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İngilterede 
( sokaı{ adamı) 
asabileşince ... 

NEVZAD GÜVEN 

Q ki yıldaı.beri ispanyada geçen 
O kanlı hadiseler bir ihtilal, bir 

sivil harp mahiyet nden çıkalı 

haylı zaman oldu. ispanya bu gün 
Avrupanın baş belası halini almış· 
1 ır . Buna şllyle de diyebiliriz : 
Menfaa tıeri birleşen devletlerle. 
menfaatleri bu devletlerinkinden 
ayrı olan diğer bir devletler guru· 
pu, ispanyadaki vaziyete bir ideo· 
lojı maskesi takarak karşı karşıya 
saf almışlardır. ispanya toprakları 
üzerinde yalnız iki kardeş hoğaz
laşmıyor, bu muhasım iki devletler 
gurupuna ait harp malzarrEleri çar· 
Pışıyor. Gllnüllü adı altında oraya 
gllnderilen muhtelif milletlere ait 
kıtalar da değişiyor. ispanyadaki 
ihtilii.1 bllyle, gizli, ilı\n edilmemiş 
bir umumi harp şeklini alalıdanberi 
tesir ve al.isleri de lspanyol kara 
ve deniz hudutlarının dışına çık· 
mıştır. ispanya sularında tecavüza 
uğrayarak batan gemilerin sayısını 
bıle şimdi hatırlamıyacak bir hale 
geldik. Bitaraf ticaret gemilerinin 
ugradığı bu tecavüzlere bir son 
vermek üzere N yonda toplanan 
konferansta alınan tedbirlerden son· 
ra vaziyette biraz salah gllrülür gi· 
bi olmuş deniz ve hava korsanlığı 
durmuştu. Fakat son günlerde bu 
tecavüzler yeniden b•şgllsterdi. iki 
lngıliz ticaret gemisi general Fran· 
koya aid hava ve deniz kuvvetleri 
tarafından batırıldı. 

Emirvakiler ve zorbalık politıka
sına karşı şimdiye kadar hakikaten 
bır Hazreti Eyup sabrı ile mukabe 
le etmiş olan lngilterenin, bu son 
tecavüzler üzerıne artık sabrı tü· 
kennıişe benziyor. Nitekim lngiliz 
hariciye nazırının Salamı;nka hüku. 
metıne verdiği ve diğer devletlere 
de bıldırdıği şiddetli notada bu 
nokl:ı açıkça bildirilmektedir. Bun · 
dan sonra lngiliz deniz kuvvetleri 
su altında rastlayac ğı her deniz 
altı gemisini korsan telakki ederek 
batırmak üzere emir almıştır. Bun. 
dan başka lngilterc hava korsanla
rına karşı da şiddetli tedbirler al· 
mıştır. 

k lngilterenin artık, tecavüzlere 
arşı mukabelei bilmisil yapacağını 

anlatan bu şiddetli notasının üze
rınden henüz bir kaç gün geçme
den dün Akdenizde bir İngiliz tica· 
ret geurr isi daha tecavuza uğradı. 

Frankoya ait olduğundan şuphe 
edilmiyen tayyareler tarafından teh 
dıtkıır bir suretle takip edilmekte 
olduOunu bıldiren bu vapurdan, bir 
müddet sonra artık hiç bir haber 
alınamamıştır. 

lngıliz notasına karşı Sala· 
manka hi:kümetinin müstehzi ve 
lehditkıir bir cevab sayılabilecek 
olan bu son hadise lngiliz Efkarı umu
miyesinde çok şidCetdetli bir heye
can uyandırmıştır. Gelen haberlere 
gllre Londra heyecan ve aS<ıbiyet 
ıçindedir. işin asıl ehemmiyetli ta
rafı da bu noktadadır. 

lngiltere, (sokak adamı) nın po· 
lıtika üzerinde en çok tesir yaptığı 
en büyük rolü oynadığı bir memle· 
~ettir. lngilterede :efkarı umumiye 
her hangi bir hadisb karşısında net 
olarak sllzünü söylediği zaman hü · 
kumetin başka bir yol takip etmesi 
ne ımkıı.n yoktur. 

1 F'.ilhakika şimdiye kadar bir çok 

tngılız gemisi lspanvol sularında 
ecavü 

ze L ğradı. Fakat hiç bir defa· 
:ında lngiltere efkarı umumiyesi bu 
d adar sinirlenmemiş, lbu kadar şid· 
~tlı bir .!ıeyeca.na düşmemiştir. in· 

g. tere hukümetı son notasında "in 
~ılterenin artık Sabri tükendi,, der-
en lıer şeyden evet "lngiliz efkarı 

umumiyesinin artık tahammülü kal
fa~ı., demek istemiştir. binaenaleyh 
ngılterenin bu defa artık söylediği-

lndı _Yapacağın" hiç 'şüphe etmeme· 
1 ır. 

b 
.. Şıındi şllyle bir sual akla ğele
ılır: 

- lngiltere mukabeleyi bilmisil 

1 
1 
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LONDRAN~N NOTASINA·: 
TECAVUZL.A CEVAP! 

F ranko tayyareleri dünden beri bir lngiliz vapurunu! 
tehdit ve ısrarla takip ediyorlar 

GEMiNiN iMDA T TELSiZi DÜN LO D ADA 
ÇOK BÜYÜK BiR H YECAN UYANDIRDI 

İngilterenin ağır surette mukabele 
sinden çok korkuluyor ! 

1 
. l 
1 

• 

1 

1 Bükreşi heyecana düşü
ren esrarengiz hadise! 

Maslahatgüzar hala 
bulunamıyor 

ve şoförle 
ifadeleri 

Elçilikteki kan lekeleri 
hizmetçilerin zıt 

1 
BUkref : 9 (Radyo) -- Sovyet elçlslnln kaybolması üzerine 1 

hUkUmet efkarı umumlyeyl tatmin için bir tebllO nefretmlftlr. 1 

llu tebliğe gllre; maslahatl<Uzarı evvelki gece evine götüren J 

5 Kuruş 

-

Mısır Krallçesl Feride 

Yazısı içeride 

. ~ 

Barselona yapılan 
tecavüzlerden 
doğan planço 
Barsdon: 9 (Radyo)- belediye 

reisi Barselonun bombardumanlar 

neticesi gördüğü zararları tesbit 

eden bir planço neşr etmiştir. Bu 

plançoya göre, 528 bom!ıa atılmış 

864 ev f harap olmuş, 3437 ki~i 

ölmüş ve ağır surette yaralanmıştır. 

Hafif yaralılar bu hesaba dahil de· 
gildir. 

·ı 
1 

fofllrle evdeki hlzmetçllerln 
ifadeleri birbirini tutmamakta- \ -

:~;.~fö~~~~~ç~~e bl~ı~;:,ı;;:~ı I su·· vu·· K JAPON TA-
er•··· aabah almaj)a geldlQI 
vakıf elçlnln kayboldujiu habe-

harp gemilerini kral teftlf ederken 

Londra : 9 (Radyo) - İngillere
nin Sophen adındaki bir ticaret \a
puru ispanyanın şaı k sahillerinde 
Franko tayyareleri Jaraiından ıehdıt 
ve takibedilmektedir. 

Bu vapur Odesadan Barselona 
!!İlmekle idi ve içinde Ademi Müda
hale komitesinin bir kaç azası bulu
nuyordu. Vapurun kaplanı bu sabah 
( dün sabah ) vaziyeti telsizle Lon
draya bildirmiş ve imdat islemiştir. 
Bunu '.müle~kip vapurun bulunmas• 
için müteaddit harp gemılerine tel
sizle emir verilmiştir. 

Bu hadiseden yarım saat sonra 
vapurla tekrar ~muhabere yapılmak 
islenmiş fakat hiç bir cevap a'ınama
mışlır. 

yaparsa ne olacaktır? lngiltere ile 
ispanya arasında ve daha sonra 
ispanya harbinde karşılıklı saflara 
geçmiş olan devlet arasında umumi 
bir harp başlayacakmıdır? 

Buna cevab vermek iyice zor 
bir işdir. Çünkü, en sakin bir insa
nın bile Sİl"irlendiği zaman ne yapa 
bileceğini kesdırmek ne kadar güç
se, mıllellerin efkarı umumiyeleri 
asabileştigi zaman bu asabiyetin ne 
reye kadar varacağını kestirnıekde 
okadar zordur. Yalnız efkarı umu· 
miyelere aklı selim hakim olacagını 
düşünerek vaziyeti tahlil edecek o· 
lursak bir harp ihtimalinden henuz 
uzak bulunduğumuz neticesine var· 
mamız lazımdır. 

Bu gün dünyayı idare eden in 
'sanlar geçen harbin bütün faciala 
rını yaşamış, görmüş bir nesle m.;n 
supturlar. Millıstler nek.dar Eilahlan 
mış olurlarsa olsunlar geçen dllrt 
senelik cehennem hayatının hatıra 

1 
ldrı henuz hafızalarında, yeni bir 
harbe atılmayı isteyecekkadar zayifla ı 

mamıştır. Bundan başka, hiç bir : 
millet bu gün kendisini yeni bir 
harbe ha:ırlaıınıış saymamaktadır. 
herkes her.Oz eksiklerini tamamla
makla meşguldur. 

