Fransa, Al
manya ve ltalya 

-;rasında bir sulh 
yapacağı hakkın

d a~ çıkarılan san
sasyonel haberle
ri ıh ıiya t la karşı -

l amak lazımdı. 

----
Kurtuluş 
savaşı 

Milli rnUcadele tarihine 
ait hahra ve vesikaları 

neşredeceğiz 

Gazetemiz, Adananın şanlı 
Liyon radyosuna göre, Amiral ve kahramanlık harikalarile dolu 

Darlanın Franııız donanması yalnız olan milli mücadele tarihine ait 
Fransa ve Fransız lmpratorluğu hatıraları ve vesikalan toplamak 
hizmetinde kullanılacaktır.,. şeklin· ve bunları neJretmek için bir sü-
deki beyanatı, donanmanın Alman· tun açmağa karar vermiştir. 
yaya verilmesi mevzuubahs olmadı· Bunun için Adananın kurtu-
ğını göstermektedir. 

luş davasında vazife almış, t.u 
Liyon radyosu , Parist<Jki yeni uğurda mücadele etmiş her va· 

partiyi kuran Fransızların öteden· tandaştan bu tarihi günlere ait 
beri Petenin düşmana olduklannı hatıralarını neşriyat müdürlüğü. 
bildirmektedir. Bu arada Paris rad· müze lOtfen göndermelerini dile· 
yosu da Atina hükOmetini şiddetle J 

rız. takbih etmekte ve böylece iki rad- ._ ____________ _, 
yo arasında ağır neşriyat yapıl
maktadır . 

Dün geç vakıt Livalin Darlanla 
birlikte Vişiye rittiği bildirilmiş 
ise de bu haberin doğru olup ol
madığı anlaşılamamıştır. 

Almanya iJe Vişi hüktlmeti ara· 
sında cereyan eden müzakerelere 
göre Peten Almanya ile işbirliğ'i 
yapılmasına razı olmuştur . Fakat 
mareşalin donanma ile Ü3leri terk 
etmesine ihtimal verilemez . 

Petenin itirazı karşısında Al
manyanın bütün Fransayı istili 
edeceği haberlerini bahis mevzuu 
eden hür Fransız ajansı, mareşalın 
deniz ve sömürgelerde harb yapabilir 
mflvkide olduğu kanaatini taşımak· 
tadır. 

• 

Yardım IAyihalarmm 
müzakeresi 1 nriltereye yapılacak yardım 

hakkındaki l&yibalarıQ dünden• 
beri Amerika müm..uı.r ..ati-

sinde müzakere edilmekte olduğu 
bildiriliyor. Verilen bir habere gö
re, layihaların mümessiller mecli· 
sinde iki günde bitirilmesi husu • 
sunda verilen bir takrir kabul edil
miştir. Buna göre yardım layiha
ları meclisten l OJ - 125 rey bir 
ekseriyetle geçecektir . Liyihala· 
rın Ayan meclisinden de çabuk 
geçirilmesi için tedbirler alınmak
tadır • 

lngilterenin 
gözü 

Habeşistanda 
yoktur 

İ nriliz hariciye nazırı Eden 
avam kamarasında yaptığı be. 

y matta müstakil bir Habeşistao 
teessüsü için çalışacağmı bi ldirmiş 
ve demiştir ki: "Hai..eş istiklil sa· 
vaşında lntiltere elinden l'eleoi 
yapacaktır. lngilterenin Habeşistan 
topraklarında gözü yoktur.,, had 

Hatırlardadır ki 935 Yba1 • 

ltalya Habefietana taarrUU ) "',. 

(IAwoH~ 
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ROPORTA.J 

Bombardıman esnasında 
Londra nasıl eğleniyor? 

YERAL Ti. OTELLER İNŞASI iÇİN 
BiR ŞiRKET KURULMUŞ! 

Bombardıman esnasında, 
Londra halkı nasıl eğleni

yor? Şehirde yeraltı birahaneleri, 
dükkan ve müesseselerin kapanma 
saatı olan 17 den sonra da bütün 
gece müşterilere açık bulunuyor. 

Sabahın saat biriyle beşi dra· 
•ıoda, bu yeraltı birahaneleri yarı 
yarıya boşalıyor. Fakat şafak 
ağarırken, harpten evvel Pariste 
tiyatroların kapanma saatlerinde 
oldu§'u gibi, müşterilerle hıncahınç 
doluyor. 

Lokantalı dansigler, gece saat 
11 de kapanmaktadır. Bunların sa
lonları birkaç metre yerin altında· 
dır. Savoy, Regent • Palace, Pica 
dilly, Odennino ve Carlton otelle· 
ri .. in yeraltı lokanta ve balo salon
ları mevcuttur. Böyle yeraltı sa
lonları bulunmıyan oteller de müş· 

terileri için hususi yerler yaptır

patlamazdan evvel umumi meydan
larda ve bahçelerde sağlam sığı. 

naklar inş4 ettirmek için yüzlerce 
milyon sterlin •arfetmiştir. 

Sığınakların en emniyetlileri 
açık yerlerde inşa edilenlerdir. A
çık yerlerdeki sığınaklarda telefat 
vukuu, bombanın sığınak içine düş 
mesine vab.stedir. Bu ise, ender
dir. 

Londrada kaldığım üç ay za
man zarfında ne bir cesd, ne de 
bir yaralı gördüm. Polisler ve bu
na memur diğer teşkilat ölüleri ve 
yaralıları derhal hastahanelere kal· 
dırıyorlar. 

Sığınaklarda müşterek hayat, 
içtimai rabıta ve münasebetleri de 
kolaylaştırı yor. Kadınlar, dedikodu 
yapıyorlar, yaşlı erkekler kiğıd 

oynuyorlar. Genç kız Vd delikan
lılar ise, flört yapıyorlar. 

mışlardır. 

Bu müessesele· 
rin hasılatı bü· 
yüktür. Şalonla· 

Sükfinet zamanlarında, erkek· 
ler siğara içiyor

Londrayı gezen yabancı _ tar.Geceleri, saat 
Muharrir anlatıyor: onbire kadar ci 

rında Sampanya şi Bazı dostlarını, bir cu- var barlarda içki 
şeleri açılıyor, sa bulunmaktadır. 

martesi akşamı, beni halka atlerce dan! edi· Londranın yer 
lip, eğleniliyor. mahsus bir dans .~alonuna altı şimendüler
Universelle bira· götürdüler. A/arm saat !eri t:inellerinde 
hanosinde ise müş 18 denberi verildiği halde her gece bir mil~ 
teriler dans et· saat 22 de halk içeri gire· yon halk barını 
miyerek cazband· bilmek için sokaklarda u- yor. Burası.en e-

ları dinlemekle va· min sıg· ınaktır. 
zun bir sıra teşkil ederek kıt geçiriyorlar. Çünkü yeraltı şi· 

Bu eğlenceler in- bekliyordu. Ne top gürül- mendifer tünel 
giliz milli mar- tüleri ve ne de bombaların leri,30metre derin 
şiyle kapanıyor, tarrakaları eğlenmek istigen tikte kazılmış bu 
devamlı bombar- çiftleri sıra bekleme gerin· lunuyor. Bu itibar 
dımanlara raamen d t b ·1 · d la yeraltı tünel· 

6 en ayır a ı ıyor u .• 
geceleri taksi· .._ ____________ _, !eri.yalnız tekhlike 

!er, yeraıtı şimendiferleri ve oto
mobillerin büyük bir kısmı işlemek· 
tedir. 

Hungaria lokantası, geç vakıt 
evlerine dönmek istemiyenler için. 
seyyar yataklar kurmakta ve gece· 
ligini bizim paramızla 140 kuruşa 
kiralamRktadır. 

Diğer bazı eğlence yerlerinde, 
müessese kapandıktan sonra gece· 
yi, oturduğu masanın altında ge
çirmek için metrdotetellerle uyu· 
şulmaktadır. 

Geceleri~i bu suretle geçir
mek istiyenler, - ihtiyatlı davranı

yorlar ve eğlence yerine geldikleri 
zaman beraberlerinde birer batta
niye de getirererek vestiyere bıra
kıyorlar. 

