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Alman ordusunda ve kabinesınde dün mühim 
değişiklikler O~du f ;:k'd:~;~ .. ~~~i~:;i Yunan hükiimetinin Vak-

M a reşa I Blumberg Hitler tara- ı l gene bozuldu ·tinde keşfettiği komplo 
tından mustafi addedildi l Bi~!~~i~:.:,~~~'" isteyen liderler 

nefyedildi 
çıkarmak 

Atineden adalara 
İhtilal 

1 

Fon Noyratta bügünki vazifesinden affedildi 

Baş kumandanlık vazifesini Hitler aldı 
Beri in : 5 (Radyo) - Cc" Jet rei· ı 

si Bay Hitlcr bugCn ordu hakkında 
şu emiınamcyi neşretm iş tir: ! 

- •Ordunun başına bozzat ben 
geçiyoı um. Beş kumar.danlık işlerini 
de general Foımanyc göıecektir. Baş 
kumandanlığı emrim altında her 
sahada milli müdafaayı organ:ze ede· 
ceıtim, General Görinır. maroşalhj!:a 
terli etmiştir. Maraşal Blomberg ise 
sıhhi seb~plerden dolayı istila etmiş 
addedilmiştir. Keza Fonnoyratıa bu
günkü vazifesinden alledilmiştir. 

Berlin : 5 (Radyo) - Hükümelin 
bugünkü bir t~blig-ine göre Rayştag 
meclisi yiı mi şubatta toplanacaktır. ! 

Berlin : 5 (Radyo) - Alman dev-,"""''·""'"" 
let ı eisi Hitler bugün öğleye doğru 

ikinci bir emirname neşretmişlir Fuh
rer bu emirnamesinde diyor ki: 

- « Harici siyaset işlerinde isti
şare için yeni bir konsey kurdum. Bu. 
nun reisi Fon Noyrat olacakt.r. Gö-
ring, Broning, Redving- bu mecliste 
bulunacaklardır. 

Bay Hıtler 

binedeki deıtişikliıtin Almnn milleti 
için da ha hayırlı olması düşüncesile 

yapıldııtını ileı i sürerek Hitlerin yeni 
teşkilatını çok ınusip görmektedir. 

Ve gazeleler ezcümle şunlaıı ila
ve etmektedir: Alman kuvvelini, Al. ' 
ınan efkarını takviye ve leksif ederek 
yürümek ve Alınanyanın hedefe var· 
n1ası için bl. tün makaııiznıalarının a· 
henk içinde çalışmasını teyit clmek 
lazımdı. 

Londra ; 5 ( Radyo ) - İııgilit 
matbuatı, bu sabah bütün sahifeleri
ni Alman kabinesinde ve ordusunda 
yapılan bü)'ük deıtişıkliklere tahsis 
etmiş bulunuyor. 

G,ızetelcr ittifakla ıu mutaleayı 

yürülmektediıler : Alman idaresinde 
ilk hakiki deıtişiklik bugün yapılmış 

bulunuyor! 
Par is : 5 (Radyo) - Almanyada

ki çok ani kabine deitişikliil'i ve keza 
ordudaki tebeddüller hakkında bütün 
Fransız ~matbuatı alman haberlerin 
neşrinden başka bir mutaleada bulun-

Berlin : 5 (Radyo) - Bütün Al-
man gazeteleri Hitlerin iki emirname· 
sir.den bahsetmekte ve ordu ile ka- maktadırlar. 1 

İngiliz Başvekili 
bir nutuk söyledi 

İngiliz silahlanmasının 
büyük rolü! 

Londra : 5 (Radyo) _ B . aşvc-

kıl Bay Çcmberlayn bu gün bir nu . 
tuk söylemiştir. 

. Başvekil, bu nutkunda lngilte· 

renın maddi ve manevi yardımlarla 
dünya işlerine olan alakasını teba

rüz ettirdikten sonra ezcümle şun· 
!arı söylemiştir : 

" lngiliz silahlanması bu 
günkü dünya hadisatı üzerinde bü 

yük, müsbet bir rol oynamaktadır. 
Masrafımız çok büyüktür; fakat bu 
nun neticesi elde edilen faydalar da 
büyüktür. Bizimle elele verecek bü
tün devletlerle müzakerelere hemen 

başlamak lazımdır. 