Bu haber, Londrada çok büyük 
bir heyecan uyandırmıştır. Söylen
diğ'ine göre, şayed vapura en küçük 

bir tecavüz olursa İngiltere bahriyesi 
derhal mukabelei bilmisil hareketine 
i..ıaş\'uracaktır . 

Paı 's : 9 f(Radyo) - ispanyanın 
şaı k sahillerinde bu sabah bir lngi
liz gemisinin meçhul tşyyareler Jara
fından lehdiJkiirane lakibedilrııesi bu
rada büyük heyecan ııyandırmışlır. 

Fevka :ide lablar yapan biiliin 
gazeteler bunu son İngiliz notasına 
tecavüzle veı ilmiş :hir ce"ap olaı ak 
telakki ediyorlar. Bunun için İngille· 
renin nıukabelei bilınisilinden kork.ıl

mak ladır. 

Bir çok memleketlerde yeni ku 
rulmuş rejimler vardır. Bu rejimler
den bir çoğu kuruldukları memleket
lerin hakiki bünye ve .arzusil~ t~ıı:ı2-
men intibak edememıştır. lçın ıçın 
kaynaşan bır ınemnuniyet~izlik ce·. 
reyanı gittikçeıbüyümektedır. iç vazı 
ye\IFırineen tenıamile emın olmıyan 
bu memleketlerin bir harp macera
sına atılmak arzusunda olmalarına 
akıl ermez 

işte bütün bu sebepler bızi ya
bır harbin vukuunu düşünmekten 
men etmiye kafidir. 

- O halde, lngiltere bilmisil 
yaparsa ne olacaktır? 

Geçen sene Alman harp gemi· 
feri hükümetçi kuvvetlerin taarruzu
na uğradıktan sonra şiddetli bir 
mukabelei bilmisil olmak üzere lspan 
yol şehirlerinden birisini bombard· 
man ettiği zaman ne oldu? 

r.lngiltereninin şiddetli b'r muka- \ 
belei bi lmisile baş vuracağı muhak
kaktır. Çünkü (sokak adamı )öyle 
istiyor. Fakat onun bu suretle ha
reketin;n Avrupada şumüllü ve silah
lı bir ihtilil.fa sebep olacagını hiç 
zannetmiyoruz. 1 

Devletler emrivakilere ısınmağa 
ve zor karşısında şusmağa alıştılar 

rini duyduğunu v" koridorlarlJJ kan ARRUZU BAŞLA Dl 
le'<eleri göıdüği;rıü ,c;ylemişlir. 

Hizmetçiler i,e, Elçinin o hece eve ı 
gelınedigini ve kendisini görmedikle
rıni beyan elmek g bi zıt bir ifadede 
bulunmaktadırlar. 

Hükümet polisi e\d e }aptığ"ı let
kikle koridorlarda kan lekeleri gör· 
ınüş fakat tahlıl neticesinde bu leke
lerin insan kanından olm•dığmı anla. 

1 Japonlar Şanghay gümrük v.ar~da
, tının bankalara yatırılmasını ıstıyor 

mlşlır. 

Hükümel, bu ş n lakıbine bir p. • 
fıs kadrosu ve bir hakim:_ayırmıştır 
Musirrcn takibal ve tdıkikal yapılmak· 
tadır. Tahkikat ve tetkikat sonuna 
kadar Bükreş Sovyel elçiliği bina.ı 

Japon - Çin savaşının 
korkunç istatistiği! 

kapalı kalacaktır. 

Mıısi.O\'a : 9 (Radyo) - 13ükrcş
le esnırengiz bır sıırelte kaybolan 
Sovyet masliiholki zaırnın buluna • 
ınadığı bildiıılnıckledir. Hükümeı 
Bükrcş hüküınclinden mufassal maıu'. 
mal ı<leınişlir. 

Şaııglıay : 9 ( Radyo )- Üç ay
lık bir tevakkuftan sonra büyük Ja
pon ıaarruzları bugün tekrar başla
mıştır. Japon kuvvetleri Pekin-Han 
kov demiryolu boyunca ilerilcmek
lcdir. Çin kuvvetleri büyük bir mu-

Şehir Meclisinde 
idare 

teklifini 
Meclis hususi 

yapılınası 
ile işbirliği 

kabul etti 

Meclis bu devresini bitirdi 
13· lcdiye ınedsi dün saat on 

beşte reis Tuılıan Cemal Berıkerin 
başkanlığında toplandı. Medis ruz · 

namesi dört maddeden ibaıetti. 

Birinci maddeyi, yeniden tayin edi· 

kn dört memurun memuriyetlerinin 
tasdikine mütedair kanunlar encü

meni mazbatası teşkil ediyordu. Bıı 

mazbata okunar&k ittifakla kabul e· 
dildi. 

ikinci maJdryi teşkil eden Sey · 

han parkında istimlak olunan ve kad 

ri ramazan oğluna ait arsadan mü

tevellit ihtilal!n sülhen halline da-

ir kanı.nlar encümeni ınazbatasıda 

okunarak kabul edildi. Üçüncü 

madde, umumi evlerden pazar 1 
ruhsatiyesi resmi alınması nakkında· 

ki k~nunlar ve tarife encümenlerin 
den mürekkep muhtelit eııcümen 

mazbatası idi. Bu mazbatada okun
du ve aynen kabul edildi. 1Dördüncü 

maddeyi teşkil eden \'e belediye kanu 
ııunun 133 cii maddesine tevfikan 

teşkil olunacak b irlik hakkındaki 

muhtelit encümen ve kanunlar en· 
cümeninin birlige ait nizamname pro 

jesi okundu ve aynen kabul edildi. 

Nizamnamenin vilavet umum mec 
lisince kabul edildikten sonra gerek 

bele.liye ve gerek idarei hususiyece 
9:18 mali bütcclcrine konulacak tah

sisatla birlik hazirandan sonra faa
liyete geçecektir. 

Şehir meclisinin bu devresi k .. -

panınıştır. Gelecek devre nisan ~a 
başlayacaktır. 

kavemel göstermektedirler. 
Bu sabah Norang kasabası da 

Japonların eline g·eçmiştir . Çinliler 
bu ınmlıkadul.i çarpışmalarda 1000 
kadar ölü vermi~lerdir . 

Çin menbalarından alman malu
mata göre, Çin akıncıları Şanghayın 
40 kilometre cenubundaki Pukin gar
nizonunu basmışldr ve ele geçirmiş
lerdir. Burada 300 bdar Japon öl· 
dürülmüşiür . 

Şanghayda bulunan ecnebi mü. 
şalııtler; ıhliliif.n bidayetindenberi Ja
pon zayiatının 50,000 olduğ'unıı ve 
yaralıların yüz elli bir olduğunu ve 
Çınlilcrin zayialmın ise bu nisbetin 
dört misli yani iki yüz bin ölü altı 

yüz bin yaralı verdiklerini söyle -
mekte ve harekatın inkişafı hakkında 
da şunları ilave etmektedirler: 

Jnponlar, hedeflerine vasıl olu
yorlar. Fakat Çinlilerden bu kadar 
mukavemet göreceklerini asla tasav
vur etmemişlerdi. Çin ordusunda ka-

- Gerisi kinci. sahifede -
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Avrupanın en modern ve en 
güzel bir şehri olacak 

Berlln : 5. Şubat 

Alman milletinin rehberi Hitle. 
ıin emir ve tas ... ibile 30 - lkiı ci ka 
nun - 1937 tarihinde imarat genel 
in.sptklöı Ü proft'sÖr Speere 8t:rlinin 
şekil ve biçiminin deniştiıilmesi için 
bir salahiyet veıilmişfi. Hitlerin kmdi 
düşünc('sinden ibaret bulunan Al 
man mrı ke ! şehrinin imar planı nas. 
yona! sosyalistlerin hükümeti elde 
elt iklerinin 5 inci St'neidevriyesini 
tesit edildiği bir zamanda tebliğ e· 
dilirken herkeste bir harlcülade le'· 
sir uyandırmıştır. 

1950 tarihinde ı,erline haritale 
ve vahud tayyareyle. bakılınca iki 
muazzam hitibirile şarkdan garba 
şimalden cl"mıba doğru kat t"tmiş 

ve lutr şeklini a!mış i .... i }Olun gö 
rüldüğii etrnfı İst nıüdevvtt bir 
şekilde haricen 180 kilom< tre lutc.n 
bir otomobil yolu dahili kısmı ise 
herş('den evvel 1950 sentsine kadar . 
süren manıafi kısmen mevcut }Olla· 
rile daha evvel kullanılan 4 müdev 
ver sokak caddeleıile muntazam ve 
} eky<'nesak lıir manzara kesbecek. 
tir. 