Evvelce Picadilly otelinin Ma· 
son locası ittihaz edilmiş olan 
üçüncü katı, boşaltılarak şimJi ge
ceyi otelde geçirmek istiyen müş· 
tariler için yatEkhane ittihaz edil· 
miştir. 

Zengin ve kibarlar, ikametgah
larında, konforlu sığnaklar tesis 
etmi~lerdir. Geceleri misafirlerini 
ve dostlarını bu sığınaklarda l·.al-ul 
ediyorlar, tatlı tatlı müsahabeler
le vakıt geçiriyorlar. 

Vestminster'de muazzam bir 
binanın yeraltı katında tesis edil
mi~ son derece lüks bir sığınağı 

1 

yokluğu bakımından değil, mane· 
viyatı korumak bakımından da en 

1 
emin bir yerdir. 

Alarm esnasında yeraltı tünel· 
lerine sığınanlar v~ geceyi orada 
geçirenler, ne hava muharebelerini 
görüyorlar ve ne de infilakların 

korkunç uğultularını duyuyorlar. 
Yarısı yer sathında inşa edil

miş olan .Sloan Squar istasyonu 
müste•na, şimdiye kadar yeraltı 

istasyonlarından hiçbirine ne bom
ba düşmüş ve ne de insanca zayi
at olmuştur. 

Yeraltı şimendifer tünellerinde 
gecelerini geçirenler , işsizler, es
naflar , Yahudiler ve muayyen ya· 
tıp kalkacak yerleri bulunmıyan· 
!ardır. Ben Kanunuevvel sonunda, 
Londradan ayrıldığım zamanlar , 
yeraltı istasyonlarında uzanacak 
yerler inşasına başlanmıştı . 

lngiliz gazetelerinin verdiği 
rakamlara göre yıldırım har!>inin 
ilk iki ayında hava taarruzlarından 
ölenler, nüfu•un ancak binde biri 
nisbetinde idi. 

Yıkılan ve hasara uğrayan 

mebani İ3e bu nisbetten daha yük· 
sekçedir. Hazine nezareti bir ha· 
va torpilinin isabetiyle yıkılmıştır. 

Otellere bomb• parçoları isabet 
etmiş olmakla beraber , bunlar İŞ· 

!emekte devam ediyorlar. Londra· 

(Devamı üçüncüde) 

BUGON 

F b "k lsveçte, iş iha rı ada tilallarını halle 
memur olan uzun saç- mahkeme, son 

lar tehlikede günlerde ga-,_ _____ _, rip bir dava 

ile meşgul olmuştur. Fabrika pat· 
ronlarından biri, henuz reşit yaşı
na varmamış olan bir işçisine u· 
zun saçlarını kesmesine emret
miş, işçi de saçlarını kesip kes
memek sırf şahsına taallllk eden 
bir mesele olduğunu ileri sürerek 
patronun emrini yerine ğetirmek
ten imtina etmiştir. işçi çocuğun· 
da babası, oğlunun bu fikrini iş· 

tirak edince patron bu inatçı çı

rağa yol vermiştir. Çırak uzun 
müddet iş bulmakta zorluk çek· 
tiği cihetle, mahkemeye müraca· 
atla patronun aleyhine bir dava 
açmış işsiz kaldığı günlerin yev
miyelerini istemiştir. 

Hususi mekteplere alına
cak talebelerin yaşları 

Bu davayı rüyet eden mah· 
keme, çırağın tazminat talebini 
reddetmiş ve işçi çocuklarla do
lu olan bir fabrikada uzun saçla· 
rın bir tehlike teşkil ettiğine ve 
patronun bu emri vermekle haklı 
bulunduğunu esbabı mucibe ola· 
rak zikretmiştir. 

• Son zamanlar
da Kalilorniya· 
da açılan lıay· 
van sergisinde 
Du cinsinden 

Mükafat ka
zanan mut
h:ş bir boğa ve cinsinin en 

güzeli sayılan müthiş bir boğaya 
birinci mükafat verilmiştir. Bu 
boğa, cenubi Amerikada tertip 
edilen güreşlere gönderilen bo
ğaları yetiştirmek için damızlık 

vazifesini görmektedir. Boğanın 

manzarası Korkunçtur. cüssesi de 
büyüklükte bir devi andırıyor. 

Boğa, mükafatı almak için hakem 
heyetinin huzuruna getirildiği za
man sırtında sahibinin altı kızını 

hiç sendelemeden taşıyordu. 
10-19 y~larında bulunan bu 

kızlar, Kovboy elbisesini giymiş
ler, boğanın sırtının iki tarafında, 
üçer üçer oturmuşlardı. Boğanın 

heybet ve azameti, binlerce hal
kın korku ile karışık hayranhğ-ı

nı celbetmiştir. 

• 
Türkistan 
daki Cüm

huri yetler
den Taci· 
ki stan'ın 

T acikistanda 
bir haval 

hAdise merkezi 
Düşenbe [şimdiki ismi Stalinabad. 
dır] şehrinde emsalsiz bir hadise 
görünmüştür. Birdenbire semada 
ateşin büyük bir küre şeklinde 

peyda olan haceri semavi etrafı· 

na dairevi alevler saçtıktan son· 
ra uzun bir ateşin kuyruk bırak· 
mıştır. Kuyruk on saniye bütün 
şehri gündüz gibi aydınlatmış-

tır. 

Daha sonra uzaktan gelen 
gök gürültüsü gibi koı kunç ses-

Maarif Vekaleti Alaka
darlara Tamim Gönderdi 

lstanb_uldan yazıhyor 

Maarif Vekaleti, Türk hus;;;i, ecnebi ve ekalliyet mekteplerine 
alınacak talebelerin yaşlarını yeniden tesbit ederek alakadar-

lara bildirmiştir. 

Tü'k hususi ilk mekteplerinin birinci sınıflarına, resmi mekteplerde 
olduğu gibi, 7 · 9 yaşında bulunanbr alınacaktır. Lise ve orta kısımla
rına ise, resmi lise ve orta mektepler talimatnamesine göre talebe ka
bul edilecektir. 

Lise, ilk ve orta mektep derecesindeki ekalliyet mekteplerinde, yaş 
haddi bakımından müşterek talimatnamelerinde yazılı hükümler dahilinde 
talebe kaydedilecektir. 

Ecnebi mekteplere gelince; bu mekteplerden bazılarında her sınıfa 
kabul edilecek talebenin azami ve asgari yaş hadleri tesbit edilmediği 
gibi, talimatnamesinde sarahat bulunanlarda ise bereberlik görülmemek
tedir. Bundan dolayı badema bu mekteplerin ilk kısımlarında resmi ilk 
mektep talimatnamesi ahkamı cari olacaktır. Yalnız talimatnamesinde yaş 
hakkında sarahat bulunanlar, bu kayda tabi olmıyacaklardır. 

Ecnebi orta mekteplerin birinci sınıflarına 12 • 14, ikinci sınıflarına 
13 • 15, üçüncü sınıflarına 14 • 16, orta kısmı dört sııııflı ise dördün
cü sınıflarına 15 • 17 yaşındaki çocuklar alınacaktır. 

Ecnebi liselerin ikinci devre birinci sınıflarına 15 • 17, ikinci sınıf· 
!arına 16 · 18, üçüncü sınıflarına 17 · 19, lise kısmı dört sınıflı ise 
dördüncü sınıfa 18 • 20 yaşındaki çocuklar kaba! edilecektir. Orta kı· 
sım ihzari sınıflarına 13 • 14, lise kısmı ihzari sınıflarına da 15 • 17 
yaşındaki çocuklar gireceklerdir. Yabancı tabiiyetinde bulunan çocuklar 
için Vekaletten müsaade alınacaktır. 

