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Milli Şefimizin Tetkik Seyahatı 
Ankara 6 [a.a] - Reisicumhur ismet lnö

nü 29-1·1941 tarihinde başladıkları doğu se· 
yahatlarından Sivas, Erzurum, Erzincan, Di-
yarbak1r, Elazıg ve Malatya vilayetlerine ujTı 

yarak tetkiklerde bulunduktan sonra bugün saat 
16 da Ankaraya avdet buyurmuşlardır. 

istinaf Mahkemeleriteşkilitı 
KOMiSYON PROJELERiN 

TETKiKiNE BASLADI 

Umumi 
Meclis 

Teşkilat evvela muayyen mınta
kalarda kurulacak,peyderpey yur
dun her tarafına tetmil olunacak 

Hasa si mu lı. a birim izden._ __ _ 

Ankara 6 - Temyiz Birinci Reisinin başkanlığında Baş Müddeiu
mumi, daire- Reisi ve azaları, Adliye Veklleti şube Müdürlerinden mü· 
teşekkil bir komisyon, istinaf teşkilitı kanununun proiesi" ile mütenaz1r 
olarak hazırlanan istinaf, hukuk ve ceza usulü muhakemeleri kanunları 
ile hakimler kanununa ilave edilecek istinaf hakim ve müddei umumi· 
lerine ait proieleri tetkike başlamı1tır. 

Öğrendiğime göre, projeler Martta Meclise verilerek kısa zamanda 
kanan haline relmeleri temin edilecek, derhal tatbiltlerine ıeçilecektir. 

lıtinaf mahkemesi teşkilatı evvel emirde muayyen mıntakalarda ku· 
rulacak, peyderpey yurdun her tarafına teşmil olunacaktır . ilk defa 
Ankara mıntakasında, sonra lstanbulda, lzmirde kurulması mııkarrerdir. 

Üç ihtimal
den biri 

YAZAN : Bekir Sıtkı Kunt 
Hatay llehaau 

Hitlerin önümüzdeki ~lkbahar· 
da ne y apaca;ı bütün dünyada 
merakla beklenilmektedir. Evet, 
Hitler mutlaka bir şeyler yapmağa 
mecburdur. _Çünkü Amerikanın yar· 
dımiyle lnfilizlf'rin günden güne 
kavvetlenmesini bekliyemez ve Av· 
rupanın dar sahası içinde, mukad· 
der akıbetine boyun ermiş g'Öril• 
nema. ilkbaharda bir ıeyler yapı· 
lacaiı Hetlerdeh başlayarak bir 9ok 
Alman ukeri tefleri tarafından 
açık olarak söylenilmiftir. lnailiz 
ve Amerikalılar da bu fikirdedir
ler. Almanya bir taarruz için li· 
:ıım olan bazırlıtı ikmal etmif ve- . 
ya ikmal etmek üzere bulunmqtur. 
ilkbaharda bir saldırq matlak •· 
rette vakubalacakrwr. Fakat aceba 
hedef neresidir.? işte ba katiyetle 
malam dejildir. 

Bilindiji üzre, Alman taarrazu 
için, nç heJef tasavvur edilmekte
dir: 1 - Doirudan dotraya lngi· 
1iz adalarına hücum. 2 - Akdeni· 
ze inif. 3 - Balkanlarda yeni bir 
cephe açmak. 

1 - Şimdiye kadar, lngiliz 
adalarının işgali harbi nihayetlen· 
dirir, mOtaleaıı oldukça revaçta 
balanuyorda. Halbuki, Fransanm 
çökmesi ~ünlerinde bile, lnailWer 
adaların iıtilisı halinde bile, mil· 
cadelenin bitmif olmıyacatını, har· 
be Kaoadaya çekilerek ldomiayon· 
lardan ve miistemlekel•den devam 
edilecetini ilin etmişlerdi. Son za
manlarda Amerikanin almış olduğu 
vaziyet, bu iddiayı teyit ve takvi· 
ye etmittir. Filhakika Amerikalılar 
Hitlerin dikte edeceği bir sulhu 
aıla tanımayacaklarını bildirmişler· 
dir. Şu hale göre, lngiliz adaları 
İfral edilse bile, Almanya sulha 
kavQfmUf olmıyacakbr. lnriliz a
da&.nnın itrali iM, bGıbütOn ayn 
bir me1eledir. Ask.eri mütehass11lar 
adaların ifr:ıli ihtimalini reddet· 
mektedirler. İnfilizler adalarda o 
kadar kuvvetle hazırlanmıpardır 
ki, Alman taarruzu ne derece tid
hetli olarsa olsan, utill tepbbnıli
nü akim bırakabilecelderdir. Al· 
manya ıonu hllsranla bitecek olan 
böyle bir tetebl:,üse fİrişmeyİ l'ÖZe 
alabilecek midir? Bununla beraber 
lnriliz adaları, ilkbaharda Alman. 
ların taarruz hedeflerinden birini 
t91kil etmektedir. 

2 - Akdenize iniş, Fransanın 
itral edilmemiş kısımlarının da işgal 
altına almmaaa, ltaıyanm yardım 
.. klinde Alman idarelİDe iatikali, 
lıpanyanın, belki de zorla ittifaka 
alın-., ıaretinde tecelli edebilir. 
Maka.el, Akdeniıde inrillzleri il• 

k11hnaa1t ve onu ıolh lsteaalye 

italya 
Habeşistanı 

tahliye edecek 
Londra 6 (a.a) Müstakil Fran· 

sız ajansı bildiriyor. 
Deyli telgraf razetesi şu ha

beri vermektedir: 

Kont Volfi, B. :Maasolini'nin 
murahhası sıf ati le Londraya gele
rek Habeşiıtanın igaliDi miteakip 
bu memlekeU.ı yerleflilllıPlii o..,_ 
100 bin ltalyaıua tatali,.. me ... 
sini müzakere edecektir. 

Eskişehir 
su altında 

Ükifehir 6 (a.a) PonU. Ça11 
ve Sarııu, karların erİIDelİ Oz-1ae 
tafmq, tebrin bir kıamuu iatill et· 
mittir. Bir çc>k evlerin bodrum kat 
ları ile bazı dOkklnlara 111 pmit
tir. Kerpiç bir ev yıkılmqbr. Nll
fiisca v• malca zayiat yoktur. 

S&E cauu -
mecbur bırakmakbr. Almanlar Si-
cilyada bava üsleri kurarak, şımdi· 
den Akdeniye inmiş gibidirler. 

3 - Balkanlarda yeni bir cep
he açmak, Alman zaferi için biç 
bir teminatı ihtiva etmemektedir. 
Bu it için, her ıeyden evvel, Sov· 
yellerin kat't mwafabtleri olmak 
llzımdır. Alaaoya bu c~bede kuv· 
vetle muhtemel olarak, ·Yu~oalav
yanın ve Bulgariatanın ve mahak· 
kak olarak Türkiye ve Yunanista• 
nın mukavemeti ile karşılqacak· 

tır. Bu mukavemeti, lngilizlerin 
pek yakında ifsiz kalacak olan 
Yakın Şark kavvetlerİllİn takviye 
edeceiine füphe yoktur. Binaen•· 
leyh, bu yeni cephede Alman taar· 
ruzunun kırılacaiı muhakkaktır. 
Almanlar Balkanlar cepbesiae, mu· 
uzam kuvvetler gönderemezler. 
Alman askeri Avrapanın her kö
fesİne yayılıp datılm1Ştır. Bu kav· 
vetleri s.:ıc.nlara teklif etmek, 
Almanları lafilizler ·kartıtında za. 
yıf düt6rür. Alman kavvetı.ri~den 
bahsederken, ba yalnız birer mav· 
zerle ve elbombal&rile mııcebhez 
bir aıker anlaşılmamalıdır. Asker 
adedine mııvazi olarak ıqyaro, top 
ve tank ribi harp mabomesi de 
lizımdır. Almanya bu cephede 
muvaffakiyeti temin edecek dere· 
cede, bu gibi harp ... talannı, 
lnfiliııerin önlerinden fWP bara. 
va yıtamaz. Eaaı• Balk..ı.rda 
temin edilecek bir saf•, hiç Her 
netice vermiyeceti fibi, Alman 
kuvvetlerini çok atatıya clütiirlr • 
Alınan renel karmayınm buna dil· 
tünemiyecej'İni unnetmiyonı. Ban. 
da• bqka, lall&Malarda ı.tban 

(Ona 1111 19kn/Jik/ 

bren Yunan naklıye kolu Y lf 

Adriyatik'te korkmadan faali ette bulanan 1 
~anan donanmaı! ve cepheye ınüıim1Dat et' • 

(Telgraflar 3 üncü- sayfada) 

:------- --------
0 ün Bazı Mühim 
Kararlar verdi 
Vilayet um•mi meclisi dun sa· 

at 15 de ikinci reis Fevzi Oldaç' 
m bıışkanlığmda toplanmııtır. iç -
timada 939 yılında iki bin lira 
iken bin liraya indirilen bütçenin 
tekrar iki bin liraya çıkarılmasını 

isteyen seferberlik müdürlüğünün 

teskeresi okunmuş, teskerenin ma· 
liye encümenine havalesine karar 
verilmiştir. 