Grrek şimalde (L,.hrter, Stetti. 
ner ~imendüf er ve Şt'hir elekrik 
tramvay ista5yonların) vr, gertkse 
cenupta ( Anhalter ve Potsdamcr şi 
mendiifer istasyonları yerine) kaim 
olan bu iki Lüyiik Central demir 
yolları istasyonu ve ortadaıı geçen 
şimal etnulıi yeılunun yardımilc ve 
yer altından miit,.vniyen kat cdtn 
dekttik trrnlerile en seri bir şekil· 
de · pek kalabalık olduğu zamanlar 
da bile şehrin merkezine vasıl ol
mak kabil ol caktır. 

Çiinkü ' böyle Berlinde olacağı 
gibi 12 sene rsürnıüş baştan başa 

esaslı bir imar 1 adiH' nin bir eşine 
tesadüf edilemt'z. Filhakika geçen 
amda Parisin inzibat nazırının teş · 
vikile ırf o ıamanki çok defa vukua 
gclrn güıültiilü ve itişaşlı günlerin 
önünü almak ve bütün caddelere ha· 
kim olmak üzere yaptırılan Place d 
Etoile me>yılanlığınllan bir yıldız şrk 
linde her istikamtte doğıu gerilmiş 
caddeler yapıldığı gibi biiyük Pt:tro 
da suf ~ehrin azernetini tect'S'Üm et· Bu hü}ük imar planında göze 
tirmek ('nıdile şt hri imar ettirdiği çarpan hir ş~y vaı sa, yeni Şt'hrin ka· 
ve diğer merkez şehirlerde ayni maki' ıada İşleyf'n l>intk ve tşya nakil 
sada binaen esaslı bir surt'tle şehrin vasıtalarının uzun bir istikbal içinde 
çt·lıresini dt"ğiştirmrğe ç:ılı~mışlardır., hal ~dilmiş olmasıdır. Birbirini haç 

Ru merkez şehirlerinde büyük şrkilde kat rden caddtlerin iltisak 1 
mikyasta olarak yapılmış bu kabil j noktası · şimdiki silge5alJe· Tiergar· I 
İnşaatın farzıle Almanyada 12 sene- tinde bulunan Charlottenburg chaus• I 
d 1 1 

· h d' 1 see civatına yakın sokakla ın ilfüak ı 
e yapı aca' ınşaat a ısf' erinin tar· I 

zı mukayese kahiil etmez. lnşa'atla nokblanna yakın hir mahaJle lt'Sıt· 1 
Berlin Avıupanın rn güzel ve tn mo·) düf t-dİ)'Or ki a)nİ taız ve şekilde ı 
cfern bir şelıri olurken ayni zamanda çaprazvari mütevaziyen kat, kat İn· j 
4 mühim gayyede c1işilmiş olacak· \ şa edilmiş yı-r altı elektik trenlerin 1 

fır ki l unlarda şur.lardır: ' vücuda getirilmesile şimdilik üç 
1 Yeni Almanya, şerdi le mü kiitlı olarak ) cı in altında işliytn 

lena ~ip ve diinyaya krndisini tanıt · i~tuyonları l ulunan AleXanderplat-
tıraceık bir ş ~kilde hakiki ve tam zi kölgedf! bırakacaktır. Gen·k rt'S · 

mi gerekse lıususi oh n muhteşı m 
manfö;ile atzı endam elmiş muhteşem 
lıir merkn şehrini havi olacak. 

2 - Daima pek miihim me~ele 
drn ınadut ohm şehir mesken zaru· 
ret i ve muvasalet i~leı inin halli 

hii} ük l• irıalaı ın ve Spree sahilinde 
yapılacak modern bir kordonun in 
şası yeşil \ e müzeyyen parklat ın; 
silıhi banyo ve istirahat malları. ve 
~par meyclanlarının inzimamile haki
k<ılan a\'nıpanın en giizel ve en 

Radyolarını 
mühürletmek 

istiyenler 
Ruhsatname paraları 

kimlere geri verilecek? 

Geçen sene ağustos iptidasında 
mevcud olan ve o ayın sonuna ka 
dar herann2mesi verilmiş olımısı 

laıımgel f' n radyoların lı ozukluğun 
dan veya herh<1ngi bir seb.-ptrn 

. 1 • dolayı ku l :ı nıhnayacağı beyanna 
mede ıikrt'dilenler için ıuh~atna· 

me verilip ücndi de alınmış olan. 
lan istiyenler mühürleteceklt>r v~ 
rulısatnameyi geri \'ererek iptal et. 
tireceklerdir. 

Tahsil ediltn para sahibine iade'. 
edilecektir. 

Radyolarını mühürletmek isti· 
yenl~r bir istida ile telgrafhanelcrde 
bu işleıe bakanl:ı ra müracaht ederek 
kt>ndi gözleri önünde söktürecekler, 
radyosunun maı kasım, numarasını, 

modelini kendisinin isim ve adrtsi 
ile ruh~atnamc numarası ve ıuhsat 
namenin iptal e.iildiğini miihıün 

üstiine yazdıraca klar<lır . 

modern lıir şehri olacaktır. 
Profesör Speer, nıülk sahiplerin 

kamil.-n veya kısmen haki ta11arı uf 

laımın izale şartlarına dair ayn ayrı 
izah etmektedir, inşaat esrıasında 
tenadüf edileıı manianın izale edilir 
ken mülk sahibinin mahıumiydin· 

den ziyade menfeati umumiye göze. 
dildiğinden halivakti tam yerinde 
olan kimseltre tazminat vtrilmiye. 
cektir. Binaların kaldırılmas\le me'' 
ken sahipJeıine diğer yeni y~pı'mış 
evlerde bir yer ayrılarak rsasen 
mevcud meshn zarzret İ ni kat'iyen 
teştidine Vt rilmiyeccktiı, Me>sken 
mukabilinde pwra veımiş olanların 
zararını mucip olmamak için, kualik 
yıkılma }Üziindtn alıcının açık kal · 
mış Hypotek se-ntndine karşılalc olA· 
rak yeni binalardan l iri gösterilc
Ct'ktir. Bütün şehir inşaatı dahilinde 
yaşılacak hf"rhangi inşaatın kıymeti 

2 milyon markı bulduğunda şehrin 
Ş"rf' f vt: güzelli~ine h...lel gelmemek 
maksadile o mahalli binat Gtneral 
in~pektör intihap ede Ct'ktir. 

Yarın Bayram 1 VİLAYETTE 

Yarın kuı ban bayramının ilk gü 
nüdür. Bu münasebetle daireler ve 
mektepler bugün saat beşten 10 şu 
bat salı sabahına kadar tadildir. 

Bayram namazı saat 7,19 da kı 
lınacaktır. 

Belediyenin istim
lak edeceği arsalar 

Aldığı nız 'maliinıala gör", şeh· 

riıniz belt"diyesi. ill"ride ucuz ve sıh 
hi evler İnşasını gözönü e alarak şim 
diden arsa tedarik maksadile 83,000 
metre murabualık bir sahanın istim 
lakine karar vermiş bulunmaktadır. 

MAHKEMELERDE 

Bir şoför mahkum oldu 

Bir kaç kişinin yaralanma . 
sına ve bir kişinin de ölümüne 
sebebiyet vermekten suçlu ve 
gayri mavkuf şoför Abdulvahap 
hakkında ağır cezada yapılan duruş 
ma neticesinde suçlunun bu suçu sa
bit olmuş ve tcnzilen bir sene döıt 
ay hapsine ve 133 lira 30 kuruş ağır 
para cezasile mahkumiyetine karar 
verilmiştir. 

Ali Galip davası 

Uıfadan naklen ş,.hrimiz ağır 

ceza mahkemesine tevdi olunan avu
kat Ali Galıbin katillerine ait du 
ruşmaya diin de ağır cezada devam 
edilmiş ve rnç.lulaıdan Mahmudun 
nufüse kaydine ait ilmühaberin tev· 
sıkı için duruşma başka bir güne bı 
rakılınıştı. 

Dört esrarcı 

tutuldu 

Fahri oğ lu Aziz, Mehmet oğlu 
Ahmet, Ali oğlu Yunus ve Ömer 
oğlu lsmail isminde dört kişide bir 
gram elli bf'ş santigram esrar bu· 
!unmuş, haklarında kanuni mua· 
mele yapılmış . 

Vilayet eucümeni 
toplant:sı 

Dün öğlede n evvel vilayet ida:e 
heyeti ile vilayd encümeni toplan. 
mış muhtelif işler üzeıinde kararlar 

•almı şlardır. 

portakal kontrol 
vesikaları 

Dün Ziraat mücadele Müdüı lü 
günden aldrğınıız malümata göre, 
gerek hediyt! olarak Masiljari ile ve 
gerekse yolcu yanında \>ulunan por 
takallar hal ve salış mahallrrinJe 
fen rııemurları tarcı fından muayene 
edileceğinden ve~ika alınmasına ih-

tiyaç yoktur. 
Yalıniz Ticaret maksadile vila· 

haricin P. göndeı ilecek portakallar 
için br hemehal vesikaya ihtiyaç ol· 
duğundan eskisi gibi yine vesika 
alınması lazımdır. 