Her hangi bir sınıfta iki yıl kalan talebelerden, yaşları bulundukla· 
rı sınıflara kabul yaşlarını geçirmiş olanlar, bu r.ıekteplerde tahsillerine 
devam edemiyeceklerdir, 

Kadirlide _Çeltik 
ekilemiyecek 
Kadirli kazasındaÇeltik ekil· 1 

mesi hususunda yapılan müracaata 
Ziraat vekaletinden cevap alınmış· 
tır. Vekaletin bu cevabında, Ka
dirli kazası çevresinin sıhhi vazi· 
yetinin henüz normal bir şekil s.l .. 
madığı, bu havalido Çeltik ekile
miyeceği bildirilmiştir. 

Bir teberru 
Cümhuriyet Halk Partisi kaza 

idare heyetine Bahçe Çeltik eki· 
cilerinden Maraşlı Ahmed Kadı
oğlu 50, Ömer Şerbetçi 50, Yu
suf Türkoğlu 20, Ruşen Çerçi 10, 
Ôkkaş Çerçi 10, Kara Kahya 5 , 
Mahmud 5 , Ôkkaş Karamuk 5 
lira teberrüde bulunmuşlardır. 

Bir çift Kunduz yakalandı 
Son günlerde Ceyhan nehri 

kenarında , mıntakamızda şimdiye 

kadar tesadüf edilemiy•n bir çift 
Kunduz yakalanmış, şehrimize ge· 
tirilmiştir . 

Hayvan ihracat ve 
ithalatımız 

Athspor kulübünün 
inkişafı 

Öğrendiğimize göre , Valimiz 

B. Faik Üstünle Parti Müfettişimiz 
B. Hasan Menemencioğlu, Atlıspor 

kulübünün yeni atlarla takviyesi 
ve kulübün kuvvetli bir teşekkül 
olarak meydana gelmesi için te-

şebbüse girişmiş bulunmaktadırlar. 

Ziraat bankası lstanbul 
mUdUrlUğO 

Ankara 4 [Hususi muhabiri
mizden) - Ziraat bankası lstan· 
bul müdür vekaletine ticari kre
diler müdürü B. Hamit Tahsin ta
yin edilmiştir, 

Toprak mahsulleri ofisi umum 
müdürü B. Raşidin ziraat bankası 
idare meclisi azalığına tayini ka
rarlaşmıştır. 

Ziraat bankası idare meclisi 

azasından B. Ihsan Abidin Türk • 

Yugoslav Afyon satış bürosu Türk 

deleğeliğine tayin edilmiştir. 

ler işitilmiş ve bu defa gök yüzü Geçen ay zarfında vilayetimiz 
mavi ile karışık sarı bir renk ile bölgesine hariçten 3 dana, 246 Ö· 

Köpek ısırma vak'aları 
ziyadeleşti aydınlanmıştır. Şehrin ilim erbabı küz, 1 katır, 49 kısrak, 173 at, 

bu tabii hadiseyi yakın bir alaka 55 inek, 2731 koyun ithal edilmiş; 
2892 koyun, 764 sığır çıkarılmış-

ile takip etmMerdir. Fakat bir t • ır. 

kısım halk bu hadiseyi büyük bir Yine geçen ay içinde 3804 
felaketin işereti telakki ederek 1 lı.eçi derisi, 2730 sığır derisi, 3220 
dehşet içinde hlmıştır. ı koyun derisi, 30 at derisi ihraç e-

L..-.;...._;;.... ___ .;;.._____ dilmiştir. 

- ---

Son günlerde merkezde köpek 
ısırma vak'aları ziyadeleştiğinden 

veteriner dairesince sıkı tedbirler 
alınmıştır. 

Geçen bir ay içinde 212 kö· 
pek ıtlil edilmiştir. 

MahsOI 
Fazla 

HükOmetin aldığı ted
birlerle bu sene diğer 
yıllardan daha çok 
ekim yapıldı 

Önümüzdeki yıl içinde mah· 
sulümüzün gayet bereketli olaca
ğı ekim mıntakalarından gelen 
haberlerden anlaşılmaktadır. Hü
kllmetin aldığı şümullü tedbirldr
le bu sene diger yıllara nazaran 
daha fazla ekim yapılmıştır. Ame
rikadan gelen ziraat makinelerin· 
den bu yıl çok geniş mikyasta 
istifadeler temin edilmiştir. Nafıa 
Vekaletinin büyük sulama projesi 
de bir çok mıntakalarda tahakkuk 
ettirildiğinden bu yıl istihsalatın 
geçen senelerle nisbet kabul et· 
miyecek derecede fazla olacağı 

tahmin edilmektedir. 

• Bugünün ihtiyaçlarına uy· 

gun yeni bir ticaret anlaşması İm· 
zalamak üzere bir müddettenberi 
Peştede bulunan ticaret heyeti
mizle Macar delegeleri arasında 

ihzari mahiyette bir anlaşmaya va
rılmıştır. Haber aldığımıza göre , 
her iki taraf ta hükllmetlerinden 
yeni direktifler istemişlerdir . 

Esas mukavelenin bu hafta 
içinde imzalanarak heyetimizin av
det edeceği öğrenilmiştir. Bu mu· 
kavele ile Macarlara deri , fındık, 
üzüm verilecek , ve mukabilinde 
her nevi sınai mamulit, demir eş
ya ve saire alınacaktır . 

• Hükllmetin çalışan kadın

lardan da yol vergisi almağı dü· 
1ündüğünü bildirmiştik . Yapılan 
tetkiklere nazaran yalnız lstanbul
da 60,000 kadar kadın muhtelif 
işlerde çalışmaktadır . Ancak bu 
işler daimi olmadığından bunların 
hep>inden yol parası tahsiline İm· 
kin olmıyacaktır . Daimi surette 
çalışanların sayısı ise 15,00() ka· 
dardır . Memleketimizde en çok 
kadının çalıştığı yer, !stanbuldur . 
Bunlardan yol vergisi alındığı tak. 
dirdo lstanbul vilayeti 100,000 lira 
kadar bir varidat elde edecektir. 

• logiliz ticaret mümessili lord 

Lumburgkor lstanbuldan ayrılmıştır. 
Basra yoliyle memleketine gitmesi 
muhtemeldir. Lord, lstanbulun oto· 
büs ihtiyacı hakkında Londrada te

maslarda bulunacak ve Londra bü. 
yük elçimiz vasıtasiyle cevap ve
recektir. 

Otobüslerin lngilterede yapıl· 
ması ihtimali vardır. Fakat lngilte. 
reden ray gelmiyeceği anlaşılmış· 
tır. ; gezdim. Bu sığınak, bir klüp gibi 

idare ediliyor. Sığınağın idar.:ı ko
mitdsi, bir lord, bir general ve bir 
düşe~ten mürekkeptir. 

Gazeteler, yeraltı oteller inşası 
için bir anonim şirket kurulduğunu 
haber veriyorlar. 

rl=-ı =B= B~···~·; .. ~ • N IBlDrDD'iCI 
Salr'ilıf CASUSTUR il 

• Şarkın bütün transit yolla. 
rınının merkezi olan Diyarbakırda 
yol inşaatı faaliyetle Jev.ım etmek· 
tedir. Altı ay gibi kısa bir zaman 
içinde 76 aded beton menfez ve 
küçük köprü ile iki aded bü
yük kÔprü tamamen yapılm1:,, iki 
büyük köprünün ayakları ikmal ve 

Bazı dostlarım, bir cumartesi 
akşamı, beni halJ<a mahsus bir dans 
sılonuna götürdüler. Alarm saat 
18 denberi verildiği halde saat 22 
de halk içeri girebilmek için so· 
kaklarda uzun bir aıra teşkil ede· 
rek bekliyordu. Ne top gürültüle· 
ri ve ne de bombaların !arakaları 
eğ'lenmek istiyen çiftleri, sıra bek
leme yerinden ayırtmıyordu 

Saat 23 de dans pisti boşal· 
tılmış, koltuklar kaldırılmıştı. Yas· 
tık vazifesini görecek koltuk şil· 
teleri, garsonlar tarahndan yerlere 
sıralanıyordu. 

Biraz sonra lambalar söndürül· 
müş ve uyuyanların horultularından 
b3şka bir şey ·İşitilmez olmuştu. 