Bunu müteakip Ceyhan kazası 
ihtiyaç mazbatası okundu. Bu maz
batada yeni inıa edilmiş olan okul
lara levazım tedariki , bazı köyle
re yeniden okul inşaatı istenmek· 
te ve talebe fazlalığı karşısmda 

muallim ihtiyacmmda arltıfı işaret 
edilmekte idi, Mazbatanın alika· 
dar encümenlere havalisine karar 
verilmiştir. 

Mersinde, huıusi idareye ait 
1632 metre murabbaı ananın be-

l her metre murabbaının iki lira 

(Devamı iiçilnciidl') 

NAFIA 
Vekaıet:ınce 

Adana imar plinında 
Yapılan tadilat 

Dün Sihir Meclisi Mühim bir Toplantı Yaptı 

Hatagın sigasi ve askeri 
tarilıi hazırlanıyor 

&ewhan Uz•lne r•· 
nlden ik i köprU r•· 
pll•c•kı hUkAmet 
bln•ları bir •n1r• 
toplanacak ; Yen ı 

~---....-'""'ı A•l•k,•d•n B l ldlrl ll wor 

1 ;,ı;ı kartısında bir 
~tı kuruclaak 1-------- Belediye meclisi dün--ö-i -le-d-en .. 

Halapı Siyul ve uk.t tarihini hazuiamak ü· 2 - Mütarekeden Ankara itılifnamesinin imza· 
a-. .....,an tepbbOa mu.bet bir sa~a airmİf ve landait atrihe kadar devre. 
ba mllhim ;.; .. L.-·--lmuı için Vedi Miin~r Karaba- 3 AnL 't'l•f · · 1 -y- ._.... • - 11.ara ı ı a nsmesmm imza anmasından 
11n evinde biiyiik bir toplantı yapılmqtır. Anavatana kavuşulduğu güne kadar devre. 

Toplantıya viliyetimizin her tarafmdan relen . Bu üç devre için ayrı ayrı üç komisyon seçil· 
ve Hatayın siyasi ve askeri milcadele hayatına ka· mıt v b k · l e u emısyon arın, kendilerine ait devre ta· 
rışarak bilfiil rol almış olan birçok zevet iftirak et- rihini. alakadarları dinlemek ve vesikalara dayanmak 

mekte idi. ıuretıle hazırlamaları tekarrür eylemiştir. 
Toplantıda, yazılacak Hatay tarihinin llç ~afha· Komisyonlar dün akşam halkevinde toplanarak 

ya ayrılması münasip görülmüttür. Bu safhalar şun· aralarmdan birer tali komite se-çmişlerdir. Bu komi-

lardır: teler faaliyete geçerek Hatayın siyasi ve ·askeri İn· 
ı - Meşrutiyetten mütarekeye kadar olan ve klliplarıne ait tarihini hazırlamak için çahşm alara ı 

Hatay miicadele tarihine takaddüm eden devre. _ başlayacaktır. 

B. Rahmi Nihad 
vefat etti 

B. Ralami Nilıat 
Şehrimiz birinci noteri B. Rab· 

mi Nihad Ayıan, evvelki rece ıa· 
at 2 de kalb darması neticesi ba· 
yata rözlerini yuaımat , cenazeli 
dün Belediye Reisi ve azalarının 
da iftirlk ettifi merasimle kaldı-
rılarak Asrt mezarhğa defnolan· 

-~· Merhıım 1298 de Giridde dot-
aıllf, idadi tab.ılini Sellnikte, Hu· 
kak taWllni lataalMdda ,.p•'f*r· 

Gayrimenküllerin ı-Aiman Tazyiki J 
kira Bedelleri L-:: Karşında 

Kom••r on bir kararna- BulgarİS• 
me ProJ-.ı haz1rl•dı t Q IOk 
. dAnkara: 6 [Hususi muhabiri- an g ç 

aıız en] - K' l . 
. ıra arın ıcar mukave· • k • ! 

lenamesıyle 1 çe ıy o r ·ıı- k muayyen o mıyan veya 

d~~ 
1 

orunma kanunu meriyete gir· 
ıkten son . . 'l . ra ınşa veya tadıl edı • 
;1~1 o~an fayrimenkullerin kira be
• e erınin ne suretle tayin olunaca. 
11.nı tesbit için teşkil edilen ko· 
ansyon bir kararname proiesi ha· 
zwrh~arak koordinasyon heyetine 
tevdı etmittir. 

. Kararname gelecek hafta neş· 
redderek meriyete konacaktır. 

Zonguldak Müddeiumumiliğind~ 
Merıifon ceza hak.imliğinJe , Kas
tamonu Başmüddeıuınumi muavin-
~i'inde ve diger adli vazifelerde 

b
ulunan B. Rahmi Nihad , istiklal 
arbine de iştirik etmiştir . 

Uzan mOddet latanbulda Avu· 
katlık yapan merhaaı, 926 danberi 
Adanada Noter olarek bulunuyor· 
du. Temiz ahlakiyle kendisini her 
keıe ıevdirmit , kıymetli bir adli· 
yeciydi . 

Merb .. a Allahtan rahmet di· 
ler, ailella• taaiJetl.-iaaizi bilcliriri-z 

Londra 6 [a. a.] - Taymis ga· 
zetesinin Sofya muhabirine göre, 
Almanyanın yaptığı diplomatik taz· 
yik karşısında Bulraristan son de
rece rüçliik çekmektedir. Bu taz· 
yik Romanya hududundaki askeri 
baz1rhklbla alikadardır. 

lnriliz salihiyettar mahfiHerin
de Balkanlardaki vaziyet hakkında 
mütalea yürütülmekte, Bulrari.stan 
tarafından memleketin tamamiyeti· 
ni ve istiklilini muhafaza etmek 
hususunda yapılan beyanahn sami· 
miyetinden şüphe etmek için biç 
bir sebep olmadıiı hatırlatılmak· 
tad1r. 

Okuyucularımız· 
dan 6 Ur dileriz 

Matbaıınız dahilinde husule ge
len bir elektrik arızası dolayısiyle 
dün rece Ankara radyo raııetesini 
alamadık. Okayvculanmızduı özür 
dil eri&. 

ıonra Belediye reiıi B. Kasım E. 
ner'in başkanlıtJnda toplandı. Gö
rüşülecek maddeler arasında, Va· 

1 kıflar idaresi ile belediye arasında 
ki ihtilifm hal sureti ve şehir imar 
planı en mühimlerini teşkil ediyordu. 

Belediye ile Vakıflar i· areıi 
arasındaki ihtilaflı meselelere ait 
kanunlar encümeni mazbatası okan
mu,, ihtilafın mahkemeye mllracatle 
veyahut da dojrudan dojTuya Va· 
kıflar idaresiyle uyuşmak suretiyle 
halli keyfiyeti münakaşaleri mucip 
oldu. lhtilihn halli maksadiyle hi· 
kem kararına müracaat edilmesi 
için riyasete selihiyet verilmesi şek
lind., ileri sürülen teklife Bay Ka
sım EnPr cevab verdi ve böyle 
bir selihiyetin, hlkemlerin kararla
rı karşısında Belediyeyi 30 küıllr 
bin lira borca sokabilecefini beyan 
etti. 

lhtilifın Evkaf idaresiyle ıalbuı 
halli şekli üzerinde azalarwn fikirle
ri soruldu. B. R.uıh ôzren, mah· 
keme yoliyle halli cihetine fidile
ceği yerde itin salhaıı hallinin da· 
ha münasip olacaiım ileri ıürdG. 
Mahkemeye müracaat yoliyle ibb1l· 
hn kaldırılması şeklinde belediye
nin mutazarrır olaca;ı rözönünde 
tutularak Evkafa aid sahaların fi. 
yatlerinin teıbiti için mazbatanın 

tekrar kanunlar encümenine sevki 
kararlaştı. 

Yeni yollarda gapılaeak 
lafımlar 

Yapılan ve yapılmakta olan 
yollarda lafımlar viicade fetİril
mesi için blltçeye tahsisat konaa· 
sına dair meclise verilmiş bir tak· 
rir vardı. Bu takririn blldce EaeG
menine havalesine kar.ar verilclL 

imar plinı 
Nafia vekiletince oserinde ba

zı tadilit yapılan ,...,. pllnı bal· 

/ Dnuu fJFJc""1i 
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1 TETKiKLER 1 
Bir buçuk senedenberi de- sahih olsaydılar, asla istihfaf etmi· 

vam eden Avrupa harbi. yeceklerdi. 
mubnrip devletlere milyarlara mal lngilterenin muaı.z.am harb mas· 
olmaktadır. Harp masrafları azal· raflarını nasıl karşıladığını anlat-
mak şöyle dursun günden güne tıktan sonra, şimdi de Almanyaya 
artıyor. Acaba lngiltere ile Alman· geçelim: Almanya , harb masraf· 
ya bu milyarları nasıl temin ve te· farını lngiltereden bambaşka bir 
darik ediyorlar? lsviçrede çıkan tekilde kapatmağa uğraşıyor . 
Gazette de Lousanne bu meseleyi Almanyaoın tediyat bilanço· 
tedkik eden hir makal6 neşret- sunda küçük bir açık bile mümkün 
miştir. • değildir. Bunun da sebeLi basittir. 