Sıfat ameliyesi 

Her sene olduğu gibi bu sene 
de Mercimek aygır depownda bu . 
lunan aygırların ahali kısraklarına 
çekilme mevsimi gelmiş bulundu· 
ğurdan bu ayın }iımisinde sıfat 
ameliyesine depoda başlanacağı ha. 
ber alınmıştır. 

Yangın başlangıcı 

Bakırsındı mahallesinde ot11ran 
Mehmet oğlu Abuzarm evinin dün 
bacasındaki kurumlar ateş alarak hcı 
fif bir yanğın başhnğıcı olmuş ise 
de hiç bir zayiata meydan verilme· 
den söndürülmü~tlir. 

Yanğıni\ sebep, bacanın temiz. 
lenmemiş olmasıdır. Görülen lüzum 
iizeriııe ev sahıbi hakkında kanuni 
muamele yapılmıştır. 

9 Şubat 938 

Gök yiiıü kapdlı. Hava rüzgarlı. 
En çok sıcak 15 sanligrnd derece>. 

1 

1 

3 - Şehir otomobil yolları ima· 
rından rnnra ~imdiye kadar olduğu 
gibi} ol şebekeltrin iltisak noktaları r ~ 
arizalı ve maniali bir ~ekilde df'ğil Alimler ve ınütcfenniııln Afrod ,. te seyahat metiııi şaşırm;tsı; heclrfirıi bulmama 
ilnide yolcu nakliyatının f .. zJalığı bır çok senclerdenberi, in· sı ihtimali yok mmLr? 
hrsap ediltrek 100 senelik bir za sanları aya götiire c e k -----••••••• Fenni bahlsler•-1m••••••n•mıı••• Bu mesele de halli güc bir iş 
mani b·ı k•t k J k k bir çare Lulmaga ralışıyor 1 e 0 ara yapı mış pe o· ~ olarak telakrı edılmemektedir. Ast 
!aylıkla miiıurıına mfüait uzun ve lar. Bu hususla bir çok nazMi) rlt'r de memnuniyetinin f enııi roketleıin siirüleLilrce-k ikiı ci itinz da şu o d J k k rononıi o ka ar i!e rlemiştirki filan 
modern bir otomobil } olu. ileri ~iiıii'miiş; İn~aı laıı lir kııç a i a imalinden . kaldırılm ;ı ~ını tabet etnıi..:, l.ıbilir : f·ı-

d 1 k b 
v saatt ~ ı an Sf'yyaı c ııin nerede Lu 

4 - 1950 tarihindP. yeııi Betlin için e aya 11 ~ştııaca · seri İr giil· yakın lıir zamand<t yapılacak bir - l)i aının;ı! Ceheıın eıni bir 

1 el ld t 
imin ve}'a roketı"11 k"!:fınden t>ah."e· d lunacağını katiye t!e t t's lıit edebili yanız ~imdiye ka ar o uğu ~i ıi '. 1 ·' roketin sa:ıtt 25,000 milıik bir me. siiı atle seyre <'C(' k olrın 1111 roket, 
d J 

yor. 
Avrupa ha\•a hat!arıııın bir iııt<ıS}O · İ mi~ti. ~afe katedecrğini soylemiştir. Sa· bir yere çarpıp paraınpuça olma· 
nu hal inde kalma) ıp a}ni nımanda Bir nevi hava fi-:egi demek olan alte 25/'00 millik bir süratle St')• dan ayda n:ısıl yere inecek'? Rokette bulunacak lıir jiros 

k 
· · J • k f 'k · · ' lk d kop aleti, istikameti ta ) in t•decek 

illifak hatlarile Liitün )Ol şrLf'kele ro "t't ıçm ı e aya gıtme' 1 '?'ını 1 • rl"tmP.k seyyareleıin ::-Üretine ın11a · Bu müşkül, fen ve ilim a am 
1 f 1 k 1903 · d z· 1' · ı · · K iki yanında bultınqcak bazı a· le tle r 

ıine ugranıası itibarilı- Avrupanın tam n e a o ara srne:.ın e ıo ~o dildir. aıını ço!ctan işg 1 ctmı-?tır. ame· 
kalbinde gt lip grçt n yol ve nakliyat wski nrmınd., bir rus alimi otta}'a Bir cis uin d.ıkikad-1 8, saatle re gidiştı- Vf", arza döniişte böyle bir ler de roketi istenilen i tikamde 

f k t 1 k k d. · · J ı· '- · çe' irebilecektir. 
otomobillerin bir istac:yor·u ol;ıca'. tır . atmış, a a leı ·ro; en ısını c e ı 480 mil ~iiratl e har~ket edr ı ~e ar müsademe tdıli..::<>sınin öniine geç· 
Bitiıilınek üzere yrni : nşaat yapıl · 1annederek bu iddiasına t-hemnıi zın caı.ihe!'inden kurtulabilec.,.ği fon mek için inilecek yerden itibaren Alimler ve mii ttfonııiııler, insan -

mıyor ancak y:ıpılan bii}ük ev inşa yet vermemişti. Son srnel l' rde ya nen sabit ol:ııuş·ur. Bu frnni haki otuz kilometre yiikseklikte o•omolik ların aya ve diğer seyyMeelere se 
atı yeni yapılmış şiın&I cenur yolu pılan bazi tecrübe'er' uzun mtsafole katten çıkan nelie şudur: Saatte bir ş"kilde faaliy{te geçecek bir pa · yahat edecekleri günün pek \'akın 
mm oıtasından başlanarak cmube 1 ri bir rokt-tin içinde katetmek fık 480 mil bir sıırdle >Ükselebilrcek raşiit bulunacaktır. bulunduğunu kabul ediyorlar. Alim 
doğıu bir istikamet alan 'cihrt inti· rinin ya~J<\lıa atılmıyacağmı meyda · olan bir roket, arzın zazibesinden Roketin kuvvet muharrıkesi me ler, ara seyahc:ıtı lüzumsuz göıiiyor 
hap edilmiştir ki bu ~ayede bir çok na 'çıkarmıştır. kartulacak Vt! arlık arza dönmiye- sdesi halledilmiştir. ı ahrik hvveti lar. Zira asırlardanberi ayda hiç 
kimselerin yaşama ih'iyaçları dı\ gö· 1931 senesindt! Avusturya alim c .. ktir. olarak hı-nziıı yerine mayi müvcl . bir hayat ve hava mevcut olına:Jığı 
rülrı1üş oluyor. Şehir merkezinin ce leridd n Sıııidel roketle posta nak · Şimdi .akla şu sual geliyoı; Bir lidühumııza halittsi kullanılacaktır. fennen sal.it olmuştur. l3una mu· 
nubi kısmı (takribrn Halleschn Tor !ine, h"tta roketin içinde> canlı kuş · i,ıı,ıJ:ı bö~le ~ ir suratte dayanabılir Maamafıh daha münasip bir kuv· kabil, üzcrlerin<le hayat mevcut ol 
- Tempelhof - Mariendorf nokta. lar bil• nakletmege başlamıştır. ıni? Mütt ha sıslar bu sualt': (Evet! vei mulıarrike bulmak için ing !tere duğu lıthmin edilen dig~r seyyare 
!arına tesadüf edt!r) sol ve sağ tara Bu tecıübr lam bir muvaffaktyet H .tta dah.1 büyük süratlere daya· Almanya, Amerika ve sair ınemle· lerı::vc ncüır.le yakının ızda Lulunan 
fım.laki parçalara büylik nıik>•asta vermi~lir. yanaı.itir) cevabını veriyorlar. ketlerde tecrübeler yapılmaktadır. Afrodit yıldızına pekala gidilebile. 
yapılac~ k ev inşalarına tahsis edil 1934 Sene~inde Aınerikada bir Roketin diger bir hassası da Roketin bazı noksanları da ta dektir, Afrodit seyyaresi arz gibi 
miştir. Şümendiifr.r i -tasyo:1'arın ka!. roket kc.,sÜb<!si . yapılmış ve roketle süraliı : i tec.lıic n arttırmasıdır. Yani mamldnır tamamlanmaz, ayn dört devretmeıııerteJir. bu st!yyarenin bir 
dırılmasile (Potsdamer ve Anhalter saatte 700 millık bir mesafe katede hidayetle cız l>ir ~üratle harc·ket e · giinde ve Avrupadan Amerikaya tarafı donmt~ . öbü tarafı d" güneşe 
cenup kısmında, Stettiner u L·hıter bilec<'ği anl a şılmı~tır. den ıoket, süratini tedricen artlı' bir dakikada gitmek İşten lıile ol karşı olduğundan çok kavrulmuştur. 
şimal kısmıııda) açık da kalmış ma ın33 Senesinde fngilteredc (s• y· rarak tasavvur edileıniyec('k lıir ~ü · ınıyacaktıı . Fakat seyyar bir vazİ · Fakat bu iki roıntaka arasında can 
hallere evvela 15,000, soııra ~0.000 yarda arası şiı kctı) kurulmuş, hu ratle seyredehilir. } etle Lıulunan aya ve djğı·r seyya lı mahlukların yaşadıklari nıutavasr 
ailenin kı:ıımrn iskanına yı tiş i r ınusa şiıhtin rei ~i Klnitor, patlayıcı mad· 8ö11e bir teşeblıiise karşı ileıi relere gidecek olan ıoketin istika- sıt ve mutedıl yerler mevcuttur. 
it Lu ycr1ere kullanılac~b~ z ~ @z s ı ~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~••e~&~~~~~,~~~~~~~1~s~.~~~~~~"~'~•~=~2nn4~~~=~~1~a~~~~~a~n~c~~~~~~ 
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Doğru olmayan 
bir şikayet 

Bi ı kaç gün cvvrlki nushalaıı · 

nıızd a rı birinde [ h alı ikı J l N· 

lıldı bir yazıda şelıriıni1. terzilerindell 
bitinin müşlerilerindtn birine ait o· 
lan bir kumaşı değiştir~ • ek l:irbiri 
ne benziyen ayrı ayıı kumaştan bir 
pantalon yaptığını yazmış ve bu· 
m.n meslek ahlakına hiç yakışını· 
yacak Lir şey olduğunu söylemiştik. 