Şimdi de işçilerin; esnafın ve 
küçük buriuaların geceleri nasıl 
geçirdiklerini soracaksınız. Onlar 
da evlerindeki hususi veyahut U· 

mumi sığınaklara çekilerek ya 
muhtelif e:ilencel~r ile vakit geçi· 
riyor ve yahut uyuyorlar. 

1.ondra belediyesi, daha harp 

~=========================·===::=:========== Çeviren : EF • KA .. 
Bu kadın ne istiyordu? Bir 

lilirit mi? Soğuk kanlılığını elde 
etmiş olan kompars ötekilerd~n 
biriz ötede bir yere oturmuş ol· 
malarından bilistifade zemini yok· 
ladı. 

- Herhalde aş•k olmuştur ma· 
dam dedi. Birinci mülazim istirab· 

sız ve faciasız sevmiyen bir tabi· 
aite. Son derece S4ntimantaldir. 

Genç kadın çılgınca bir kah
kahayı zaptetmeğe çalışarak sor
du: 

- Aşık mı? 
kime aşık? 

O mu? Fakat 

- Tabii size madam. Benim 
gibi kapalı tabiatli birinin on beş 
dakikadır burada duyciuğu hisleri 
bildikten sonra Haymın size işık 
olmasını tabii görürüm. " 

Genç kadın ciddileşti: 
1 Görüyorum ki siz üstelik 

hakiki bir doniuanmışsrnız. Rica 
ederim onu benioıle beraberken 
u.aııtunuı. 

Bu ihtar kati sarih fakat çok 
sert değildi. Bundan sonra ne ko· 
nuştuklarının •o da pek farkında 

Bu kadının hava!l, kokusu 
uyuşturmuş gibiydi. Birden arlı 
başına geldi, madam Lökör poli· 

likadan bahsediyordu. Dikkat ke
sildi. 

- Bismark Avusturyalılara kar 
şı Sadava muharebesinde alicenap 

lılr. göstermekle pek ehemmiyetsiz 

bir müttefik kazanı. Sedandan son 
ra Fransaya karşı bareketile de 

Almanyanın sırtına müthiş bir düş 
man yükledi. Bu biiyük siyaset ad• 
mınız saydıgınız a-iamın en büyük 
hatası budur. 

Kompars şaş1'mıştı. 
verdi. 

Fikir orijınall 

Kısa bir düşünceden 

ilive ett: 
- Hakkınız var. 

Cevap 

ıonra 

Madam Lökör -devam etfü 

Memleketlerimiz arasında 
ki bu harp tabiat haricidir. iki 
millete kinsiz ve 'garazsız bir sulh 
devresinin, Bismarkın hatasını unut 
turınası dazım. 

Bunu böyle size damdan d!i· 

- Ciddi mi söylüyorsunuz 
elendim? Ben gazetecilik [mi yapa 
cağ'ım? Pek komik olur doğrusu! 

- O halde bir kitap yazın. 

- Ben tembelimdir! 

Bahai dei'iştirerek devam et· 
ıer gibi \söylememin sebebi ıizle- • ti: 
rin aranızda bulunmaktan niçin 
kııarmadığımı anlatmaktır. Böylece 

sizinde, ikimiz için de hoı olması 

- Burada geçicisin iz galba? 
dejtil mi? 

İcap eden münasebetlerimizi göl
!"elendirebilecek bir siyasi hatada 
bulunmanızı önlemek istiyorum. 

Kompars ona tabi olarak atıl· 

Kompars sustu ve salona gir

diği zamanki kadar heyecana düş· 
tü: 

Sonra " acaba benimle alay 
uıı ediyor?,, diye düşündü. Fakat 
ne maksatla? 

Nihayet kendini toparlayarak: 
- Fikirldrinizi bir makale ile 

'· Gazette des Ardennes,. de (1) 
izah etmeliıiniz •madam, dedi. Bu 
gazetenin neıir gaıesi bu ama iti 
pek boceroııııyor. 

dı: 
- Evet madam. Artık burada 

yapacak bir İşim kalmadı. Yakın 
da umumi karargilıa dönmem li. 

zım ııelecek. 

- Umumi karargaha mı? Teb
rik ederim. lnıan ancak orada 

umunıi bir görüş imkanını elde 
edebilir. 

- Evet. Ama, benim rütbem· 
de değil .•• Siz niçin. bir gün Mezi. 

per Şarlvilo r•lmiyorsunu? 

(Devamı wır) 

. dört kemer köprü tamir edilmiş 
on bir kilometre şose ve blokaj 

yapılmş ve 14 kilometrelik taş ih
zar edilmiştir. B• sene yapılacak 
yol ve köprüler için şimdiden ha· 
zırlık!ara başlanmıştır. 

----
iaşe teşkilatında 

kimler vazife alacak? 
Ankara 4 [Hususi muhabiri· 

mizden) - Ticaret Vekaletinde 
kurulacak iaşe teşkilatında vazife 
alacaklar etrafında şu isimler sÖy· 
lenmektedir : 

Kurulacak ihracaat ofisi umum 
müdürlüğüne Ziraat bankası latan. 
bul müdürll B. Mehmet Ali, top· 
rak mahsülleri ofisi umum mlidür· 
lütDn• ziraat bankaiı umum İıiil• 

dllr nıııavlnlerindon B.Hulkl 
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Harp ve 
Diblomasi 

-Baştaraf ı Birincide
Jandığı günlerde Bay Eden şahsen 
H.ıbeş istiklali için çok uğraşmış 
ve hatti bu yüzden Musolini ile 
arasında ihtilaf çıkmış ve Eden na· 
zırlık sandalyasındao bir müddet 
ayrılmıştı. 

Tarihin çok garip bir cilvesi
dir ki; Bugün Habeşistana istiklal 
vereceğini söyliyen adam 935 de 
Habeş istikliih için çalışan adam 
olmuştur. 

Macar • Yugoslav dostluğu 
~ ~G- eçenlerdei~ıa ;dilen Ma: 

car - Yugnslav dostluk 

paktının Macar meclisine sevki 
münasebetiyle söylediği bir nutuk
ta Macar başvekili bu paklan çok 
iyi bir lisanla bahsetmiştir. 

Yugoslı\V hariciye nazırı Mar· 
koviç'in ya kında Peşteyi ziyareti 
karaTlaştırılmış olduğundan Macar 
hükllmeti Yugoslav hariciye nazırı
nın Peşteyi ziyaretinden evvel bu 
dostluk paktını meclisten ıeçirmek 
istemiştir. 

lsveçle Almanya arasmda 
bir mesele 

S tefani ajansının Stokholm 
dan verdiği bir habere gö

re; Almanya lsveç ihracatının yüz
de yetmişinin kendisine verilmesini 
istemiş, fakat bu yüzden bazı müş· 

kilit çıkmıştır. 
Almanya lsveçten bilhassa demir 
almaktadır. Lakin asıl mesele, ev· 
velce f sveç ile Almanya arasında 
bir ticaret anlaşmasınm yapılmış 
olduğunun anlaşılmasıdır . lsveçin 
hariçten ğetirtmeğe mecbur oldu· 
tu bir çok ham madde ve gıda 

maddeleri vardır . Acaba lsveç , 
ihracatının yüzde yetmişini Alman· 
yaya verdiği takdirde kendi iste· 
diği maddeleri Almanyadan alabi· 
lecekmidir? lsveçten gelen bu ha· 
bere göre şu hakikatler anlaşıl· 
maktadır : 

1- Almanya yeni iktisadi ni
zamı ğenişletmek istiyor . 

2 - Almanyada gıda ve ham 
madde stokları azalmaktadır. 

Afrikada harek4t 
• 
Ingiliz kuvvetleri şarki Afrikada 

dört cephede taarruz halindedir 

ler. Herekitın ceryan ettiği saha 
hemen hemen Avrupa kıtası ge· 
nişliğindedir. Eritrenin dörtte bi· 
ri lngilizler tarafından işğal edil
miştir. ltalyanların Aıordat ve Ba· 
rentu da birer tümenleri vardı ki 
~u tümenler şimdi kaçmakta ~ olup 
l~giliz kıtaları tarafından şiddetle 
takip edilmektedirler. 