Devletler harp 1 n g ı• ı tere Almanya,autarchie 
masraflarını ü ç içinde başıyor. 
suretle temin e· VE Yani kendi yağile 
derler:l- Dahili kavruluyor. Al· 

istikraz aktetmek, Al manya manya, istese bile 
2 - Kagıt pa· hariçte kendi. 
ra basarak inflii. U f 
tion yapmak, 3- n arp masra - sine para vere

cek kapitalist bir 
devlet bulamadığı Hariçten döviz 

tedarik etmek su· 
retile lngiltere 
1914 umumi harp 

/arını nasıl ka ve hulamıyacağı 
cihetle , harb 
masraflarını kapat-patıyorlar? 

masraflarını temin etmek için ha· mak meselesi kendisi için tamamen 
zine bonoları çıkarmakla iktifa et- dahili bir iştir. Almanya, dahilden 
miş, bunlar da altı buçuk milyar para tedarikine 1937 senesinden 
sterlini bulmuştu. lngiltere, 1939 itibaren başlamış ve bu usul gün 
senesinden itibaren ayni usule tek· geçtikçe daha ziyade tekemmül 
rar baş vurmuş ve ilk harp sene- ettirilmiştir. Bu usul, evvel emirde 
sinin sonunda devletin dahili bor- vergileri büyük bir ölçüde artır· 
cu 3,1 milyar sterline varmıştır. 

lngilterenin bu dahili borcu, 
günde sekiz buçuk milyon sterlin 
sarfetmek suretile mütemadiyen 
kabarıyor. Fakat bugünkü harp, 
1914 • 1918 umumi harbinden çok 
daha pahalıdır. 

Bir askerin modem silahlarla 
techiz masrafı 1001 bir tayyare pi
lotunun da yetiştirme parası l 000 
terline mal oluyor. 

Fazla olarak harp malzemesi
nin vapur ve şehirlerin uğradığı 

hasasat ve tahribat, · azalmadığı 
gibi mütezayid bir nisbetle artıyor 
da .. Bu ~ebepten dolayıdır ki ln
giltere, dahili istikrazlar akdinde 
ifrata varmamata çalışıyor. 

Esasen lngilterenin en ziyade 
muhtaç olduğu şey, iptidai mad
deler, vapurlar, toplar ve tayyare· 
lerdir. Bunların en büyük kumı da 
dominyonlardan ve Birleşik Ame
rikadan geliyor ... Bunları tedarik 
etmek, dövize bağhdır. 

Bu bakımdan İngiltere~ için 
harpm asrafarının temin ve tedariki, 
harıci plan intikal eden bir mesele 
şeklini alıyor. 

İngiltere, acaba bu meseleyi 
nasıl halledecek? lngilterenin baş
vuracağı tedbirler, sırasile ihraç 
bankasında mevcut muazzam altın 

stoklarına başvurmak, elinde bulu
nan Amerika esham ve_tahvilitını 
satarak dolara tahvil etmek, müs
take, müstakrizlerine deniz üsleri 
kiralamak ve ihr<lcatını artırmaktır. 
Filhakikn lngiltere, ihracatını ar· 
tırmak için ecnebi memleketlere 
elinde bulunan piyasalaın en bü· 
yük kısmını muhafaza etmekle be· 
raber, yenilerini de bulmağa çalı· 
lışıyor. 

lngiltere, harp başladığından· 
beri latin Amerikaya ve dominyon
lara ihracatını artırarak ive di
ğer mahreçler tedarik ederek Av· 
rupa piyasalarındaki kayıplarını faz. 
lasile telafi etmiştir. 

lngilterenin 1939 senesinin ilk 
on ayında ihracatı 361 milyon ster
line baliğ olmuş iken bu sene ay· 
ni müddet zarfında 367 milyon in· 
giliz lirasını bulmuştur • Vakıa it· 
halat da artmış ve ayni müddetler 
zarfında 717 milyon sterlinden 954 
milyon sterline varmıştır. 

Eğer <lominyonlar , anavatana 
geniı krediler nçmasaydılar ve A· 
meriıea da kredi açmağa hazırlan· 
masaydı lngiltere müşkül bir va· 
ziyete düşebilecekti. Fakat domin
yonların g-eniş yardımları ve Ame· 
rikanın müstakbel • muaveneti , bu 
müşkülatı bertaraf ediyor 

Alman gazetelerinin daima unut· 
tukları bir nokta var: Cenubi Af· 
rika, Kanada ve Avustralya do· 
minyonlarıoın tediye muvazcmeleri 
daima aktiftir. lngiliz imparatorlu· 
ğunun mali vaziyeti , dominyonlar 
anavatanıı krediler açtıkça ilk na· 
zarda zannedildiği gibi hiç de müş· 
kül değildir · 

Unutulan diger mühim bir nok· 
ta daha vardır: Kanada ile cenubi 
Afrika dominyonları senenin ilk 

yedi aymda bütün dünya altın is· 
tihsalitının baliğ olduğu 24 milyon 
onceks altından ( bir onceks 30,59 
gramdır ) yalnız kendi baş~arına 
11 milyonunu altın madenlerınden 
istihsal etmişlerdir. Bu altınlar, ln
giliz impar.:ıtorlutunun1 hariçten ya· 
pacağı mübayaııta gf'niş bir ölçü· 
de kifayet ediyor • Bu , lngiltere 
iıuparatorluğu için muntazam ve 
saj'lam bir gelirdir . Mihver dev· 
lotleri böyle, brailtın monbaına 

mak suretiyle tatbik edilmektedir. 
Amelenin ücretlerinden alınan ver· 
giler yüzde otuzu buluyor. Bu se
bebten dolayıdır ki piyasada müte· 

davil para,13 milyar marktan ibaret 
iken bu sene Almanyanın vergi ve 
gümrük varidatı 20 milyar mark 
tahmin edilmektedir. Bu suretle on 
iki ay zarfında mütedavil para iki 
defa devlet hazinesinden geçiyor . 

Fakat yalnız vergiler, nazi, re· 
iiminin masraflarını kapatmağa ka
fi gelmez. Bunun için halkın tasar· 
ruf paralarına başvurmak icap et
miş. 80 milyon nüfuslu bir milletin 
tasarruf paraları, hükumete muh
taç bulunduğu ma i imkanları ver
m;ş ve kapalı bir daire içinde te
davül temin edilmiştir. Tehlike, 
bankalara paralarını yatıranlar, küt· 
le halinde geri l\lmağa kalkıştıkla· 
rı zaman l aşgösterecektir, 

Fakat bu menbalar, Almanya
nın harp masraflarına yetmekten 
uzaktır. Almanya, hariçten yapa· 
cağı ithal.ita muhtaç kalmak iste
mediği cihetle, ihtiyacı bulunan 
şeyleri, kendi kendine yetiştirmeğe 
ve istihı;aJ etmeğe canla başla ça. 
lışıyor. Şimdi Almanya için mev· 
zubahis olan şey, muhtaç olduğu 

şeylerin maliyet fiatı değil, kendi 
kendine istihsal etmesidir. Bu se· 

hepten dolayı Alman amelesinin 
günde 12·14 .saat alınteri döktüğü 
halde Amerikalı meslektaştan da-

ha az kazanıyor. Çalışma zorile 
elde edilen bu mali muvazene, mü· 
tedavil paranın kıymetindeki istik
rerı temin ediyor. 

Markın kıymetindeki bu istik· 
rar, Alman milleti yorulmadan ve 
bıkmadan fasılasız bir surette ça· 
lıştıkçıı, sürec~ktir. Mnmafih At. 
man maliyecileri, harp masrafları
nı kapatma gayretlerinin, alman en 

sıkı tedbirlerin bile Önüne geçe
mediği bir nevi inflationa sebebi
yet verdiğini inkar etmiyorlar. E. 
sasen şu rakamlar, bu hakikatı açılt 
bir surette gösteriyor. 

Harp başladığı zaman Alman 
düyunu umumiyesi 37,4 milyar mark 
iken, bir sene .sonra 66,5 milyarı 
bulmuştur. Bu borç, her ay 2,4 
milyar artmaktadır. 1934 senesinde 1 

( Devamı Dördüncüde) 1 

iki kardeşlen hangisinin han
gi haf ta Sen Korentende bulun· 
duğunu öğrenmeğe çalışmak eğ

lenceli bir oyun olabilir ama, ne· 
ye yarar? Şimdiki halde mubak· 
kak olan nokta, zabitin, buraya l 
haziran gecesi gelip 8 haziran re· 
cesi ğittiğidir. 

Filhakika mahut traş makinesi 
1 haziran akşamı Freri ııokağın· 

daki, evde yoktu. Bununla bera
ber 1 ve 13 haziran arasında ora· 

da parmak izi bıraktı. Son seyaha· 
tin ise 8 haziran kecesi yapıldığı
nı biliyoruz; çünkü her şeyin 15 
ziranda doğduğunu vakıfız. 