Kutupta Sovyet 
alimlerinin vaziyeti 

Alimler tehlikeli mınta
kadan ;zor kaçtılar 

Moskova : 5 (Radyo) - Kulup· 

~~ki Bangiz kırıldıktan sonra küçük 

Hataydaki ittihatcıların 
gülünç teşebbüsleri 

• 
evı Halk bulunan her yerde 

açacaklarmış bir şübe 

Antakya: 5 (TUrksözU muhabirinden) - Evveli ıttlhadı anasır 
iken, h ı ç b ı r anasırdan eleman bulamadıjjı için evini 
(lltlhal vatanı) ye çeviren cernlyet kıemına ve kUylerdede ,u
baler açmak faaliyet earfetmekı 

ta fakat rağbet gUrmedlklerln- ı·ngı"lı"z kabı"neSİ 
den bu cemiyete gidenler mah 
dut kalmaktadır. 

Guya bu cemiyet sancakda halk 
evi bulunan bilumum yerlerde şube 
açacak ve bu suretle Türklük cereyan 
!arını baltalayacakmışl 

Cemiyet lskcrderun ve Antakya 
dan sonra nahiye merkezlerindede 
birer şübe apıaktadır. evelki günde 
Reyhaniye şübesi açılmıştır. Ve bu 
şübe ilk toplantısınıda yapmıştır. top
lantıda bulunan araplardan birisi Ali 
Beıumedcnin reisligini kabul edemi
yeceklerini •öylemiş fakat Şeyh Cab-

bare ve Alber Beylani b u mevzu 
üz e r i n d e münakaşa yapılmasını 
tehlikeli gördüklerinden hemen sözü 
kesip reisi bütün herkes kendi keı
dinin tabaası reisidir diyerek gürültü
nün önünü ölmak istemişlersede bu 
hususta anlaşamamışlardır. 

Tekrar ittifakla dün 
itimad reyi aldı 

Londra : 5 (Radyo) - Avam 
kamarası, lngiliz kabinesine tam bir 
ittifakla itimad reyi vermiştir. Bu 

münas~betle Başvekil, harici siya 
set hakkında kısaca bir beyanatta 

bulunmuştur. 
Sanıldığına göre, kamara, 11 

Şulıatta lngiliz dahili işlerinin mü· 

zakcresini yapacak ve bir takını ka· 
rarlar ala<:aktır. 

Portekizdeki İngiiiz 
filosu hareket etti 

ır buz parçasına geçen Papenin ve , 

arkadaşları burada da büyük lehli- ! 
keler İçinde bulunmaktadırlar . Bu 1 

ııunla beraber' alimler mütema

diyen çalışmaktadırlar. Grup, her 

altı saatte bir telsizle Metereo 

loji bültenlerini Muskovaya ver . 

mektedirler. Alimlerin bulunduğu 
buz parçası çok hızlı bir seyile cenu· I 
b~ ?oğıu yürümektedir. imdat ge. 1 
nıısı, alimlerin buiunduğu yere 340 1 

Cemiyet kursları buradada inki. 
sara uğramış bulunmaktadırlar. çünki 
hakikalı gören araplar cemiyetın 

maksadının neden ibaret olduıtunu 
iyice bildiklerinden buraya yaklaşama 

, ınışlardır. İttihadı vatani fırkasıııın ka· 
panın sı pek yakındır. çünkü bu le(ek 
küle bir çok araplar dahi girmeme· 

Lizbon : 5 (Radyo) - Üç gün. 

denberi burada bulunmakta olan in· 

giliz deniz harp filosu bu sabah tu

radan Cebellittarıka hareket etmiş 

tir. lngiliz filosunun Lizbonu ziyareti 

Portt kiz siyasi mahafılini meiıınun 

bırakım ıştır. 

400 kilometre bir mesafede bu ı 
lunmaktadır. 

Landra : 5 (Radyo) - Suriyede 

Arap gençlık teşkılatı beyanname 

ler neşrederek lngilteıenin Filistin 

deki hareketlerini protesto ctınekte 

ve halktan lngiliz mallarına boykot 

edilmesini etmektedri. 