T rebeşinin zabtı 

Y unan kıtaları cenubi Arııa· 
vutluğun kilit noktası olan 

Trebeşiyi zabtetmişlerdir. Burası 
Berat ve cenubi Arnavutluğa gi
den yollara açılmak bakımından 
çok mühimdir. Bilhassa berat yo· 
lu Yunan kıtalarına açılmış ol· 
duğundan buradaki harekatın ehem 
miy\!ti artmış bulunmaktadır, 

Manah bir itiraf 

A lman hava kuvvetleri umu
mi müfet~i general Milh 

radyoda söylediği bir nutukta in-

Bombardıman es
nasında Londra 
nasd eğleniyor 

- Baştaraf ı ikincide -
nın en muazzam binası olan ve 
kilometrelerce uzaktan beyaz cüs· 
sesi görülen İngiliz istihbarat Ne
zaretine isabet vaki olmamıştır . 
Madridin telefon santralı gibi teh· 
likeye meydan okuyarak dimdik 

duruyor. 
Gündüı.leri verilen tehlike işa· 

retleri zamanında ticaret evleri , 
atelyeler, fabrikalar , nakliyat ser· 
visleri, faaliyetlerini tatil etmiyor
lar, batta birçok mağazalar vitrin
lerine: " Alarm esnasında açıktır ,, 
levhalarını asıyorlar . 

Nezaretler içinde komprime 
hava ile işleyen keskin bir düdük 
sesi alarmı , iki düdük sesi tehli· .. 
kenin yaklaştığını, üç düdük sesi , 
tayyarelerin şehrin üstünde bulun· 
duğıınu ve sığınaklara inmek za
manı geldiğini haber veriyorlar . 
Alman bombardıman tayyarelerinin 
Londranın üstünde ıündüzleri uç· 
maları pek nadirdir . Gelenler de 
fotograf çekmeğe memur tek tük 
keşif tayyareleridir. 

Gündüz akınlarında Londra 
halkı, işi güciyle meşgul oluyor • 
Yol ağızlarında otobüsler bekli· 
yor , trenler muayyen saatlerinde 
gidip geliyorlar , sinema saatleri 
sekteye uğramıyor. 

işle Londralıların cesaret ve 
mukavemeti buradadır . Bu cesa
ret, tehlikeyi istihfaftan , milli gu· 
rurdan ileri gelmektedir . Bunda 
matbuatın da büyük hissesi var
dır. Hakikat budur . Londra mu· 
harebesinin psikolojik manzarası 

budur . 

MevlQdüserif 
" Babamız merhum Salih Bos-

nanın ruhuna ayın altıncı Perşem· 

be günü ikindi namazını müteakib 
saat 16 da Ulucamide mevlOdü· 
nebevi kıraat olunacağından mer· 
bumu sevenlerin ve dostlarımızın 
teşrifl~rini rica ederiz. 

Çocukları 

KIZILAY 
BALOSU 

Senenin en mü -
kellef ve en nezih 
balosudur. 
8 Şubat cumartesi gec'esi 

halk evinin muhteşem si· 
nema salonunda verilecek-

tir. 5, 6, 7, 430 

gilizlerin muharip bir kavim oldu
ğunu beyan 'tmiştir. Fransayı nıağ· 
lup ettikten sonra Londraya gire· 
cek günü bile tesbit etmiş olan 
Almanya için bu itiraf çok mana
lıdır. Şüphesiz Alman hava kuv
vetlerinin ağustosta uğradıkları 

ağır zayiat Almanları bu itir:ıfa 

sevk etmiştir. Kezalik, lngiliz tay· 
yarelerinin Almanyada yapacağı 

hasarlara işaret edişi f ngiliz hava 
kuvvetlerinin büyüklüğünü isbat 
etmektedir. General Milhin bu söz
lerile Mareşal Göringin Berline bir 
lngiliz tayyaresi gelemiyeceği hak
kındaki beyanatı bir tezat teşkil 
etmektedir. 

-Radyo .r•zeteal-

BUGON 

İSVİÇRE 
ORDUSU 

1 
ea,kumandanının, 

müdafaa hazırhğı
na kati itimadı var 

Bern 4 (a.a) - lsviçre ordu
sunun baıkumandanı, gazeteciler 
tarafından sorulan bir süale şu 
cevabı vermiştir. 

' ' - Ordunun başlıca vazife 
si lsviçre müdafaa sisteminin esas 
lı noktalarında daimi ~urette nö
b"t beklemektir. Yeni planları
mız adetçe azlığımızı telifi etmek 
için icabında dağlardan izami 
istifadeyi istihdaf etmektedir.,, 

General Giı.on, İsviçre ordu
sunun müdafaa hazırlığına en 
kati bir itimadı bulunduiunu kay 
detmiştir. 

''Hikmeti hüda 
b ·ı· ' ı ınmez.,, 

Yunan istihbarat nazırının 
gençlik teşkilatma hitabı 

Atina 4 (a.a) - istihbarat na 
zırı Popodakis gençlik teşkilatına 
hitaben söyledğii bir nutukta, ge
neral Metaksasın daima seve seve 
söylediği "Hikmeti Hüdi bilinmez,, 
sözünü hatırlatmış ve demiştirki: 

" Ağlamayalım; niçin öldü? 
Dimeyelim. Belki bizi daha iyi bir 
zafere, yaşayan bir şef sıfatile de
ğil, muazzam bir remz olarak iriş
tirmek için ölmüştür. 10 milyon 
insanın ruhunda bugün · Metaksa. 
sın ideali hakim bulunuyor. Bu 
ideal · Yunanlıların sonu gelmiye
cek olan sıra sıra asırlarında bir 
nesilden öbür nesle intikal ede
cektir.,, 

Altıncı Jor jun Elen kralına 
taziyet mesajı 

Londra 4 {a.a) - Kral altıncı 
Jorj, Elen kralına •aşağıdaki tazi· 
yet mesajını göndermiştir: 

" General Metaksasın ölümü 
nü derin teessürle haber aldım. 
Yunanistan en şanlı çocuklarından 
birini kaybetmiştir. Metaksasın ölü
müne Yunanistandaki kadar lngil· 
tered'! de nğlanacaktır. Yunan mil
letininin maruz kaldığı bu elemli 
darbeden dolayı derin sempatileri· 
mi takdim ederim.,, 

Yunan kralı bu mesaja şu söz
lerle mukabele etmiştir: 

" Uğradığın elim ziya münase 
betile izher ettiğiniz sempatiden 
dolayı çok mütehassis oldum. isti· 
rabımıza (memleketinizin iştiı·aki, 

harp zaferimizle neticeleninceye 
kadar ayni hararetle mücadeleye 
devam hususundaki azmimizi kuv-

• lngilizlerin Vilki'ye karşı 
hararetli tezahürleri 

Maneviyatı 
mükemmel 

Vilki Gazetecilere 
beyanatta bulundu 

lngilizler ona: "Ame
rikaga gidine~ darbe
lere nasıl tahammül 
ettiğimizi anlatınız/ ,, 
Dediler 

IAN'AooLu AJANSI ( 

Londra 4 - Vilki dün Liver
pol ve Mançesterin hasara uğra
yan mahallelerini gezerken halk 
tarafından hararetle alkışlanmıştır. 
lngilizler Vilkinin otomobilini dur
durmuşlar ve kenılisine: " Ame
rikaya gidince darbelere nasıl ta
hammül ettiğimi7.i , anlatınız.,, de
mişlerdir. 

Vilki, gezdiği yerlerde görüş. 
tüğü yüzlerce gişiden bahsederek 
gazetecilere demiştirki: 

" - lngiliz milletinin manevi· 
yatı mükemmeldir. lngiliz birliği 
gibi dünyada hiçbir birlifin te· 
min edilemiyeceğini zannediyorum. 
f ngiliz milletinin hissiyatını öğren 
miş olmakla müteheyyicim. Şahsi 
emniyetim için hükumet Amerika· 
ya avdet tarihini ifşa etmemekli
ğimi benden rica etti.,, 

3 Metrelik mesafeyi 10 
dakikada gürügebildi I 

Mançester : 4 (a.a.) - Vilki 
buraya geldiği vakıt otelin dışın
da coşkun bir halk kütlesi tara· 
fından etrafı sarilmıştır. Otelin 
avlusunda diğer bir halk kütlesi 
horra sesleriyle Vilkiyi karşılamış
tır. Vilki kaldırımdan otelin kapı· 
sına kadar olan 3 metrelik mesa· 
feyi 10 dakikada gidebilmiş ve 
yanında lord Darbi ve mıntaka 

komiseri olduğu halde yemek sa-
_!onuna çıkmıştır. 