2 - iki Gayyart arasında de· 
ii1ıne olduğuna inanmamız için ev· 
velce mt:vcut sebepler şimdi karı
şı yor ve ı-ittikçe manasını kaybe
diyor. Bir müddet sonra bu vazi· 
yete inanan bulunmayacak . 

3 - Nazariyemi isbat için e· 
!imde tek bir delil var!lı: Zabıt 
Gayyarın 1 ve 13 haıiran ıaruuı· 
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Almanyada ~~de ııt: 
sahte zabıta k:~7~~: 
memurları cinai za-

·--------·· bıta me· 
muru sü:1ü verekek ötekini beri-
kini soymak vakalan çoğalmış· 
tır. Böyle bir hadise [Danzig] de 
vukubulmuştur. Büyük bir şirketin 
bankadan para almağa gönder· 
diği memuru böyle bir vakaya 
kurban olmuştur. 

Şirket memuru tam bankadan 
çıkıp uzaklaştığı zaman karşısına 

çıkan bir adam emniyetin cinai 
zabıta memuruyum demiş ve ce-
binden çıkardığı cüzdana benzi· 
yen bir şeyi şöylece uzaktan gös-
terip tekrar cebine sokmuştur. 

Banka memuru cüzdanı tetkik e
dememiştir. Zaten zabıta taharri 
memuru ekseriya cüzdanlarını şöy
lece bir göstermekle iktifa eder· 
ler. 

Daha sonra cinai zabıta me
muru iddiasında bulunan adam 
emniyet müdüründen aldığı emir 
mucibince çantasındaki paraları 
menşei şüpheli ı.olduğundan zap 
tedeceğini söyleruiş ve çantanın 

teslimini istemiştir. Şirket adamı 

da daha ileri gitmeyip çantayı 
vermiştir. Şirkete döndükten son· 
ra müdür keyfiyeti polis müdüri
yetinden sormuş. Hiç bir polis 
memurunun böyle bir vazife al
madığı bildirilmiştir. Çok geçme· 
den kendisine cinai zabıta memu
ru süsü veren adam yakalanmış· 
tır. Meğer bu adam Etiht Vilhelm 
isminde bir serseri imiş. 

• Bir cesetten 
diri bir çocuk 

çıkarlldı 

Macaris
tan da Hr· 
adiş şeh
rindeki 
hastanede 
bütün ta

babet alemini alakadar edecek 
bir hadise olmuştur. Şehrin has
tanesi dahiliye kovuşuna Belediye 
memurlarından Franzska Janoova 
isminde yirmi beş yaşında bir ka
dın yatırılmıştır. Hastanın hali a
ğır idi. Çünkü hicabı hicizi ağır 
surette hasara uğramıştı. 

Genç kadının ayni zamanda 
gebe olup doğurmak üzere bu• 
lunması tedavisini büsbUn, (ÜÇ• 

leştirmiştir. Hastal kalbi sekteye 
uğrayarak bir kaç saat içinde öl· 
müstür. 

Cesedin defni için kaldırılma· 
sı İcab ediyordu. Fakat dahiliye 
şefi cesedin ameliyat masasına 

ııötürülmesini emretmiştir. Burada 
karnı yarılmış ve ölü cesedden 
dipdiri bir çocuk çıkarılmıştır. 

Ôlü vücude yapılan müdaha-
lenin bu kadar muvaff akiyetli ol· 
ması tıp ileminde ziyadeıaile dik· 
kati celbetmiştir. • G • b' b h' ı Prağda arıp ır a IS bir ticaret· 

hanede çıraklık yapan Zahradnick 
isminde 26 yaşındaki bir genç çok 
güçlü kuvvetli olduğundan olur 
olmaz bahse girişirmiş. 

Bir g-ün bir büfe önünde baş· 
ka bir müşteri ile bir şarap şişe
sini avucunun içinde bir sıkışta 
parçalamak için bahse girişmiştir. 
Hakisaten şarap şişesini bir sıkış
ta parçalamıştır. Fakat eli o ka
dar ağır yaralanmış ki bahis pa
rasını almağa bile mecali kalına· 
mış ve sıhhi İmdad otomobili ile 
ağır surette hastaneye kaldırılmıştır. 

\ 

Ege mıntakasında 
seglô.p Gene Başladı 

Gediz tastı;Manisa ve Ak
hisar ovaları su altında 

lzmlr'de n yazılıyor 
-~----~· 

Gediz nehri •Manisa ve Menemen: kısmında tekrar yükselmeğe baş -
lamışbr.· 24 saattenberi deva~ eden sürekli yağmurlardan Manisa 

vilayeti dahilinde dere ve çaylar taşmış, Kula kazasında Seydali mahal
lesi su altında kalmış bu mahallelerde bir çocuk yıkılan bir evin altın· 
da kalarak ölmüştür. Kula ile Alaşehir arasında muvasala kesilmiştir .. 
Buraya Manisadan yardım postaları gönderilmiştir. Bu yardım postala· 
rından biri ovanın 2 metre su altında bulunduğunu ve suların süratle 
aktığını görerek geri dönmeğe mecbur olmuştur. 

Alaşehir· kaıası dahilinde Bakla köyü dört taraftan su arasında. kal· 
mıştır. jandarmaların gayreti ile köy halkı boşaltılmıştır. Al1.4ehirle 
Manisa arasındaki şose suların hücumu ile müteaddit yerlerinden bo
zulmuşlardır. 

Turgutlu kazası dahilinde Akçapınar çayı: civarındaki sedleri tah· 
rip ederek ovaya yayılmış,· Organlı köyünü su altında bırakmıştır. Ge· 
diz nehrinin geçenki taşkınındaki seviyeye yükselmesinden endişe edili
yor. Manisa ve akhisar ovaları tamamen su altındadır. Muvasala kesil· 
mişti,;. 

Bir yolcu otobüsü Akhisar - Manisa arasında su içinde kalmıştır. 
Yolcuların kurtarılmasına çalışılıyor. Akhisar ~kazası dahilinde bulunan 
Kum çayı da taşmış, sular Beyoba köyünü basmııtır. Sa1ova, Selendi 
köyleri ve ovaları su ' altındadır. 

lzmir vilayeti dahilinde de su baskınları olmuştur. Tire kazası da· 
bilinde Subaşı köprüsünün bir ayağı tehlikeli bir hal almq, Bayındırda 
Mendires köprüsü ve yollar bozulmuş, ovalar su altında kalmış, Torba· 
lıda Ertuğrul mahallesinde üç evin duvarı yıkılmış, Ödemişin Birgi na· 
biyesi içinden geçen Birg-i çayı Boz.dağda eriyen karlardan taşmış, Bir
gi çarşısın( su basmıştır. Ödemiş ovasında Mendiresin taşan suları Er
tuğrul köyünü de basmıştır. 

Memnuniyetle haber alındığına göre hiç bir . yerde nüfusça zayiat 

yoktur. 

Lig maçlarmm bitmesine 
iki hafta kaldı 

Bu cumartesi günü öğleden sonra Seyhan - Ziraat gençlik kulüp· 
teri saat 14 de, Erkek Lisesi - Malatya mensucat gençlik kulubleri 
de saat 16 da şehir Stadyomunda karıılaşacaklardır. 

Bu pazar ııünü de saat 9,30 Demir spor- Milli mensucat gençlik 
kulüpleri; saat 11,15 de Ziraat- ldmanyurdu gençlik kulüpleri: saat 13 
de Seyhan - Malatya mensucat gençlik kulüpleri; saat 15 de muallim 
mektebi- Erkek Lisesi kulüpleri arasında maç yaplacakh r. 

Bölgemiz lik maçlarının bitmesine bu suretle iki hafta kalacatın • 
dan son puvan cedvelini neşretmeği faydalı buluyoruz. 

Kulüp Maç Galip Beraber Mağlup Attığı gol Yediği. ııol Puvan 
- --

E. muallim 13 9 2 
M. mensucat G.k. 12 9 2 
idman yurdu G.k.11 7 3 
Demir sporG.k. 12 5 3 
E. lisesi 12 3 1 

Ma. ınensucatG.k. 13 4 2 
Ziraat lisesi G.k. 12 3 l 

Seyhan G.K. 11 3 1 
Toros G.K. 12 o 1 
~-·::<~ = 

Maarif inzibat meclisi 
Maarif inzibat meclisi dün Va· 

)imiz B. Faik Üstünün Başkanlı
ğında toplanmış, bazı öğretmenler 
hakkında kararlar vermiştir . 

2 45 15 33 
44 13 32 

l 32 9 28 
4 24 24 25 
5 21 35 24 
7 19 30 23 

8 17 25 19 

7 6 33 17 

11 10 36 13 

Oretme çiftliği mUdUrU 
Üretme çiftliği müdtırü B. A

kif Oretmene iki ay izin verilmiş
tir. 