Yaralı İtalyanlar 

Roma : 5 (Radyo) - Bu gün 

700 yaralıyı taşıyan bir ltalyan va 

puru, ispanyadan lıalyaya gelmiş· 
tir • 

1 

Bareelon: 5 (Radyo) -
Bir iki aydır emniyete gir· 
mı, bulunan Akdeniz, son 
haftalar içinde gene emni
yetsiz bir ••kil almı,tır. 
Bu eabah Barselon açık

larında Arsula lslmll bir 
lnglllz vapuru, Uç deniz i 
tayyaresi tarafından fld. 
detle bombardıman edile 
rek batırıtmı,ıır. 

$ Geminin mUrettebatı o t 
İ sırada yetı,en kontrol ge ı 
, milerl tarafından kurtarıl . * 
* mı,ıır. * • • ............. _... ................. .._ ....................... 

~~~~~~~~~~-

siyasi suçlu 
üzere imiş! 

Daha bin kadar 
sürülmek 

Londra : 5 ( Rarlyo ) - Deylı 

Ekspres ;;a~etesi , Aline muhabiri , 
Yunanistanda~.i muhalefet liderlerinin 
lyoniyen ve Ege drnizindeki Yunan J 

ad ala ıına nelyedildigini yazarken şun. 
lan demektedir : 

Gece vak 1 i. liber.ıller lideri So
fılis evinde tevkif edihrek lvoniyen 
denizinde lı oke arlafına •lirülmüştür . 
Halk partisi lideri d e Paros adasına 

ıröııd erılmiştir.Anlaşıldığına göre bin 
kadar s:yaset suçlusu da sürülmek 
üz•redir. Tevkif ve sürülen liderler 
General Metaksas hm ümetini devir· 

mek istiyorlardı . Fakat planları iki 
hafta önceden keşfedildi. Parlamento 
intihabı artık yapıln.ıyacaktır . Par· 
lamento binası şimdiden polis karar· 
gahı halindedir . 

SOVY 
RANs;z 
PAK 1 

l -
ı Japon askerleri Yan

Fransa tarafından 

Fesihmi 
edilecek? 

........ _ -
1 
1 

\ 
lngillzce " The People,, ga- i 

zetesl P11rls muhabiri yazı · 

yor: 

Frama. bı>şta lrıgi:tere olmak 
üzere dostlarının Sovyet Fransa 
paktından hoşlanmadıklarına kani 

olduğu için bu paktı ya tadil veya 

f~shetmeğe karar vermi~tir. 
Tamamiyle inanılabilir. Kaymakamlar 
dan aldığım malüm•ta gör.! Fransa 
bu misakta yazılı taahhütleıi sona 

erdirmese bile, muhakkak surette 
tahdit etmfk için derhal haıekete 

geçmek üzeredir. 
Hatırlardadır ki Fransa Sov

yet misakı, Almanya ile bir ihtilrıf 
çıkması mevzuubahs olduğu bir pa 

nik anında Laval hükümeti tarafın
dan müzakere ve aktedilmşti. 

Bugünkü Fransa hükümeti, Rus. 

ya ile Almanya arasında bir ihtilaf 

çıktığı zaman Fransanın Rusyaya 

muzaharet için harbe girmesi key
fiyetinden Fransa halkının hiç hoş · 

lanmaJığıni görmektedir. 

Fakat Fransa hükümelini bu 

karara sevked n başlıca tesir, Fran 

sız hariciye rıazırı Delbornn, fngiliz 

nazırları, Balkan nıemleketltri na. 

zırları ve F ransızlaıın müttefıkleri 
olan Şarki Avrupa dedetlerinin ri 

caliyle yaptıkları görüşmelerden 
sonra verdiği rapoıdur. 

DclpJ>uıı raporu, Sovyel Rus· 
ya ile yapılmış misak dolayısile 
Fransa bir harbe girerse, Lehisten, 

Çekoslovakya, ve Ronrnnyanın Fran· 
saya yardıma gelemiycc~ğini s~ra 
hatle bildiriyor. 

Fa~ at asıl itiraz lngiltere tara 

fından gelmektedir: İngiltere,I Fran