Amerikada 200 ticaret ge· 
misinin inşasına haşlanıyor 

Vaşington : 4 (a.a.) - Ayan 
meclisi 200 ticaret gemisinin in
şası hakkındaki kanun Jayıhasını 
kabul ~tmiştir. Layıha mebusan 
meclisi tarafından bundan evvel 
kaba! edilmişti. Hatırlardadır ki 
Ruzvelt geçPnlerde bu ticaret ge 
milerinin yapılması için ParJamen· 
todan 313 milyon dolarlık tahsi· 
sat istemişti. 

vetlendirmektedir.,, KAN ADA 
91 Lejyoner divanı- . 

• • lnglltereye yenıden hava 
harbe verlldı filoları gönderiyor 
Bükreş 4 ( A.A) - Rador Ottava 4 (a.a) Kanada baş. 

aiansı bildiriyor: vekili,. Ka~a~anın imparatörlük harp 
Gazetelerin neşrettiği bir teb- gayretıne ıştır,k azmini gösteren 

liğe göre, Bükreş cıvarında Jilova beyanatta bulunmuştur. Başvekil 
yakininde Siliva da katil suçu işle· söyl~?iği nutukta demiştir k; : 
mekle maznun bulunan 91 Lejyo- Kanada, beklenen Alman 
ner tevkif edilmiş ve divanıharbe ~a~rruzu.na karşı müdafaaya iştirak 
verilmiştir. ıçın lngıltereyc yeniden 25 küçük 

,.... ______________________ __ 

ESİRLERE 
HÜCUM! 

ltalyan esiri tatı· 
yan bir lngillz va
puru taarruza uğ
radı. 

Londra: 4 [a. a.) - Bahriye 
nezaretinin tebliği : 

Akdenitden bildirildiğine gö
re, Almanların veya ltalyanlerın 
tevessül ettiği bir hareket netice· 

. sinde pek çok ltalyan harp esiri 
· ölmüştür. 

31 son kanun günü Trablus 
sahillerinde ltalyan esirlerini alan 
bir vapur, Alman olduğu zanne· 
dilen iki düşman tayyaresinin hü· 
cumuna uğramıştır. Vapura isabet 
olmuş ve buı hasarlar görülmüş· 
tür. ltalyan harp esirleri arasında 
çoğu ölü olmak üzere birçok za
yiat vardır. 

Haheşistanda işgal edilen 
ltalgan karakolları 
Nairobi: 5 [a. a.] - Resmi 

bir tebliğe göre, cenubi Afrika 
kuvvetleri Habeşistan hududunun 
15 kilometre dahilinde Elgunu ile 
Goray'da ltalyan karakollarını iş
gal etmişlerdir. ltalyanlardan iki 
subayla 50 yerli asker öldürülmüş 
ve üç subayla 50 yerli asker esir 
alınmıştır. Düşman techizatmı ter
ke mecbur olmuştur. Bundan son· 
ra Hobok'da başka bir ltalyan 

1 kare.kolu daha zaptedilmiştir. 

Yunanlllar Tirebeşini 
dağ silsilesine hakim 

Atina 4 ( A.A ) - Dün akşam 
Atinaya gelen haberlere göre, yeni 
ileri hareketleri yapan Yuanlılar 
şimdi cenubi Arnavutluğun anahtarı 
sayılan Tirebeşini dağ· silsilesine 
hakim bOlunmaktadırlar. 

Atina 4 ( A.A) - Yunan 
resmi tebliği: 

Mahdut keşif ve topçu faaliyeti 
olmuştur. Yunan emniyet nezare· 
tinin dün akşamki tebliğine göre, 
düşman tı.yyareleri garbi Peloponez 
de bir sahile bomba atmışlarsa da 
hasar vukua gelmemiştir. Zayiat 
yoktur. 

Bulgaristanın 

iktisadi va ı iyeti 
Sofya 4 ( A.A ) - lktisad na

zırı Sagor dün söylediği bir nu· 
tukt.. Bulgaristanın sulh siyaseti 
takip ettiğini kaydeyledikten sonra 
demişti ki; 

"- Memleketin iktisadi vaziyeti 
memnuniyet verici bir haldedir. 
nakliye işlerindeki bazı güçlüklere 
rağmen hükOmet kafi derecede 
demir ve petrc.-1 tedarikine muvaf
fak oldu. Dahili sahada hükOmet 
yaratıcı işlerin ifasında milletin 
canlı kuvvetlerini verimli kılmağa 
ve muhtelif halk tabakaları arasında 
muvazene tesisine çalışmaktadır.,, 
---------

hava filosu göııdermek üzeredir. 
Diğer taraftan şimdi 125 ge· 

miden müteşekkil olan filosu 413 
gemiye iblağ edilmek üzeredir.,, 

r;;;;==~================:::::=============~===============;;;;~~~~, 
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doğruldu: 

Tefrika No. 
67 

- Ulen çıfıt, dedi, hacı Meh. 
met ağa sana beni bu işten vazge. 
çirmek için üzüm dolu beş mağaza 
vadetmiş doğru mu? 

Hayım ağada şafak atmıştı. 
Gördün mü şimdi başa gelenleri? 
inkir etse olmudı, itiraf etse ber· 
battı, fakat inkarın sonu büsbütün 
fena idi. Hayım kekeleJi: 

Evet efe doğ-ru ama .. 
- Ammasını falan bırak. Ulen 

karat., HD bana kız almaia au 
littin,, yekıa QıQm elmata 1111 ?. 

=======================::::::~~================J ekmke, peynir - M h" - · Aman efe,~ kendisi söyledi,, ağadan Fatmayı istedik, vermiyor .. 
- - Burasını sonra- k~nşuruz, 

hele şimdilik bizimle gel bakalım .. 
Hayım başına gelecekleri anla

mıştı, ammaa ne yapabilirdi? Çar 
naçar efelerin arkalarına takıldı. 
Hepsi de atlı idiler. Zeybekler kel 
Hayım'ı ortalarına almışlardı, ikide, 
birde tüfeklerinin ucuyla sırtına 

vuruyorlar. 
- Ulen çıfıt, efeyi aldatm4ğa 

mı kalkıştın? 
Diyorlardı. 
Böylece Beyazıt köyüne var

dılar. Orada Hacı eşkıyanın evine 
[indiler. Hacı eşkıya Çakıcı efeyi 

izzet ve ikram ile karşılamıştı. Müs· 
te'men Çakıcı çetesi o akşam ora· 
da konaklıyacaktı. 

Akşam yemeklerini yediler, 
kahvelerini içtiler. Aşk :ığlatır, 
dert söyletir. Çakıcının da hem 
aşkı, hem derdi vardı. Bu sebeple 
sözü döndüre, dolaştıra kendisine 
intikal ettirdi: 

- Hacı efe, dedi, Kaya köy
den Karaataçlı oğlu tJacı Mtbmet 

Hacı eşkıya kulağı kesiklerdendı 
- Oğlum, dedi, sen buradan 

Kaya köye var. Orada Musa oğlu· 
ile hocanın oğlu ILrahim efendiyi 
bir eve hapset. Kızı derhal ğetirip 
sana verirler. 

Bu fikir Çakıcı efeye de doğru 
gelmişti. Herkes uyurken o dilda· 
desinin hayaliyle sabahı etti. Sa· 
bahleyin şafakla beraber hacı eşki· 
yanın evinden hareket ettiler. Aya· 
surat köyüne geldiler. Kel Hayım• 
Beyazıt köyünde iken nezaret altın· 
da bulundurmuşlardı. Burada da 
Çakıcının evinde Saman damına 
hapsettiler. Biçare Hayım aç, susuı 
kalmıştı. 