Hatay da 
Dokumacılık 

Kursları bitirenle
re birer tezgah 
veriliyor 

Antakya 6 - lktisad vekale
ti tarafından Hataya 100 doku· 
ma tezgahı ııönderildiğini ve tez

gihlirın dokumacılığı öfrenenle· 
re parasız olarak verileceğini bil
dirmiştim. 

Modern bir şekilde ve çok 
pratik olarak yapılan bu tezgah· 
larda dokumacılık öğrenmek üze· 

re vili etin muhtelif noktaların
da kurslar açılmış ve bu kursları 

idare etmek üzere iktisad veka
letinden bir de mütahassıs doku
macı ustası g-önderilmiştir. 

ilk olarak Harbiye Nahiye 
merkezinde açılan kurs büyük 
bir muvaffakiyetle sona ermiş ve 
burada esasen meri olan dokuma
cıklık san'atı bu suretle daha 
pratik ve daha ileri bir hal al· 
mıştır. 

Kurslarda yalnız dokumacılık de
ğil boya işleri de öğretilmekte· 
dir: 

Bundan sonra Belen' de açı
lan kursta on tezgah faaliyete 
ıeçmiı bulunmaktadır. Beleni mü
taakip Şenköy, Kırıkhan, Yeniköy 
merkezinde ve Reyhaniyenin Gel-

li köyünde kurslar açılacaktır; 
ve arzu eden vatandaşlara yeni 
teıgiblarda dokumacılık öğreti· 
lecektir. 

Dokumacılık kursuna iıtirik 
ederek dokumacılıjı öfrenenlere 

bu tezrihlardan birer tane veril
mekte ve tezgahta yine vekiletçe 
verilen iki paket iplikte tezglhla 

beraber terkolunmaktadır ki, tez
rihların bedeli altmıı ve ipliklerin 
tutarı da bugünkü piyasaya naza· 

ran 15 lira tutmaktadır. 

TUrkiye gUreş birin-· 
Ciliklerine hazırlık 

B~den Terbiyesi genel direk
törliiğünün talimatı mucibince bu 
Nisan ayı sonunda Türkiye rüreı 
birinciliklerinin Adarıada yapılaca· 
ğını okuyucularımıza haber vermiş. 
tik. 

Adana rençliji için bilyilk İS· 
tifada temın edecek olan bu hare· 
keti ehemmiyetle gözönünde tutan 
bölg-emiz • ·başkanı SeyhAn valisi 
Bay Fayik Üstün 'bütün şehir ve 
kaza gençlik teşkilihna yayım ya
parak bu rüreşlere şimdiden hazır
lanılmasını emretmiştir. 

ıanırnnc:• 
Sına f CASUSTUR 

Güreş federasyonundan bölre· 
miz güreş ajanlığına gelen son ta
limata göre, bütün bölgeler kendi 
aralarırıdaki güreş birinciliklerini 
16 Marta kadar bitirmiş olacaklar
dır. Yedi siklet üzerinde bölge bi
rinciliklerini kazanmış olanlann 
isimleri Beden terbiyesitgenel di· 
rektörlüj-üne gönderilecektir. Gü· 
ref ajanhjıanz bu talimata uygun 
olarak faliyete geçmiştir. da ayna üzerine bıraktığı parmak 

izleri.. Halbuki bunları gören yal· 
nız benim; fotoğrafını da almadım. 
Aldanmı!$ olabilirim. Hem ikiz kar· 
deşlerin parmak izleri arasında şa
şılacak bir benzerlik var. 

lık faraziyeme madde madde 
tam bir reddiye detil mi? izah 
edilmemiş hiçbir şey kalmıyor. Mü· 
kemmel, hatta lüzumundan çok 
mükemme r Şimdilik geçelim. 

Konrad, bana iki kelime ile, 
papaz Hüppenşleht ile Ştrobergin, 
Haymın ve Şmitin hayatlarında ne· 
yin dikkatini çektiğini söyle baka
yım. 

- Kati bir şey söyleyebilmek 
için bu kadar kişi ile meşgul ol· 
mam lazımdı. Fakat maksadınızı 

eter iyi anladımsa münasebetlerin· 
de şüpheli bir vaziyet g-örmediği
mi söyliyebilirim. Papaz Hüppenş· 
laht papaz Gayyardla bulutmağ'ı 
pek isti~or gibi rörOnmekte ama .• 
Diter ;.:taraftan papu Ga1yarda 

Çeviren : EF • KA 
son fünlerde çok yumuşamışa ben
ziyor. ikisi arasında münasebetin 
tetkikine müsaadenizi isterim şef. 

- Bunu sonra görüıürüz. Ma· 
daın Lökören köşkünden ne ha
ber? Friç, bize Lanrın raporları· 
nın esasını hülisa ediver. 

- ilk bakışta şilpheli hiçbir 
şey yok şef. Kolon el kötkün bir 
tarafında oturuyor, yemeklerini de 
burada yiyor. Fakat madam Lö
körle müşterek salonlarında giln· 
de birkaç defa görülüyor. 

Görüşmelerinde kontun aske· 
ri bahislere temas ettiği oluyor a· 
ma daima umumi mahiyette ve 
gazetelerle resmi tebliğlerde mev
:ıuubahs edilmiş hadiselerden ray
rısıne temas etmiyor. Kadın da 
merkez kuınandanhiı işlerine dair 
şüpheli bir tecessüs ve merak gös
termiyor. 

Kontun sık sık rahatsız oldu· 
ğıı ıamanlar merkez kumandanlığı 
işlerini maiyetile oduında görtı.ı· 
tlltG de vaki oluyor. Ancdk oda-

da mikrofon yoktur. 
Kont yerleşeliberi Fransızlar 

madam Lökörün evini karantinaya 
almışlar ribi... Bununla beraber 
kadının hizmetindeki ihtiyar karı 
koca onu terk.etmedi. Bunlar da 
dikkate değer kimseler değil. 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Başkaca... Baıkaca pek 

bir şey yok. Kolonelin ev sahibe
sine yapt1iı kur hürmetkirane ... 
Evde müthiş ı bir musiki merakı 
var. Merkez kumandanhjın10 ama· 
tör artistleri vuati olarak haftada 
iki defa orada toplanıyorlar. Ata 
9ıra 111adam Lökör harp çalıyor. 

Zabitler öğleden sonraları ka· 
dına ziyarette bulunuyorlar. Evin 
en sadık müdavimleri papaz Hüp· 
penılaht ile Fon Ştroberg .. 

Diğer taraftan Lanı 25 hazi-
randa madam Lökörün mukiki not
alarının bir fihristini göndermiı, 
siz de onun "yirmi kadar Fransız 
halk ıarkm,, ismi altında toptan 

/Dnamı fHll') 

Ziraat bankasına pa
muk teslimatı başlandı 

Şehrimizde Ziraat bankası pa· 
muk müessesesine teılimata başlan
rnııtır. Teslimat ihracatcılar birli
i'i idare heyetince sıraya konmuş 
ve keyfiyet umumi kitiblikçe aza· 
ya tamim edilmiştir. 

Adanada vagon ve depolarda 
bulunan pamuklar teslim edilecek· 
tir. Tarsusta, vagonlarda; Mersin· 
de ise depolarda bulunan pamuk
lar mahalli Ziraat bankalarınca ıa· 
tın alınacaktır. 

Mersin Narenciya 
bahçelerinde tetkikler 

Ziraat mücadele istaıyonu ha· 
şerat mütehassısı B. Haydar lrtel, 
Mersin Narenciye bahçelerinae tet
kikler yapmak üzere Menine fit· 
miftir . 



Ad pllQln· 
d• y•pdan ticllflt ,..,,., . .,, ~) 
landa ... ,,..,.,. ....... 
.......... ebDcla. 

Nala ....... a.rincle ta
dilat ,...,. .-liİf imar plloı ... 
de ve ......,. aynJ.11 balua
JOrda. 8irlaci aadde ele yeni ..
birde W.elar tesbit edilmekte ve 
ba ........... aramda kalan ldlçl~ 
evlen .. auarile clobaal-·k .. 
dar. AaCak birinci mddri= IOD 

hkraw ..... ~.,,.. 17 ...,. 
Pil .......... ~,.. Nafia 
vektlelhf _....,.. .atı• ın 
..... ...,_._ ,.,.au tetkikat 
aed111&1ıt9'; 19 ...,. olarak ka· 
IMd .-;.. ki Yeni otel, dört 
yol .pa lltlkametinde uzayan cad
de ba IOD tadile dahildir. Ba yer 
.... 19 metre reniflitüıde olmuı 
191di meclİIİD ekaeriyetiJe katJal 
..tilmlftir. 

IC6prllerden bahseden ikinci 
maddeli •laakere edilirken bele
~ nilimiz haritalar berinde 
uaya ialaat vermekteydi. Ba mad-
deye nuaran, yaDHD plim maci
bince u"-1 ele~ Cambariyet 
fa ........... Seybana bir k6p-
rG atdacakb. Sonradan ba tokil 
kaW edllmemif ve yazlık linema 
ile Salla 8otaa fabrikua arumela 
bir l.lprl Dulu edilmifti. Nafia 
ve~ IOD clefa 19hrimize 
..-.ıt ba haaaata tetkikat yapua 
imar •IMadiai ba köprlJI de ipb 
etmekte. Vd baylelikle iki k6pıl 
ppllmaktadlr. 