Dün Matbaamıza gelen ve şeh 
rimizin tanınmış lNzilerinden olan 
lsınail ~ fakkı bu lıadisenin kendi ba 
şından geçtiğini fakat kendisine is· 
nad edil t>n bu çirkin yolsuzluğu ya 
pacak bir adam olmadığını ve key· 
fiyetin tahakik edilerek tashihini 
rica etti. 

Fı lh akika doğruluk ve ~anatını 
bizim de tastik rdeceğimiz bu sa 

natkarımızm sözlerine derhal inan· 
dık. lıuııunla beraber tahkikat ta 
yapt ık. 

Ticaret odasının tayin ettiği ku• 
maş eksper heyeti tarafında:-ı tel· 
kik edilmiş ve ayni kumaş olduğuntl 
yalnız imal hatası olarak parçanııı 
bir tarafının iyi boya alamadığı ,-t 

\ unun için, biraz solgun göriindiiğiİ 
meydana çıkmışlır. 

Bir şikayet üztrine } azılan ve 
içinde i:ıim ve müessese adı geçnıİ· 
yen bu yaııdan dolayı özür diler vt 

bir sanatkarımıza isnad edilm l 1
1 

yolsuzluğun doğru olmadı~ını öğ· 
renmekten de memnun· yet beyao 

ederiz. 

J 

Afyon- Antalya 
hattında inşaat 

Anı:ara : 9 ( Hususi muhabiri 
.. t 

mizden )- Aldığım malumata go' 
Afyoıı Antalya hattında, Afyon ...,., 
Karakııy u kısmının 33 üncii kilıı 
metrrsindeki yarmanın zemin t(, 

şekkü\ü çok killi ve kayıcı olması~ 
dan sık sık kayarak trenlerin gid1 

gelişini zorluğa uğratmamasını te 
min rn.ıksadı ile Bayındırlık Bakar 
lıgı bu yarmayı biı tiinelle emniY~ 
altına almayı kararlaştırmış ve tıl 
nelin io~asına da başlanılmıştır. 

Bu tünelin uzunluğu elli met 

olup, tamamen beton arme Jc:n 'I' 
pılacaktır . Bugüne kadar bu i~I 
için 43 lıin lira harcanmıştır . f. 
bin liraya yakın bir para ile ya~ 
lacak olan bu tünelin İ n şası hittık 
sonra yarmadaki heyelan hadist 
tamamen önlrnmiş olac:ıktır. 

Tekirdağ stadyomu 

Tekirdağ : 9 (Hıı u ~ i) - Tek' 
dı:1ğ ~taclyo ı ı ıına temel alına ıncr1 

sini bu gi.io yapı lJı . Tört>ndt! Tr8 
ya U t ı um Müfctt i,i Kazım Diri 
Tekirdağ Vali.si ve K on utan 
l ı tı lunmuşlarıi ır. 

Japon taarruzu 
başladı 

- Bıı inci ~ahifeJı•n artan -

bili) elli kumandanlar olmaması ( 
kuvveti 1 ı.1in ınuvaffok ıy etini s ld 
etmekt edir . 

T okyo : 9 ( Radyo ) - Horb 
Nazırı bcynna lta bulunnrnk , Çill 
Sovyetleriıı mühim derecede si·' 
bulundukl arını ve binaenaleyh Dr 
bu silahlanış karşısın .la Çindeld 
pon k11vvetlerini11 ve h.ırp lcva.ı1 

nın artırılması lazım geldiğini sO) 
rm~lir . 

Şanghay ; 9 ( Radyo ) - Jaf 
m ıkamatı, gümrük idaı esine ıııılj 
caat ederek gümrük varida tının 
poıı bankasına ~atırılına sını isterı1 ' 

Şanghay : 9 ( Radyo ) - fta 
büyük elçisi yarın (bugün) Hank0r 
gidt rek Çin maliye nazırı He g~f 
şecck tir. Bu miila!<alla,İtalyanuı <,. 
salt ığı eşyanın bedelleri hak\.:

111 

konuşmalar yapılacaktır . 
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HiKAYE 

YAMYAMLAR İSTASYONU 

Piyes muharriri Ct•vdet Ünal, 
teldorıumın Yamyam oldurru 1 

nu anlaınağa meydan kal.na·! 
dan , bu fani dünyaya gözlerini 
yumdu. 

" Gözlerini yumdu ,, demek de 
pek doğru oJur mu bilmem. Çünkü 
muharrir Cevdet Ünal'ın , dünyanın 
neresinde gözlerini yumduğunu kes. 
tiremi>•oruz ! 

Va kanın nasıl cereyan ettiğini 1 
anlatayım. Cevddin telefonunun çal. , 
dığı andan , karısının odaya girip ! 
onu, bir elbise , çorap ve iskarpin 

1 

den ibaret başsız bir kiilçe halinde 
hayretler içinde gördüğü lahzaya ka 
dar bütün olan biten şudur : 

Cevdelin telefonu çalıyor. Cev- 1 
det, her zamanki gibi yazı masasının 
başında meşhur piyeslerinden bi 1 

rini yazmaktayken bir eliyle de le· 
lefona uzanarak onu ağzına götü· 
rüyor. 

Telefonun öbür yanında ismini 
veren ad3m , tahsilini Amarikada 
yapmakla iftihar etmiş Ekremdir . 
Beriyanda yakışıklı , mütenasip ve 
yumuşak huylu piyes muharriri Cev 
det !... Zaten Ekrem de onu bu va· 
sıfları için tecrübesine kurban seç. 
rniş ya ... 

Ekrem , ihtimal Cevdetin tele· 
fona yüzünü daha çok yaklaştırması 
için bir kere daha : 

- Kim konuşuyor ? Diye so· 
ruyor. 

Cevdet yaklaşıyor ve işte o za· 
man - Amerikan tahsilli - Ek. 
rem, her ne şekilde ise,görünmeyen 
fenni kancasını atarak zavallı Cev. 
deti, bir tek kelime daha söylt'me· 
sine fırsat vermeden süzüp baştan· 
kara telefon içerisine çekiyor ... 

Şimdi telefonun başı ucunda 
Cevdetin vücut kısımları L. Fakat 
işin bilmediğim tarafı , Ekremin bu j 
mucizeye nasıl muvaffak oldu~udur!? 

Telefon hala duruyor. Cevdetin 
kaybol.m boynundaki kravatın üze· 
rinde bulunan elmas iğne bile elan 
yerinde duruyor. Elbiseler, çoraplar 
ve ı skarpin!er !. . 

Bu sırada Cevdetio karısı içeri ı 
gi. mişti . içinde " zeı rece endişe ol 
ınaksızın ., bir şarkı mırıldanarak 

odaya giriyordu. 
O arıda hiç bir kederi olmadı 

ğını biliyorum . Çünkü yarım saat 
sonra, bana, göz yaşları içinde va 
kayı anlatırken bunların hepsini söy· 
leJi . 

Evet... O lanın içinde kocasının 
boş elbiselt!rini, elbiselerin - izahı 
nıümkün olmıyan - vaziydini gö. 
rüyor . 

Telaşla : 

Yazan : * ııc * 

yan Cevdedin helecanlı sözlerini ı· 

şitince birdenbire hatırmıza bizim 
alamerikan Ekrem geldi: 

Biyoşimi ve Radyoloji ınüteha 
hıısısı Ekrem!... Kendisinin, bana 

Mısır kral ve kraliçesi 
Ankaraya geliyorlar 

dahili teşkilatında temizleme 
hareketine dün başlanıldı 

bundan üç hafta evvel' dünyanın en ıMısır 
büyük keşiflerinden birini yapmak 
üzere olduğunu söylediğini hatırlı. 
yorum: 

"Zihayat nesicleri, seyyal bir~ 
nerji haline getirebilfceğim,, diyordu. 

Bunun," en seri hayvanl:ır olan 
tavşanlara bile tatbik edebileceği. 
ni söylüyordu. 