Bir aralık Çakıcı Mehmedin 
annesi oğlunun yanına girdi. 

- Mehmet, dedi, Kel Hayım 
sizinle beraber değil miydi? 

- Sorma ana çıfıdın yaptık· 
larını. Kiratayı samanlıkta hapset• 
tik. Bakalım &onu ne olur .. 

Çakıcının anası Hayımın bu 
akibetine dayanamadı. Ona iidice 

d- H • yogurt ve su götür- içine sürdü. Arrap ercana ıta· 
u k ayım da bu yüzden aç geber· ben: 

me ten kurtuldu. - Şuradan beş, on karpuz 
- Oğlum nettin Hayim? kopart. 
- Vallahi, billahi ana bir şey Dedi. Efenin bir dediği iki 

~i::~~dım. Ben efeye ne yapabili- olur muydu? Hemen emrini yaptı· 
• ı ana? Gaya Hacı mehmet lar. Fakat bostan bekçisi tazallüme 

ııganın kızını almasına ben mani başlamış: 
oluyomuşum. - Aman efe, malsahibi deği· 

. Çakıcının ana!lı Hayımı teselli lim. Malsahibi gelir, görürse beni 
ettı ve çıkıp gitti. kovar. 

Ertesi sabah yine şafakla be· Demişti. Eh artık, bir bekçi· 
r~.ber atlara bindiler. Doğru seyrek den de sadaka alınmazdı ya. Çakıçı 
koye giderek Mehmet ağaya misafir efe hemen elini cebine attı ve 
oldular. bostan bekçisine dört beyaz meci

[ Not - Bu seyrek köylü Meh- diye fırlattı. 
met ağa 1932 yılında karısı ve ma· Biraz ileride atlardan indiler. 
nevj kızıyle beraber Ödemişin Susuzluktan ciğerleri yanan Hayı· 
içinde belediye binasının arka ta· mın önünde, ona bir dilimcik bile 
rafına düşen evinde boğulmuş ola- vermeden karpuzları kesip yediler. 
rak bulunmaştur. Çakıcı efenin Hayım ağanın ağzı sulanıyordu 
yataklarından olan seyrekli Meh· ama istiyemezdi ki .. 
met nia zengin bir adamdı]. - Aman efe, bir dilim de ba· 

Yolda Çakıcı önde, Arap na veri. 
M6rcanla Hacı Mustafa arkasında Diyebilirdi ama ya efe kızarsa? 
ridiyorlardı. Kaya köyilnilo önllnde o zaman kavonla karpuzu ahirette 

. efe h,yvanını bir karpu.ı tarlHınıo ( Devamı va, ) 
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BORSA 
Adana Ticaret ve Zahire Borsası 

4 Şubat 1941 
Piyasa cetveli 

Ena:r. 
Kr. S. 

En çok 
Kr. S. 

l • Klevland 
il . .. 

Akala 
Kapu malı 

48 

P. Temti 47,25 48,75 
Kozacı P 50,50 

• Ma.Parlağı 49.50 50, 
Şark buğdayı 
K. Çiğidi 4,75 
Arpa 
Fasulya 
Susam 

Ankara Kambiyo Borsası 
4 Şubat 1941 

Sterlin 
Dolar 

Kr 

s 
132 

s. 
24 
20 

Ankara Radyosu 
[ S Şubat Çarşamba ) 

8,00 Program ve memleket 
saat ayarı 

8,03 Af arıs haberleri 
8.18 Müzik : Hafif parçalar 

( Pi. ) 
8.45/9.00 Ev kadını - yemek 

listesi 
12.30 Prorram ve memleket 

~aat ayarı 

12,33 Müzik : Hafif şarkılar 
12,50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik: Muhtelif türküler 
13.20-14.00 Müzik: Radyosalon 

orkeı;trası (Viol~nist Necip Aşkın 
idare3inde} 

1. Müller : La paloma (fanta
zi ) . 

2. Künneke : Lans suitindcn 
Andante • Blues. 

3. Viga· gabriel : Bira valsi 
4. Toman : Viyana rüyaları 

[Vals) 
18.00 Program, ve memleket 

aat ayarı 
18,30 Müzik : Cazbant [Pi,.] 
18.30 Konuşma [ Dış politika 

hadiseleri] 
18.45 Çocuk saati. 
19.15 Çocuklar için musiki . 
19.30 Memleket saat ayarı ve 

ajans haberleri. 
19,45 Müzik : Yeni sesler • 

geçit progr:.ımı 
20.15 Radyo gazetesi. 
20,45 Müzik : Radyo fasıl he· 

yeti 
21.10 Konuşma 
21,25 Müzik : Türkçe film şar· 

kıları 

21.45 Müzik: Riyaseticumhur 
bandosu [Şef: lh an künçer] 

l. Fransz Von Blon : Schüt-
zen (marş] 

2. Becucci : Mon tresor (vals) 
3. Gounod : Ouverture mireillc 
4. Franz Schubert : Suite ro· 

samunde 

dante, 
l. lntroduction et An-

hallet 
2. Entracte, 3. Air de 

. 22,30 Memleket saat ayarı, 
aıans haberleri; ziraat, Ehsam-tah· 
vilat. Kambiyo - nutuk borsası 
(:iat). 

21.45 Müzik: Dans müziği [PJ] 
23.25-23.30 Yarın ki · Program 

kapanış. 

L cf!~e Nöbetci Eczane 

istikamet eczanesi 
(Hükumet yanında) 

:-------------------
~'.][ 1 1 

5 Şubat 1941 
Çarşamba 

YIL. 1941 • AY 2 Güu:S6 Kasım 90 
Rumi 1356 - il. Kaouo 2J 
Hicri 1360 • Muharrem 8 

·--------------------------
DÜRKOP 

DUnyada: en kıymetli 
DUnyada en çok 
satllan 
Dünyada en çok 
itimada ,~yan 

Bf SIKLETTIR 
Satıt yeri : Necip 
Özyazğan 
Asfalt Cadde dörtyol 
aQzı. 

1-A 



4 BUGON 

Tuna Sahillerinin Şahane Güzelliği Ve Dünyanın 
En Büyük Çiğan Çingene Orkestrasının Harkulade 