Mlltakbel Adana•ııda k.,._ 
lacak olan ba köprGlerind• bil· 
..._ k6ylerdea relecek vetaiti
.ua,. r.tifade edecek ve köyll
lw ...... eriai, tehir elahiliD• 
.......... , paw yer&.ine indire.......... 

Y ... o.k olan ba k6prD)enı. 
._ Wrl '50 ve 750 ter bin liraya ........ 

YiDe Na Veklletinia imar 
,...... ppbfl taclillta i6re, 
blktlMte fiden ufak yol herin... ..... ..,. ...,. infu•,,. ..,.. 
leoe dliw blkO..t biaalaruım ela 
bir ....,. Wo1se eclllmeli toldi var
.. •11takW blnalarlil .. larla ba 

"-·· ...... ,... ..... bma ,.,.... '*8M cephe vermek, lııa-
va ...,........... kartı tahaffuz ba· 
kmuulu iyi idi. Bloke tekil-ie hü· 
kO•t devairiDia dar cadde üze-
rlıl.tl ...... IMa civann manzar•· 
m ........ elaetle elin cereyan 
M-' ••kenlınle hlktmet biM· 11,.....,... W..kve IMpilheu 
yaw.iak pi111e ... la~Omet hl
........... ~ Otartal. 

a:~ ... ........,. ~::::.:~ 
.......... t, 

. ,.. YUlr•t Umumi 
meclisi 

-~.,,.,,._. 
HARiCi HABERLER 1 BORSA 

Ada& TicaNt .. Züln 8onaa 

~ ublmaa hı~ bu· 

1a1t mah•Mlııe mld.....,. telkire
li allkadar •el ll .. t.tldk edil
mif bahmdafmadm t. anuam 
mGsapcle ile ubp 91bnlmuı it
tifakla kararlafbrÜulbl'· 

Arul ve Wna verıil&:rile na· 
kB vaiatalannclan ve yol m6kel· 
leflerlnd•n abnacak versilerin müd
detlerini röeteren ve dahiliye en· 
clmeniace tetkik edilen mazbata da 
kabal edilıniftir. Bana ıare ıeçeo 
ıene oldun ıibi 941 yda içinde, 
de nakil vuıtaJariyle arazi, biu 

ve yol mükellefiyeti verrilerininin tem 
muz ve ikinci tepin aylarında abn 
mak bere iki taklitte taı..IH tek· 
li kabili edilmiftir. 

ôtretmenll k&ylerin biltçele
rine yOzde d&t nisbetinde tpe>r 
mOkellefiyeti konalmuı hakkmdaki 
beden terbiyeli takriride dahiliye 
encGmenince tetkik edilmit olda· 
tandan amam1 meclis tarahndan 
beden terbiyea mOk.Ueflerlnden 
öfretmenli köy bOtçelerine y&zde 
dört verri koaalmuma karar ve
rilm" tir. \danamızın yetiştirdiği yüksek 
dejw zekllardan olan ve maarif 
Hayabnda azan mnddet vazife 
fÖl'IDilt bulanan merhum lsmail 
Sefa Ôzler ilminin Aôanacla inp 
edilecek ok•llvUa birİIİDe veril
m•i bakkmcla azadan Zeki Aqalı 
ve arkadqlaraım verdiji takrir 
okuarak maarif encGmeniae ha· 
vala edilmiftir. .... 
Maarif cemiyeti kongresi 

Tllrk Maarif cemiyeti koarresi 
dlln 'IUt 17 de ticaret oclumcll 
Valinin bqkanlıiJnda toplan ... , 
Saleyman Serfici ile Ahmed Ça
marclan idare heJetine ..çi)mifler
dir. 

Dolum 
Arkaclatı•ız B. Haklu Salih 

Boaaaaıa bir otla dllnyaya relmit
tir. Çoeaia Hm a.ar&er eliler , 
une ve b&l>Umı tebrik edwiz • 

Nlklh mer••lml 
Karı 'Wlflban 8. Hlsrev Sami 

aia lua Bayan Tllrkln ile Sıtma 
taOcadeleai doktorlarından 8. Zeki 
Sanayın nigih merasimi dün bele
diye de yapalauftır. 

Meruimde meballar, eebrimi· 
• tanmm11 tlccar ~· ~ 
... pek çop .......... t •• 

Yeni evliler, meruimi m&tM· 
klP SlleD lokatalmda miaafirleri 
...eline ... ,; ........... 

G ... tliri tebrik 8c1er " aaa
... r dll.-

YUNAN 
TOPLAR/ 

Bir ltalyan mUhlm· 
mat depoaunu ha

vaya uçurdular 
Manubn 6 [a. a.] - Arnavut· 

hak hadısdaııdaki Ro,ter malaabiri 
bildiriyor: 

Porradeç civarına yerlotttiril
_. olan azan menzilli Yanan top
lan Obri 1618 1abilincle klio Un 
k&yoaln timalirarbWDde bir ltaı. 
ym aGbimmat depo1ana dOa ber
h.va etaiflerclir. lnfillkın fiddetin
den Y ... oalavyacla bahmaa Ohri 
ıehri sanılm11tar. Y anran okadar 
ıilrekli olmuttar ki, ba manzaraya 
Hyredenler bell&İD depolanaıa atq 
aldatanı ıaaıaetmitlerdlr. 

Şiddetli bir yalman rajmen 
Moskopolis'"m rarbiDde ve O.tra. 
viça dailarmda bitin rln ..ı 
çarplfmalar olmaftar. Şbmbi lr· 
maiJnm manaabmda clemye f ... 
liyeti olmq ve harada Yuanblar 
el bombalarını mavaffakiyetle iati
mal etmiılerdlr. Bir miktar ltalyan 
esir almm1t ve otomatik ıilihlar 
lftiaa• ediladttir. 

YllllM teblifleri 
Atinaı 6 [a. a.) -· Yanan or

clalan ytbek kumandaalıiJnm 5 
Şabat tarihli ve 102 nıunarab rea
m1 tebliji: 

Devriyelerin ve bataryalarm 

mataclat faaliyeti prillm8ftilr. Dot
aaam hocam tanldarile yapmak 

iatediji bir turraz pO.kilrtOlmOftilr. 
Atina amami emniyet nuan

tinia s f11bat •ktamı tarihli tebliji 
ı&yle diyor: 

Memleket dahilinde kaycle fa· 
yan biç bir ıey yoktur • 

Vilki Almanla
ra hitab etti 

... _... ... Alma kam ba

........ dolayı mlftebirim. Fa· 
kat Alman milletine deyini:ı ki ben 
cebir ve tazyikten nefret ederim • 
Diyebiliri~ ki Alman arkından olan 
direr vatandqlanmm ekserisi de 
benim ribi dQşOnüyorlar • Bunlar 
aalba ve hakka iaamyorlar. e..ı.r 
a..rtnkG Al.an .Wetinia ibtita
madaa, banketlerinden nefret edi-,.- ... 

AKICI 
- Onan fikrini bir yolda ba• 

kalam, Keadill kartalmak İlt.,.. 
Hacı Mehmet ataya hitaben bir 
mektap yauuı. Oaa barap çap.; 
....... kaı ..,. .......... .,. 
m411İai aöyleein. 

Hayimi ttıkrar mabpaiae iade 
ettiler. 0r.- bir iatizab 1atman 
altmda k•I••• taba1 idi. Netekia 
öyle olda ve efenin ne iateclitüd 
lbraıalm ..... de IOl'da: 

- Efe ae dedi Hayim? 
- Ne diyecek lbrahhn .._,. 

di? q., MD h•encecik bir mek· 
tap yuıp ta laacı Mehmet afa ba· 
raya pi, ıc.ı yer deaaeılell efe 
hepiül de bllp data çıkacafmi 
aö.,W. 8111 alclGrecek, ka,tl ,.. 
kacak. ondM tnDra baoı lıfelamet 
at• klDll • IMunaaa IObm .. 

Ollll ha?. ÔIGm.. 
...... efendi De clİJ9 ~ 

V.- lblndG? Zatea Lir lalfta. 
dır ... IU8Z çektiji klfi Mil. o.. 
bal ~ v..uı 

-o..ı...,... ... ~ .... ..... w.. .......... . 

Cumhurniai Ruzveltin 
başkanlılında 

Gizli 
toplantı 

Yanhmın hızlandınl
ması için tedbir allndı 

V afİDrtoa 6 • Razvelt, harp 
malzeaelinin kiralanmuı hakkm
daki kanan llyilıumda rösterilen 
Jardnaın lnriltereye ıilratle ya
pılmaiı için tedbirler almqbr. yar 
dımm yeni 1afbuı hariciye na
zın, harbiye nazara, dahiliye naza
n, renel kata.ay reisi ve deniz 
hareklb telinin ittirak ve reisi
cambaran riyaset ettiji azan ve 
riali toplantıda m&zakere edil· ..... 
Urll Hali/eb, A.erib 
1-'lcige ıuuırile ....,,. 