Bu kadar şÖ)•lemişti, Ben de o 
dakikada heyecanlanmış hötta ala· 
kadar olmuştum. 

Fakat, bayan Cevdetin, bana 
göz yaşları içinde, telefonla anlat. 
tığı faciayı işitince, alfımeri~an Ek· 
remin, aramakta olduğu şeyi Lu 
lduğuna, ke~fini tamamladığına 
hükmettim. 

Demek uzak mesafelere kadar 
tesirini vardıracak bir makine ihtira 
etmişti. 

O derecede lci, umumi teldon 
lan bile istimal edebiliyerdu. Hat· 
ta şimdi iyi hatırlıyorum. Benden 
Cevdet Ünal hakkında sıkı fıkı bazı 
sualler bile sormuştu ... 

Bayan Cevdedin evine gitmeden 
ö,ncı~ Ekreme bir tcltfon ede 
yim dedim. 

Bütün işit:iklerimde sonra l 1u 

yaptığım delilikti. Fakat ne çare ... 
Ekrem de evinde yoktu. !kiki 

de bu işleri evinden idare edemiyor· 
du. Yarabbi, acaba neredeydi? La· 
boratuarı neredrydi lıu adamın? 

Kendi ~vime döndüğüm zaman 
benim telefonumun ça'ındıtım işit· 
tim 

Titreyerek t.:ldona ozandım 
Ekremin sesil 
- ! Senmisin ? diye soruyor. 
-· Orası neresi? dedim 
- Yamyamlar istasyanu Sıfır 

sıfır çift sıfır bir! diye cevap ver· 
di. 

Bundan sonra telefonun kula· 
ğından alaylı bir k,.hkaha koptu. 

İntihap hazırhk rı ya ı ıyor 

Kahire: 9 (Radyo) - Bütün Mı· 
sırda intihap hnrnlıklarına başlan· 

mı~tır. İntihabın İı !izamını temin için 
hükümet lazııngelen tedbirleri şimdi

den almış bulunmaktadır. 

1 lükiimet, vilayetlerdeki yüksek 
memurlar arasında tenıi:ılik yepmak. 
tadır. Birçok memurlar tekaüde sev· 
i edilmiş, biı çok kimse' er de açı~a 

çıkar ı!mıştır. Bunların arasında bazı 

valiler de vardır. 

Yemen V eliahdi 1 

Ankaraya geliyor 

I< hı : 9 (R, ~o) İyi bir kay. 
nakt. n oğı eııildiğ ne goı c Mısır kralı 

Faı mı ) alında Arık, ra} ı ziyaret ede· 
ccktir. Kr<1la, kr.J çe ve saray crkfı.. 

nından bnzılaı ı refakat edecektir. 
Kralın birkaç gün l.adar Anknra· 

dn knldıktan sonra İstanbulu da 7.İya· 
ret edeceği rö}lenmekledir. Bu .seya· 
hatin mart sonunda veya nisan ipti· 
dnlarmdn vuku bulacağı !'anılmakta· 
dır. 

İngiltere harp 
kadrosu 

Kahire : 9 (Radyo) -· Bu ayın Avam kamarası hat biye 
on dördünde, Yemen Veljahdi Tür. 1 nazırından izahat aldı 
kiyeyi ziyaret edecektir. Veliahd 
bir kaç gün Ankarada kaldıktan 
sonra Mısıra gelecektir. 

Grandi - Eden 
mülakatı 

Londra : 9 (Radyo) - Grandi 
Eden mülakatı bu hafta içinde 

yapılacaktır. Bu mülakatın çok müs· 
bet neticder vermesi ümid edilmek· 
tedir. 

Mersinde fırtına 

Vapurlar işlemiyoı 
Mersin : 9 ( Telefonla ) Bu 

Londra: 9 (Radyo) - Bıı gün 
toplanan avam kamarasında .. devir· 
me~ini arattırmak icin hükumetin 
neler düşündügü ve harp leva 
zımının yenilenmesi için neler yapıl. 

dığı harbiye nazırınada sorulmuştur. 
Harbiye nazırı bu sabah meb. 

usların sualine icap eden cevapları 
vermış ve orduya 934 :· 935 de 
9063 kişi alındığını 936 937 de 
i~e bu rakamın yüzde 32 tezayüt 
ettiğini söylemiş ve kadronun te· 
mamlanması için daha 20,000 
askere ihtiyaç olduğunuda ilave 
etmiştır, 

r ada bir kaç gündür havalar fena t tesirilc şehirdeki bir çok tel don 
gifmt-ktedir. Şiddetli bir fırtına de· hatları kopmuş muhabere durmuş. 
niz nakliyatını durdurmuştur. Fırtına tur . 

BÜTÜN TÜRKIYEDE ŞiMDiYE KADAR HiÇ B!R FiLME. 
NASIP OLMA Y :\ N EMSALSiZ BlR MUVAFFAKIYET KAZANAN 

Ve Bayramda bütlin Adananın görmesi için hü}ük fedakarlıklarla 
celbedi!en senenin en güzel , <'n muhtt>~em 

Fakat ayni zamarcfa dudakları· 
nıın, telefonun ağzına: doğru adeta 
zamklanıyormu~ gibi yapışmakta 
olduğunu hissettim. Bird~n g~riye 1 

atıldım. Ve telafonu bağlı olduğu 1 
yerden yani Ekremden, kordonla· 1 
riyle bir i'<te çıkarıp aldım. ( 1 ÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI EN BÜ'ı'ÜK \ c HEYECANLI şark fılmi) 

Fakat yüzüm kanamağa başla ı 
mıştı . 

1 
Derimin Lir kısmı kaybolmu~tu. ı 
Acaba Ekrem, benden sonra ' 

V ~ unutulnH\Z 

Ramon Novarro 
~ime telefon edectk!?.: ı Nun har\kul·l.de temsili 

FiJistinde ·Arapla
rın matem günü 

Kudüs : 9 ( Radyo ) Bir bu. 
çuk senedenberi rlevam etmekle 
ohn Filistin hadiseleri münasebetile 
Araplar, önümüzdeki Kurban Bay. 
ramınırı l irinci gününü matem gii'lÜ 

ı olarak kabul ve ilan etmişlerdir . 1 
Bayramın birinci günü ki nse yeni 
elbise giymiyecek ve bayram yapıl· 
mıyacaktır . 

A 

rı 

Sahife : 

Ademi Müdahale 
toplanıyor 

Londra: 9 (Radyo )- Ademi 
Müdahale Komitesi Cuma günÜ ve 
yahut önümüzdeki hafta içinde top · 
lanacaklı< . Bıı toplantıda mühim 
müzakereler yapılacağı ve ispanya 
işleri üzerinde müsbet veya menfi 
acil kararlar alınacağı !'-Öylenmek· 
tedir. 

D 

ın a 
9-Şubat-938 çarşamba günü akşamı 8,30 

suvareden itibaren 

Tanınmış ve çok sevimli iki ünlü büyük Yıldızın şaheser temsillc:ri 

Birigit Jan Murat 

1 Voronzofların Esrarll 
-------------------------------------------------
Aşk-İhtişam-İhtiras içinde geçen hakiki sahneler - doyulmaz 

güzellikler - Müzik 

AYRtCA: 

j:-D_e_li_le_r_H_e_ki_m_i_I 
Kahkahalarla güleceğiniz şık mevzulu komedi. 

Sinenıa sobalcırla ısıtılmaktadır 

ZENGiN VE MUHTEŞEM BAYRAM PROGRAMIMlZI BEKLEYlNIZ 

Telefon No: 250 ASRI 8926 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kaı arıı.ıııne No : 7756 

( Dünden 

Vazifesinin esasları şunlardır: 

Artan ) 

A) Mesleki ve askeri talim ve terbiye ile maiyetini yetiştirmek ve 
seferberlik hazırlıklarını ve işlerini diizenlemek, 

B ) Disipliı i lemin etmek 
C) Kaza dahilinde eCJ'niyet ve asayişi temin ve muhafaza et· 

mek, 
Ç) Mül~ i, adli ve askeri vazifeleri yapmak, 
D) Maiyetinin idare ve zat işlerini yürütmek. 
E) Emrindeki takım ve karakolları teftiş edip hizmetin iyi yapılma. 

sını t •min etmek ve icabında tahkikat yapmak. 
M dde 75 - Vılayet jan farına komutanlarının tanzim edecekleri se

nelik rapora esas olmak üzere kaza jaııdarma komutanlarını ayni tarzda 
bir rapor tanzim ed .. rek bir suretini kaza kaymakamına ve bir suretini de - Neredesin Cevdet ?. diyor . 

Cevdet! Ne yapıyorsun ? 
Gayet zengin ve p~k nazik olan 

kocasının böyle yazı odasında so· 
yunınaı;ına hiç a1cıl erdiremiyor. Te 
irfan kulaklığının masa iizerinde . 
kağıtbr arasında yattığını ve geııe 
masa üzerinde yarı y.tZılmış kağıt· 
lar bulunduğunu görüyor. lskemle , 
hala ! ıcaktır . 