Melodilerile Süslenmış Mevsimin En Nefis 
ASRi SiNEMADA 

Musiki ... Aşk Ve İhtiras Şaheseri Olan 
~~~~~~~~~~~~ru 
~ MAVİ TUNA ŞARKiSi~ 
K!~~~~~~~~~~ 

Suvare BU AKŞAM 
8,30 2,30 

Matina 

• • • iKiNCi HAFTA BAŞLADI? •• 
Görülmemiş bir tehacum .. Nefes almadan seyredilen 

TORKÇESÖZLO 
LEYLA iLE MECNUN 

---~ FİLMİ 
Müstesna süper fil~ 9nümüzdeki 

7- 2- 941 CUMA GUNU AKŞAMI 
Binlerce Adana halkının durmayan akın ve hıçkırık· 

lardan çelenklerle tebcil ve tazim ettiği bir 

ALSARAYSİNEMASINDA il LEYLA iLEMECNUNj il 
-- İhtifali Halini Aldı. 

BUGDN Gündüz matinada 
·~· •.• · ··~ ,~ ........ ::--··-·~· ··+-···:• .?ı>.·7• ~·~ .. ·.:·'";'!!:· :· "" ~·"7· .. ·-· · ·-~~·:--· ··.:.~·-· ·······~·-···:2 eeeeeeeeeeee 
;r, !:J Büyük sinema müsame- • 
'! · ~l resi olarak gösterilecek- LEYLA iLE MECNUN .. ı·ı . 
~ ' tır . 
~: :~J Eu şahane film için loca 

• 

" :!l ve numaralı koltukları 
DiKKAT• Bu akşanı için loca kalmamıştır, Müteakip akşaml!ır içinde mah-

• dut loca kaldığından istical ediniz. 

t!; eugUnden aldırınız. TELEFON 250 

.; Telef on 212 
•• 
f~ 4111 > ~-JJS>~J><:IJ)ı>< .... 
:, DİKE~tı.T: Bu fil-
•• •' '• 

~...-·-;~;;;;;;;;;-·-~~y-~-~~ .. ·~=™·~ ->=-x-~~"-•-•-x••-ı-·-·-·- · : 

:
1 
Dünvanın sekizinci ar·kası : 

~l ,_, 'T' t'i'f< Ç "ll:i: , 'ÖZT, f'7 !' min evvelce bu 
isim le g ö steril . 
miq oleı n filmle ı~ HİNT RÜYASI ! 

~~·~·-"'-;gc..,;:::;,;::;;;,;;:.:.:;;,.~y~.S·:<ö"~·~·'-~·".o:~~:-.c-..0s-._ .. ~-:.~.-:w-:::tiô>~X~· -'•·-~._..-.:;,:>ar••- ,__.,t ,. hiç b i r m ünase -
~:~ ;:: he'iolmayıp şeh· 
ı~ : rimizrle ilk defa" 
~' - - -~·-·--·-
~; •· gösterilecektir. 
f:.· , • 

• : ,; ..... · ..ı ... .. • ·•·•• ~-~-·....:!ı.•..A_•..;.· •• ~ ~ .. _._ .... ~:"~~ • •. •.•.-• .:" ..... ·~-·.;...•..;..· .. ·~-·.;..•-• ... • .;;,+• • • ·~k~ -----------

il ; *'' 

Kalpleri coşduran GÜ=. 
nü ilerde Aşk Yaratan 

MAVi TUNA 
Şarkısı 

.:---. .... ıaıııilillii:ılııı=ıllllill ...... Uliillıl:iiliılı;;;a:ııı;:ı;mı:ııım;mc:aı:ııı.1-...ııı....................... '--~~~~~~~· 

AAAAAAAAAAAAAAA4AA.AAAAAAAAAAAAAhAA.AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

D•ıkkal • Horozogulu Kişe~inden piyango bileti alan muhakkak 
• zengın olur. 

O• kk t • Zevkle dinlemek ve net seda almak istiyen mutlake 
1 8 • H O R O Z O G L U Mağazasından ceryanh veya akümülatörlü 

adyosundan Almalı. 

D 1• k kat ·. Grama fon almak isti~orsanız Horozoğlu Mağazasına uğrayınız her çeşit 
Gramafonlar gelmiştir. PLAK fıatları (125) kuruştur 

Dikka · ~ı:~v~d~n~!d~~~~ Kitaplarını ve okuı Malzemesini HorozoQlu 
• nız men iaatınız ı cabıdır. 

Tan sinemasında : 
Buck Jone'in 

Temsili Kanlı yol 
2 

HUDUT ÇETELERi 

Tanda Bugün 2,30 da 

Hudut çeteleri 
KANUNSUZLAR 

TRENi 
Adres : Adana .erkez oteli altında Horozoğlu Alsarayda Bugün 2,30 da 

,....._ .. -,. .......... ~""'""'"'""'"""'""'""""'""'"'""""""""""'""""'""'"'""'""'"'"""" D~alrilın~ DlYlırbülril0 01FD 
T • iŞ BAN KASI r·t~~·~~ .. ~e z::e:~~e H~;di~· "1 en güzel film l üç kızlar büyüdüler] 
Küçük tasarruf hesapları • I ô ı Ve hakz"kafz arayan adam 

1 9 4 1 1 K R A M 1 y c... p L A N 1 YF.NI SAAT VF. FF.NN G ZLOK SATIŞ YF.R 
VF. TAMIRATINI YAPAR 

K E Ş 1 D E L E R: : YENi OTEL KARŞISINDA • ADANA 
4,ful:at, 2Magcs,1 A{usfos,3İkir.cifeşrin tarihlerinde yapılır. : 

.----- 1941 İKRAPl.İYELERI : 
Longines , Zenith , Arlon ve emsali her 1 Adet 2JOO Liralık 2000. Lira 

3 1000 .. ~ 3000. 
" .. 

2 .. 750 
" 

1500. 
" 

4 500 200J. - " " " 
8 " 

250 .. 2000. .. 
35 .. 100 .. 3500. .. 
80 .. 50 .. 4000. .. 

300 20 .. 6000. - .. .. 

. nevi kadın, erkek , kol ve cep zarif saat-
1 > larımız geldi ı ı Bu saatıarın tekmil yedek 
. par~aıarı ezel o ı arak fabrika!anndan 

,__ __ T-ür-k-iy-e-lş_B_a_n_k-as_ı_n_a-pa_r_a_y_a-tı_r_m_a_k_la-ya_I_.· oe tiril ffi iştir 
1 

nız para biriktirmiş ve faiz alm ış olmaz, aynı ,;.· 

zamanda taliinizl de denemiş olursunuz. 377 , 
-=====-=== - -- .. 

DORTYOLU ~ · 
Ayrıca Fennf Zelss zarif 
gözlüklerimiz de mevcuttur J! 

Güzelleştirme 
CEMiYETi NİZAMNAMESi 

Cemiyetin Adı ve Merkezi 
Madde 1- Dörtyol kazası dahilinde işbu nizamnamede 

gösterile:ı maksat ve gaye uğru,da çalışmak ve merkezi 
Dörtyol kasabası olmek üzere (Dörtyolu güzelleşt irme cemi· 
yeti) adı ile bir cemiyeti kurulmuştur. 

Cemiyetin Mevzu Ve Gayesi 
Madde 2- Cemiyetin maksadı Dörtyol merkez ve nahiye· 

(erile 1-öylerinin içt:n:ai, z;rai, s ı hhi hedii ve t!cari bakımdan 

Tamirat garantilidir "· · · ·d 

müşterek teşebbüs ve mesai ihtiyaçlarını karşılamak ve bu 
hususta gereken tetbirleri almaktır. 

Gayesi münferit teşebbüsleri birleştirerek devlet, hususi 
muhasebe, Belediye ve köy idarelerinin faaliyetine müsmir 
bir şekilde katılıp memlekete hayırlı hizmetin ifadesidir. 

Müessis Azalar 
Madde 3- Cemiyetin müessislerinin adları ve soy adları 

aşağıda gösterilmiştir. 
Şevket Eker 
Tahsin üne! 

Döytyol kaymakamı 
Belediye Reisi. 
(Devamı var) 

iFLAS MEMURLUGUNDAN: 
19-7-940 tıırih ve 31 numrolu Adana Asliye Birinci Hu

kuk' Mahkemesinden iflaslarine karar verilen Adanada borsa 
civarında alati züraiye ticaretile müteşşegil iken terki ticaret 

etmiş olan Antuan Brazzafolli ve R. Barabiç hakkındaki bu 
iflas kararı gine Asliye Birinci Hukuk Hakimliğinin 22-1-941 
tarih ve 41/2 sayılı kararlarile kaldırılmış olduğu ilin olunur. 

422 2-5 

Feriha ve Mürşide 
.ŞIK BAYANLAR D~~;" 

Eski adres : Yeni ıstasron asfalt caddesi 

Yeni adres: Asri sinema caddesi Cümhuriyet ilk 
okulu karşısındaki sokakta Trahom dispanseri karşı· 
sında • 1,2,5,5,6,7 423 

imtiyaz S a h i b i : Cavit ORAL 
Umumi Neşriyat Müdürü : Avukat Kemal ÇELiK 

Basıldığı Yer : BUGÜN Matbaası • Adana 

ÇIFÇI j Memleketimizi çiftçimizi 
BIRLl~INDEN : alakadar eden çok mühim me· 

Ş b t d
. . _ seleler konuşulacaktır. Bü-

u a ın ye ıncı cuma gu· _kl . . d . ki 
nü öğleden sonra saat ikide yu erıınız en dıle erde bu-
Belediye karşısındaki Adana lunulacaktır. Arkadaşların be· 
kulübü salonunda birliğimiz hemehal gelmeleri ehemmi· 
yıllık tcr!nıtmnı >•ı:ecı;ktır yetle rica olunur. 431 S·6 