V qiortoa 6 - lnrWz ba
yOk elçiai Lord HaUfab, Aıaeri· 
ka hariciye nazm Hal ile bir ... 
at ıilree bir mOllkatta balanllnlf• 
tar. MOllkattan sonra Lord Ha
lifakı rezetecllere ba kon.....-
0111 amum1 vadyetin tetkikine 
iaiaar ettijini aöylemiftir. 

lngiltere Uzerinde Al11an 
hava faaliyeti 

Londra : 6 (1.a) - Hava ve 
dalallt e"'Uliyet nazuetlerinin telr 
liti: Şark ve cmubaprkt aahille
ri"de dllfmanm .P"~ az hava faa. 
liy'eti olm11fbar. lskoçyanın ıimali· 
tai'ldıinde ve Kent eyaletine bom
balar ablmlfH da huar ve İalaa· 
Cll _zayiat yoktar. Bir dilfman tay
)'Uui dOfGrlbailftlr. 

FE 1 

BINÖAZI 
YOLU 

lnglllz tayyareleri 
tarafından 

temlzlenlyor 
Kahin 6 ( a.a ) - Orta tark 

lnriliz bava kavvett.i kara,...alu
nın teblifh Bo.bardıman tayyare
lerimiz 8erçe ve Beaine berine ve 
Binıuiye rid• mavuala yollanna 
taarrularcla balamutlarcbr. BüJlk 
buar ika edilmittir. iki dilfman 
tayyaresi pdllflrülmOf ve diier bi
ri de •iv huara atr•blmlfbr. E
ritrede bir tayyare meydanında S 
dilfman · tayyaresine •tef veriJmit· 
tir. Bir dnıman tayyareai Aamara 
civarında dllf9rlllmilf ve diiw bi
ri de yerde tahrip ohmm111tar. 

Gara tayyare meydanında ela 
3 dilfman tayy.,..i kallaaılmu ha· 
le r•tirilmiftir. Habetistancla bir ce
aabt Afrikalı plot 3 dlfman tay
y&relİai dilfOrmllftGr. Ba laankltta 
iki tayyareaüz lllwiae clöam-it
tir, 

ErUrM. ,,.,..,. 
Hı.mm : 6 (a.a) - Aiorclat 

6t91İDde il•ı...kte olan l..,ua 
kavvetleri ıimdiki halde Eritrede 
Kerendea birkaç mil m...ı.cle ba-
1......Utadarlar. 

Banata'nan prbada ric'at 
..t• ltalpa kuvvetim ln,iliz hava 
kavvetl.-i tarafından fldcletle bom
barclUUD edilmekte ve motorla lu-
talanma tarafından aıklfbnl•lfbr· 

Arordat ve Barenta mmtaka· 
lannda temizleme hareketi deva• 
et.11ekteclir. Ba auntakalarcla bir 
çok siyah römleldi rraplan teslim 
olmaflardır. Habetiıtanda Metem
ma yola boyanca iJi t .. kkiler 
kaydedilmİftir. 

••• 

YAZAN 
Zeynel ee.ım Sun 

- ~ .. 6jt. .. ..... ,.,.. 
... ld ...... parmak ....... 

- Haca. laacı, biz iki çocuk 
W-111. Ôyle dlliiln yapmak bi
ze yaklfmaz. Fatma mabzan olma· 
llD diye ba klcları J9ler. 

Fakat b. kadara ,..._ ld.. 
Zeybekllria •im .......... • ..... 
,...nb~Wrat_....a-

~Tebdl~ .......... 
•• , ...... .....,... Arta tom. 
~ ,__ okuacak _.. 
delildi. ~CI •fe ba Hbeple ipla 
acaaa bınkb ve •kea k.Mll ..,. 
maua twbttL Kanca on k6-
ylncl• s.ra-cı Ahmet .. ele 
yaDlk cara plıJanh. Alamt ,.. 
Dik ,..uk ....... ,,.,..-k- ç.kt
CI .... iti PliJord .. Fablacafa 
rellaCe. artık ....... ..... .... 
kana olauw Onlana ....,_. 
• ela "' patlama. ... ..
~ ac..cwa Sellia -......... tôrd• .......... 

( • ..,.. J 

6 Şubat 1941 
Piyua cetweli 

.... 1..-k 
Kr. s. Kr. s. 

l • Klevluad 
il • .. 

60,SO 61, 

Akala 
Kapa mab 
P.Temi 
Kozacı P 

l · Ma.ParlaiJ 
Şirk baidaJl 
Y. Çitidi 
12,25 
F...ı,a 
Suam 

49. 

•o• 

s1. 
• 

4,75 

Ankara Kambir• Bmua 

Sterlin 
Dolar 

8 Şubat 1941 
Kr 
~ 

5 
1S2 

s. 
24 
20 

Tah' in Eczan .. 
( Y eaiotel Yamada ) 

ITA.KVtM) 

,,., '"' CUMA 

YU.ı lMt • A Y:2 Qla:SJ le-. 92 
R..r UM • iL 1Ca.. 21 
fflerf .._ llı•rrr.. • 

OP 
DlllJIMlll: • ••• 
Din,_. • çoll ....... 
Dl•,_. M çoll 
Rll••t n 

BISIKLE1TIR ..... ,..... 
~ 
AafldlC•dde.._.._ 
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ASRI sinemada 
SUVARE MAT/NA 

8,30 2,30 
BU AKŞAM IKiNCI HAFTA BAŞLADI : 

Görülmemiş bir tehacüm... Nefes almadan seyredilen 5 
LEYLA ile MECNUN 1 

FiLMİ ! 
Binlerce Adana halkının durmayan akın ve hıçkı

rıklardan çelenklerle tebcil ve taziz ettiği 

LEYLA ile MECNUN 
ihtifali halin. aldı 

Pek yakında : 
Dünyanın sekizinci harikası 

Türkçe sözlü 

Hint rüyası 

DORTYOLU 
Güzelleştirme 

CEMiYETi NiZAMNAMESi 
DÜNDEN ART AN VE SON 

Madde 6- Nakil veya her hangi bir sebeble kazadan 
ayrılmak cemiyetten çıkmayı istilzam etmet. 

Madde 7- Cem'yetin nizamnamesi hilafına hareket eden· 
lerle taahhüt ettikleri meblağı mazeretsiz bir sene ödemiyen• 
ler merkez idare heyetinin kararı ile ihraç edilebilir. ihraç 
edilen aza kongraya itiraz edebilir kongra kararı kat' idir 

Cemiyetin idare ve te1ekkülleri 
Madde 8° Hatay valisi cem'iyetin Hami, Dörtyol kayma· 

kamı Fahri reisleridir. 
Madde 9- Cem'iyetin idare uzuvları şunlardır. 
A- Kongre 
B- Merkez idare hey 'eti 
C- Şube idare he'yetleri, 
ç. Yardımcı kollar. 
Madde 10- Kongre her sene Nisanın son haftasında Dört· 

yol merkezinde toplanır. Ve azami bir hafta içinde işini bi
tirir. Kongra merkez, şubeler ve yardımcı kollar idare hey'· 
etinden bşekkül eder kongra merkez idare hey' eti reisinin 
daveti üzerine, cemiyet azalarının beşte birinin teklifi ile 
fevkalede olarak ta toplanabilir. Kongre Fahri reisi veya 
merkez idare reisi tarafından açılır ve aşağıdaki hususları 
müzakere eder. 

A- Cemiyet reisi ve merkez idare hey'eti, murakibler 
seçilmesi, murakip raporlarının tetkik ve tasdiki ve yeni 
bütçenin kabulu. 

B· Nizamnamenin tanzim ve tadili 
C- Aza tarafından verilecek aidat mikdarının tayin ve 

tesbiti. 
ç. Merkez idare heyeti tarafından tertip olunan yıllık 

çalışma raporunun ve gelecek yıl programının, azalar veya 
şubeler tarafından yapılacak tekliflerin tetkiki . 

Madde 11· Kongra toplantısı en az üç gün önceden icti· 
maı-ı gü:ıü, saatı, yeri ve ruznamesi ilan edilir. Ve Hükume· 
te bildirilir. Bu günde ictima geri bırakılırsa yine en az üç 
gün evvel aynı şekilde tebligat yapılır. Ve tehir sebebi 
bildirilir. 

Madde 12- Kongraya iştirak edecek azanın yarısından 
bir fazlasile müzakereye başlanır ilk toplantı da ekseriyet 
bulunmazsa - bir hafta sonraya talik ve ilan edilir. o gün 
mevcut aza ile kogra açılır, kongra icin bir reis 2 reis ve· 
kili ve iki katip seçilir. Kararlar mevcut azanın ekseriyetile 
verilir. Kongra zabıtaları reis ve katipler tarafından ımza 
edilerek saklanır. 

Madde 13- lntihaplar gizli reyle yapılır. Seçilenler arasın· 
da müsavi rey alan olursa kura çekilir. 