Alsaray sınema 

sın da 

Bu akşan1 8,30 da 

Şeyh Ahmet 
Şaheserler şaheserini 

·(Tan sineınasıada) 
Bı.. akşam 

1 
vila}et jandarma ko nutanlığına veriı. 

Maôde 76 K~za jan•larına komutanları; kaza dahilinde devlet ka. 

1 
nunu ve ııizamnömelerinin icrayı ahkamını temiıı etmek, emniyet ve asa
yişi korumak vazifelerinden dolayı kaza kaymakamının <'mri altındadırlat iki hli} iik filmle glizel bir 

progra n sunııyor. 

1 
Kaçakçılar adası 

Oynayan 

GörnH·kkn lıiç l>ir Ad.ırıalı kendi 

sini mencdemiyecektir .. 

Onun sokağa çıkması ihtimalini 
akla getirerek hizmetçilere soruyor: 

- Hayır Bayan, diyorlar . Bay, 1 

bu gün hiç sokağa çıkmadı ... 

Jak Hold 
Fevkalade nefis heyecanlı bir 

film. 

Oynak çifte telli hav,\laril<', güzel ~arkıl.ırilc, ruhları dolduran hazin 
gazellerile ve heyecanlı n.evwu ile 

BU- ÇÖL, AŞK, İHTiRAS, MACERA ve HEYECAN dolu şaheseı 

2 Dütün Adana h~l:Cı Bu akşam Tan sineınaııına koşacak bu emsalsiz 
Ve penccreler,içeriden sürmeli ! 

~. Bayan C'"vdct, kocasının gitti. 
gınc-; · her ne şekli de olursa olsun . 
şimdi burad. n ayrılmış olduğuna, 
göre onu terkettiğine kanaat geti. 
rince, kendini miithiş koıku sarıyor. 
Ailenin en yakın arkadaşı olduğum 
İçin bana telefon ediyor. 

Telefon çalıpta, ArkasındanBa 

. k ı fılmi heyecan ve zevkle seyredecektir 
ı Saray entrı a arı iLAVETEN = 

' Büyük musiki Üsladı ( LİST ) in hayatı, renkli SILLI SENFONiLER 
1 Bu giizel Alman operetini her- ve güzel MfKI MAVSLAR 

1 kesin görmesi için iki gün daha DiKKAT : Bu film büyük fedakarlıklarla celbec.Jilmesine mukabil 

1 
gösterecı>ğiz. fiatlarda hiç zam yoktur 

Çarşamba ,, Kişe erken aç.ılacaktır.Lütfen yerlerin erk~n temini rica olunur.telefon N.266 !I Tenzilatlı matine 8925 

ı--------------------1~----------------------------------------

ı Vılayet merkez knzcısı jandarma komutanları; merkez kaza teşkilatı 

olan yerlerde ayni alıkann tabidirler. Merkez kaza teşkilatı olmayan 
yerlerde merkeı. kızasına <ıid i~lerde valilerle doğrudan doğruya muhabe
re edebilirler. Şu ka far ki vilayet Jan??rma komutanlatı~~n bi1?1esi )a~.ım 
gelen ışleıi kendilerjne bildirirler. Adlı ışlerdt'n dolayı cumhurıyet mud· 
deiumunıileri, sorgıı hekimleri, diğ-er hakimler, ve icıa memurlarile doğ· 

ı udan doğruya muhabere ederler. 
Askerlik Kanununun verdiği askeri vazifelerden dolayı da bu kanu· 

nunun hükümleri dairesinde kaıa kaymakamları va!;ttasile askerlik şube· 
!eriyle muhaberede bulunurlar. 

Madde 77 - Kaza jandarma komutanlarının dahili hizmet ve ödevle· 
ıini nasıl yapac::ıkları bir talimatla tesbit olunur, 

RISIM 
6 

./uııdrzrnıa '/akım komutıwı'u11 

Madde 78 - Jandarma takım komutanları: bir nahiye dahilinde bu 

( Sonu Var ) 8808 

Tan sinemasında: BU AKŞAM 
RAMON NOVARRONUN Şahe~cri ŞEY AHMED 



-~--~--------------------Sahile : 4 

BA 'ı'RA. DA : 

Se} ıine doyamıı acağın:z iki muazzam fi 

Alsaray -Asri 
Her iki si:.ema la birc'en 

1 - Kadınla rın ı ıı çok bı ğı nıcı kleri c!ü ı yanın f'n ğüzcl nkrği 

(ROBERf TAYLOR) 
Eı \..tkleıin perfsliş dtikleri 1 eyaz r:erdenirı biricik S< hhar Yıldızı 

( GRET A GARBO) nurı şalıeserltr şeheseri temsilleri. J. LEKSANDR 
DOMAFiSIN ölmrz ese ri 

(LA DAM O KAMELYA) 
2 - HoJı,udun en güzel vucutlu yıldızı Türkçe sesli ve sözlü 

( DOROTY LAMUR ) un emsalsız Temsili 

Dişi Tarzan 
DİŞi TARZA N, Baş dcndüı i:c Ü bir ser gi:zı şl Fi 1 nıi dı ğil film sera 

yiinin lir zafer abidesidir. 
DİŞİ TARZAN, .A~k Ht}erın. fnsan \e t;,~iat güz•llik!rıinin en 

tabiilnini t0plamış bir şaheserdir. 

DiŞİ T /. RZ/ı N; İm an 1 atın 'e i rEanlığm binince Vah~i arasında ge

çirdikleri en heyfCanlı ıtfal-a tı g6teıı n ın ccrlı bir H•ıka ve seyrine 
kanılmaz bir mevzudur. 

DİŞi TAR ZAN, Şimdiye kadar s~yre!liğiniz 'e edeceğiniz Türkçe 
sesli ve sözlü fılimlerin en güzelidir. 

B:ıyram günleri ve gecelerinde vaktinizi hoş ge

çirmek için bu şaheserleri muhakkak görünüz 

Kömür 

8919 

sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kclleşeker ticaıelhanesiııe g'deıck ırrif. sağlı:m, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
Lira 

ınukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

ten1in edeceksiniz. 

M it d yakmak için en .'koncmik, en ucuz 
Alacazııııl a iZ a kcmiiıi:d~ Alı Rıza Kelle-

şeker ticarethanesinde bulacı ksınız. 

Maden kömürü k_uı~anıne.kıa 1ıcnı milli bir cevherin ist ih 
lakını artlırn11ş ve hem de müstelid 

olacabınıl. OJun kömürü artık aranılmanrnğa mahkümdür. 

Maden kÖmÜrÜnÜ nıutfağımzda bir kere tecıiibe ediniz 

Ucuz- Temiz-Kuvvetli 
17 8879 

.---------,--------~---------

Halkımızın nazarı 
dikkatine : 

Albayrak Mustafa Nezih müessesesinin Ü 

yük bir İIİnal.ır ile Adanamız için hazırlayıp g.'inderdiği harman çaylan 
mız gelmiştir. B ıyramda ve hayraından sonra daiın1 halkımrza en nı fıs 
bir çay içirrn ·k fırsatını verdiğinden -Oolayı mü •s5eseıniz gurur duyar . 
Hiç şüphesiz n,faset ve zerafetinirı bütün i11celıklerini lm çaydan bula 

caksınız. Bundan ıonıa en ınüşkilpcsend aileler bile ( Oh çok 

( Türksözü ) 

D. D. Yolları 6 cı işletme eksilt
me komisyonundan : 

Adana O<pomıza bir sene zarfınd• gelecek tahminrn 20000 ton mik· 
daı ındaki maden kömürünün vagonl~ı d;·n tahli) e ve istifi işi bir yıl mü.I· 
detle müteahhide verilmek üzere açık eksiltıMye konmuştur. Beher to 
n >. rı muhammen tahliye ve istif bedeli 10 Lun•şlıır. 

Eksiltme 15;2 'S38 ~a l ı güı.ü rn~t 10 da Aclrna i~kln e Miidüıliiğü 
binasında yapılacaktır. Buna ait şaı tnPıne ve nıukavt l e nanıe p• ojeleri ko 
misycnumuzdan brdelsiz olarak veıilecı ktir. 1 s!eklilı rin karnı un islediği 
ves;,ik ve id ıreıııiz veznesine yatırılmış , 50 liralık n;uvakkat lt nıiııat m~k· 
buzu veıa bu miktarda banka teminat mektuhı ile gününde eksiltmede 
l ulunmaları. 8899 29-3-8 - 1 O 

TÜRKSÖZÜ 

!Matbaacılık j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

!.er türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

1 LAN 
bir cild, renkli ve zaı il 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

* 

Eserlerinizi Türk 

sözü mat baas:nda bas. 
tırımz. Temiz bir tab 

nefis l.ıir cild içinde 

eseriniz dalıot kıymet· 

lenecektir. 

T A B 
Resmi eurak, ced. 

veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en n~fis 
l.ıir şeklide en zarif hu 
uıfatla Türksözünde ya· 
pılır. 