Merkez idare heyeti 
Madde 14· Merkez idare hey'eti azalar arasından olmak 

üzere bir reis, bir umumi katip ve bir muhasip ve Dört 
a:ı:adan mürekkep olarak kongra tarafından seçilir. Kangra 
ayrıca 3yedek aza ile iki murakip ve iki de murakib yedeği 
seçer. 

Madde 15· Merkez idare heyeti reisi resmi ve hüsusi 
işlerde cemiyeti temsil eder. 

Madde 16- idare heyeti her yıl o yıl içindeki muamele· 
leleri, hesapları, ve yeni yıl bütçesini kongranın tasdıkine 
arz etmeğe mecburdur. 

Şube Ve yardımcı kollar 
Madde 17- Aza adedi 20 den 250 ye kadar olan köyler· 

de yardımcı kol 250 den yokarı azası olan nahiye merkez· 
!erinde şube açılır. Yardımcı kol açılan yerlerde bir reis, 
bir muhasip,bir katipten müteşekkil 3 kişilik şubelerde ise bir 
muhasip, bir katip, 2 azadan mürekkep beş kişilik birer 
idare heyeti kurulur, 
Maddel8-Yardımcı kolları nahiye şubelerine.şubeler de merkez 
idare heyetine bağlıdırlar. 

Madde 19· Azası yirmiyi bulan yardımcı kollar kendi 
aralarında toplanarak yardımcı kol idare heyeti, yardımcı 
kol idare heyeetlerile şube merkezinde bulunan azalar ara· 
sından 200 ze kadar 3 200 den yukarı her elli aza için 
seçilecek bir hesabile delegeler tarafından intihab edilir.Seçi· 
len idare heyetlerinin intihap mazbataları üst idare heyetle
rinin ta1diki ile tekemmül eder. Şubeler Her yılın Mart 

• • • • : • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

BUGON 

(fi~™~™~ 
Yalnız buyuk aşklara sahne olan .. Daima heyecanlı vakalarla çalkala
nan Tuna sahilleri bir çok filmlere mevzu teşkil etmiştir, fakat ... 

Alsarag Sinemasında 

BU 
AKŞAM 

Göreceğiniz ·ı ru 
ROO SANDOR ~ 
meşhur Çi- ~ 
Qan Orkestra' ~fı 
sının süsle-~ 

diği: ~ 

( TÜRKÇE SÖZLÜ) Müstesna süper film diğerlerine hiç benzemiyen, 
zevkine eş olmayan. Ateşine kanılmayan nefis bir şaheRerdir .. 

BAŞ ROLLERDE : Meşhur Çiian Orkestraları Şefi 

" Alfred Rod -:Madeleıne Sologne • Joze Nıgero ,, 
ILA VE TEN : Bir kısımlık Meşhur Don Kazakları Korosu tarahndıın teganni 

edilen ( VOLGA ŞARKISI ) ve çok güzel Kazaska oyunları ... 

DiKKAT : BiLETLERiNiZi ERKEN ALiNiZ. TELEFON .. 212 

Pek yakında.. Pek yakında.. Pek yakında .. 

TUrkçe SözlU ve Arapça 
Şarkılı Buyuk Şark Filmi (1 YILl:>ll 

~~~~~~~~~~~ 

TAN SİNEMASINDA 
BU AKŞAM 

MACERA FiLMLERiNiN KAHRAMANI 

~_3BUCK JONESJ9••••••••• 
in yarattığı büyük sergüzeşt filmi 

KANLIYOL 
iLAVETEN: 

HUDUT ÇETELERİ 
FEVKALADE HEYECANLI FiLM 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

RADYOLU POLiSLER 
30 Kısımlık büyük Seryal film 

B . Karar defteri 
C • Gelen giden evrak delreti 

;__-- -- - ' -

7 Şubatl941 

lngiltere 
ve 

Almanya 
/Baştarfı ikincide} 

3,9 milyar marktım ibaret olan ki· 
ğıt para, tedrici surette utuak 
1936 sonunda 4,98 milyara, 1938 
de 8,2 milyara, 1939 da 11,79 oıil· 
yara ve 1940 senesinin 4 lcinunu· 
evvelinde 13,06 milyara yükıelmiş· 
tir. Harp masraflarının kapatılma11 
ister lngilterede olduğu fibi kıs· 
men hariçten, ister Almanyada o· 
duğu gihi milletten temin edilsin, 
muayyen bir doktorine müstenit 
değildir. lngiltere ile Almanyada 
harp masraflarının şu veya bu şe
kilde kapatılması, içinde bulunduk· 
!arı hususi şartlara uygun gelme . 
sinden ileri geliyor . 

Bu iki sisternden hangisinin da
ha iyi olduğunu söylemek hiç bir 
fayda vermez. Harbin uzun müd
det sürmesi mağlfibu tam bir illa . 
s> sürükleyecek, '(alibi de mali 
bakımdan büyü '< sıkıntılı vaziyete 
iOk.ıcaktır. 

i LAN 
Askeri liselere ka yd kabul 

muamelesi 20 şubat 941 gü
nüne kadar uzatılmıştır. Bu 
tarihe kadar isteklilerin As· 
kerlik şubesine müracaatları 
ilan olunur. 436 

Zayi tezkire 
Ceyhan Askerlik şubesin

den almış olduğum askerlik 
tezkiremi zayi ettim. Y eniıini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilin ederim. 

Ceyhanın Kırmıt köyün· 
den 316 doğumlu Meh
met Yıldırım 437 

1 LAN 
Seferberlik dairesinde 20 

lira maaşlı bir katiplik mün
haldir. 

Ta!ipler imtihanla alınacak· 
tır. imtihan 12-2-941 çarşam· 
ba günü saat 15 de hükümet 
konağında umumi meclis sa· 
)onunda yapılacaktır.Taliplerin 
lise mezunu ve askerliğini yap· 
mış olması şarttır. 

KIZILAY 
BALOSU 

Senenin en mü· 
kellef ve en nezih 
balosu dur. 
8 Şubat cumartesi gecesi 

halk evinin muhteşem si· 
nema salonunda verilecek· 

tir. 5, 6, 7, 430 

SATILIK BAC YERi 
Yılanlı mezraasında Bay 

Zeki Enerin bağının yanında 
11,5 dönümlük bir bağ yeri 
satılıktır. Talip olanların Kız 
Lisesi karşısında 28 numaralı 
haneye müracaat etmeleri ilin 

olunur. Lise karşısında 28 

435 numarada Nakiye 
1-7 

ayının son haftasında - yardımcı kollar Nisanın ilk hafta· 
sında şubelere toplanarak aralarında seçim yaparlar. 

Cem'iyetin Varidatı Ç · Varda! ve sarfiyan defterleri 

Madde 20- Cemiyetin varidatı aşağıdaki kaynaklardan 
temin edilir. 

A· Aza tarafından beş ila 50 kuruş aylık aidat 
B· Resmi, hususi, müessesat ve eşhas tarafından yapıla

cak teberrüat 
C- müsamere, konser: pyaniO gibi muhtelif teıebbüsler

den alınacak hasılat 

Cem'iyetin masrafları 
Madde~21 • Cemiyetin maksat ve gayesine sarf olunur. 

Bütce yılı haziran bidayetinden mayis gayesine kadardır. 
Madde 22 . 25 liraya kadar yapılacak sarfiyat merkez idare heyeti 

reisinin onamile bundan fazlası merkez idare heyeti ka. 
rarile yapılır. Şube ve yardımcı kollar kendilerinden sarfiyat yapamazlar. 

Madde 23 . Cemiyetin para ıııevrudu ziraat bankasında bulunur. 
Sarf evrakı reis ve muhasibin imzasını taşır. 

Madde 24 • Cemiyetin maksat ve gayesine uymıyan hiç bir masraf 
yapılamaz. 

Tutulacak defterler 
Madde 25 · Cemiyet aşaiıdaki defterleri cemiyetler 

ıncı madddi tarifatı dahilinde tutar. 
A · Aza kayıt defteri 
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Madde 26 - Bütün idare heyetleri en az on beş günde bir &di
yen toplantı. yakarlar, birbiri ardınca ve mazeretsiz olarak üç defa top· 
lantıya gelmıyen aza çekilmiş sayılarak yerine yedeklerden en çok rey 
alan ve müsavi rey almışlarsa kura ile kazananlar geçeceklerdir. 

Ana nizamnamesinin tadili: 
Madde 27-lşbubana nizamnamesinin tadili heyeti umumiyeden rey 

sahibi azaların üçte ikisinin teklifi ve umumi • heyete iştirak edenlerin 
mutlak ekseriyetinin kabuliyle mümkündür, 

Cemiyetin feshi: 
Madde 28 - Cemiyetin feshi halinde malları hOkOmetin tensip 

edeceği hayır ceıniyetlerinden birine devredilir. 
Mıdee 29 - idare heyetlerinin vazifeleri dahili tılimitnıme ile 

tesbit edilir. 
Madde 30 - Cemiyetin menfaatıumumiye hadim cemiyetler arı· 

sına konulması çaresine tevessül edilecektir. 
Tahsin Ünel Kemal Özalp Reşit Akay 
Osman Telli Mevlüt Arif Öz 

Ahmet Karalp 
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