* 

K iT AP 
* 

1 Kütüphanenizi gü · C 1 L D 

il zelle~tirmek istiyorsa. 

mz kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· GAZETE 

Tür.,sözü matbaa
sı "Türksözünden" baş. 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. sinde yaptırınız . Nefis 

------

Seyhan Nafia ınüdürlü
ğünden: 

J - Eksiltmc·y~ konulacak iş: 

Ad.ına Üretnıe çifliğinde yapıfocak 
Çırçır fabrikası, kütlü anbarı ve su 
depo,u keşif tutarı olan (21776) 
lira 98 ku ı u~la ve kapalı zarf uşuli

le eksiltm~ye konmuştur . 

2 Keşıf evrakını görmek iste 
yenler Nafia müdürlüğüne mü raca· 
at edebilirler. 

3 - Kapalı zarf usulile eksiltme 
2·3 938 taıihine müsadif çarşamba 
giinü saat onbirde Nafıa dairesinde 
yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için 
(1632) lira 28 kmuş muvakkat te 
minat vermesi ve Nafia vekaletin.len 
verilmiş miite1hhitlik vesika -mı gös 
terme si Iar.ımdı r. 

f,tey•nler tekl,f mekluplannı 
3 Üncü marldede yazılı saatten bir 
saat evvelire kadar Nafia müförFj 
güne maklıuz mukabilinde vermesi 
muktezi lir. Post~ ile gnndrilen tek 
liflerin diş zarfı mühür mumu ile 
iyice kap ıtılmış olacaktır. Po,,tada 
olacak gecikmeler kabul edılmn. 

8930 10 16 - 22 -26 

Seyhan lozılay cemiye

tinden: 
Cemiyetimizin lım,ımi meclisi 

22 2 931: taı ihırıe müsadif salı gü. 
nü saat i6 da halk partisi salonun· 
da toplahilca~ından cmıiıetimize 

kayıtlı hayırsever l\tanıh toplantıda 
hazır bulunmaları ı ica olunoır. 

Ruznamı: 

1 Yeni sme biitcesi 
2· Makeı heyeıi seçimi 
3. Yeni teklıflerin müzakaresi 
4- Umumi meclise murahhas 

intihabı. 8929 

Seyhan vilayetinder.: 
1- Hususi idare)'C ait olup 

seylaptan yıkılan karşıyakadaki 250 
lira muhammen bedelli kahvehane 
enkazı prşin pa•a \C açık arltrına 
suretile satlıga çıkaıılnıışlır. 

2 - Talip olanlaı ın 16 2·938 
çarş;,nba güııü saat 10 da 18 
lira 75 ku uş muw.kkat temiııat 

nıakbuzile daimi encüın-ıı·· ve en· 
kazla şarlnanıeyi görmek isteyelerin 
de her giin hususi muhasebeye mü 
racaatları. 

3-5 8 - 10 

şükür bir çay içebildim ) di)eccklerdir. Ve S h C M" ıd • .. 
1 

ey an . un eı umu-
Seyhan vil ·yet'nden: 

1- Ceyhan kazası hususi idare 
sine ait 250 lira sabık lıeclelli taş 

ve emsali o~aklar .resmi açık arttır· 
mayakonulmuştur. 

l bı ndan boyle fena çaylarla asahınızı boznııyacaksınız. Size sıhhatinizi ka. 1 ·ı· ~; d • 

1 
d k 1 b l.k b' df • mııg.n en. zan ıraca o an u çayı muta a ır e a Oı>un alınız. ı 

umu mi müraca~t yeri i\li Rıza ' İhtilas rnrctile zimmetine para 
geçirmek maddesinden dol.yı suç· 

Kelleşeker ticarethanesidir ıu olup mevkuf ı uıuren " 1609 
No. lu kanuna göre hakkıııda ilk talı 

Halkımıza Ali Rıza Kelleşeker Ticarethanesinin 
bir feda!<arlığı daha 

la da saçlaı mızı dökmiyecek ve ..:ildleriııizi lıozmıyacaksmız, 

v alık " sabunları ve yağları her hususta sıhhatinizin 
dur. Hilesiz, ucuLdur· 8931 1-15 

ı Talip olanların 18 lira 75 
kuıuş muvakkat tenıiııat makbuzla 
rile 23 2 938 Çarşamha günü saat 
11 d< daimi encümrne ve şartna· 

meı i görırıek İsteyenlerin de lıer güı · 

hususi muhasebeye müracaatları. 
3-5-8-10 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

kolU)UCUSU-ı 

----..-------~---------------------------....:.: 

ki1·at yapılınakta olan maliye tahsil· 
darlaıırıdan Salim sevginin hesaba. 
tının ehli vukuf tarafından tetkikat 
yapılmakta olduğund a n hes_batmın 

tetkikine ve hakiki ziınmetirıin tes 
bitine esas olmak üzere evvel 
rnıirde mükellefler yedide l.ıu . 
lunan makbuzların getinlnıeleri için 
ilan edilmesin~ lüzum göriildüğün· 

den böyle makbuzların tetkıki için 
ikinci sorguhakinıliğine geliımelı>ri 
ilan olunur. 

7 - 7 8913 

Evde çalışmak üzere biı kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aıanı)or,Mat 
lıaaınıza ınüraçaat eclilmesi, 

10 Şubat 1938 

BELEDİYE İLANLARI 

1- Belediye temizlik işleri hayvanatı ihtiyacı olan 26,000-30,000 kilo 
arpa açık eksiltme scretile salın alınacaktır. 

2- Mma~kat tcıniııo tı yetmiş beş liradır. 
3 Beher kilornntn ıı uhnr mı n l t dtlı üç hn·ş otuz Lq paıadır. 
4 liıalrsi Şubatın 17 ' ı L; l'"\enıl e güı ü ıaıt en bı ~le lıdediy~ t o· 

cümeninde yaprlacı.klır. 

S - İs ••kli le• ş ı: tnam sini göı :ıı< k Üı»re lı r gün )'lZı i~lcı i kal~n ine 
müracaat edtbilırler, 

6- Eksiltmeye gireceklerin ih,,le günü muayyen saatta teminat ınak· 
lıuzlarile l.ıirlikte Belediye Fncümenine mürac3atları iliin olunur. 
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Seyhan Vilayetinden : 

Güzütam numarası 

11 
12 
14 
16 
19 

26 
29 
46 

Cüzüt;ın adı 

Yenice 
Bey köyü 
Çağıığanlı 

Malatça 
Deniz kuyusu 

Tokuç 
Paşaköy 
Zeylun 

Cüzülam No. Cüzütam adı 

48 Büyük dikili 
56 Kaıalar bucağı 

65 Bucu 
67 Hoca Ilı 

103 Sarıhamzalı fb· 
rahimlik naırıı 

diğeı i Keçe1i 

111 
116 

oğlu çıfliği 

Ganime bucağı 
Hasırağacı 

2901 saj'ılı arazi tahrir kanunu mucibince t;;hriri yapılan yukarıd~ 
numara ve i>imleıi yazılı on beş cüzütama ait itiraz tetkikatı neticelen· 
miş ve kıymetler katiyet kesbetmiş olduğurdan sözü geçen kanunun 10 
ve 2 inci tahrir ta ! iıııatnamtsi11in 18 iuci maddeleri mucibince bu Cüzii 
tamların 938 mali yılı arazi vergilerinin yeni tahıir kıymetleri üzeıindeıı 
tahakkui< ettirileceği ilan olunur. 8928 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

y en 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavrnet Vd;alctin'n 672 ı-umı.ralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

• 

Göıi:ııiiş : Berrak 
ıl 

Renk 
Koku 

: Renksiz 1

11 

Kaleviyet : ( JCO sm3 suya saıfolunrn N 10 fl• 
ınikdaı ı ) 0.2 s~ 

Mecmu sertlik deı ecesi ( Fran&ız ) 1.5 
Kokusuz Uzvi maddeler için ~aıfolunan müvellidilhurıu• 

litrede 0.40 

Tadı Latif Sülfat ( SÔ 4 ) ,. 0.0033 , 

Teamül : Mutedil Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) .. 0.0040 

( el. 33 ) Nitrit ., Yok 
Amonyak Yok 

Fennin en son usullerine riayet eden k kaynadığı yetinden itibar 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli boıııhırla içi meımer döşeli bellu ~ 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fıziki ve Kimyevi evsafını 111 

ha faza ederek ve hiç l.ıir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize 1 

Adana Sıhhat Bak a nlığının tayiıı ettiği Sıf-hiye Memuru huzurlarında d 
ınacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan ~oııra doid 
ııılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tar;,fmdan mühürlenerek şt hriınİ• 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da ! ayadelen Suları gil>i berrak , sıhhi, 1

1 

fis, temizdir. Daima Kayadeclen Gazozlarını tercih ediniz . 1 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ~ı 
olarak tof saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır. 

7967 104 

Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA IŞÇEN 
Belediye karşı>ında _____________________ ,..., 

Umumi neşriyat müdiiriİ 

Macid Gü~li 
Adana Tilrksöıü matbaası 

a 
t 

t 

d 
b 