sanın, . mevcut mis3k dolayısile 

herhangi bir harbe girmesi takdi

rinde • İngilteıeden yardım bekle 

memesini söylemiştir. 

Bugünkü Fransız lıükümetinin 
siyaseti, Rusya ile Fransa aracında. 

ki misaki mümkün olduğu kadar 

çabuk ortadan kaldırmaktır. Fakat, 

bunun yerine, kendisine, lıütün Av-

işgal etti ' gcugu 
Çin - Japon harbinin başlangıcın

danberi 20,000 Japon öldü 

Çin relslcUmhuru Llneen 

Şangh"y :5 ( Radyo) - Alınan 
haberlere göre, Japon Harbiye Na. 
71r< mebu an meclisinde Çin • Japon 
ihtilafının başındanberi Japon ordu
sunun subay ve er olarak asgari 

yiı mi bin ölü verdiğini söylemiştir. 
Şanghay : 5 (Radyo) - Yang· 

çug bu sabah Japon hava filoları ta· 
rafından ve dı nizden de deniz filo
ları tarafından şiddetle bombardman 
edilmiştir. 

Sahile yaııaşan J~pon gemilerin
den çıkan bahriyeliler on kilometre 
kadar içerilere yürümüşteıdir. Bah
rıye kollaıını hava filoları himaye 
etmektedir. 

Hankov şimalinde şiddetli çar
pışmalar olmuş ve 500 küsur Çinli 
ile bu kadar Japon askeri ölmüş· 
tür . 

Çin Reisicümhuru Linscn bu sa· 
balı Mareşal Şan- Kay-Şekle bir 
mülakat yapmıştır. 

Kamkong : 5 (Radyo) - Sabah
tanberi Nankin, Japon tayyareleri 
tarafından bombardman edilmikte· 

dir. Bir çok evler harap olmuştur. Q. 
!enlerin miktarı henüz malOm değil· 
dir . 

EGEDEKi SEYLAP 
Sular yükselmekte 

devam ediyor 
Zarar çok büyüktür 

lzmir: 5 (Hususi) - Sulaıııı kap
ladııtı ovalardan bil hassa ekili arazi 
mühim zararlör görmüştür. 

Bayındırın Uladıçayı Çıplak Elifli, 

rupa devletlerini ihata edecek olan 

bir ademi tecavüz nıisakına İştirak 
etmeyi teklif ey )emek ve bu suretle 

Rusya, Japon tarafından gel~bile 
cek herhangi bir hücumda d . yar ım 
L mınatı ver ınek düşünülüyor. 

Böyle bir emniyet misdkınııı ana 

hatları, Fransa hariciye nazırı Dd

bos ile lngiltere hariciye nazırı E 

den arasında göıüşülmüştür. Alır.an 
kararı, Fransa hariciye nazırı Ce. 

nevredeki Sovyet mümessiline lıil 
dirmiştir. 

Furunlar köylerini karanlıkta bastır. 
~ıştır· Halk telaşa düşmüş ve köy
lu~er derhal yüksek yerlere iltica et· 
mış ve zorlukla ~<urtulmuştur. 

Aayındırdan gelen yardımcı jan· 
darma müfrezeleri tarafından civar 
köyleı e yerleştirilmiştir. 

Taşan küçük Menderes nehri, 
Bayındır hududunda Has ve Çırpı 
köylerini, Tire hududu içinde de 
Mahmntlar köyünü ve Hüseyinler 
köprüsü civarındaki araziyi kapla
mıştır. Buıga7, Delikli ve Subaşı 
ksylerini de sular basmışlır. 

Sular yükselmeil'e hala devam 
ediyor. Büçük Menderes Menemenin 
Beğendi mevkii civarındaki sedleri 
kısmen tahrip e t miş. Kesiköy, Tur.· 
suyu, Yanık, Seyrek ve Musabey, 
kiıylere nakledilmiş 

- Gerisi üçüncü sahifede -
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Japonyanın oynadığı oyun , ................................................................. , 
Napolyon devri 

bu günkü Japonya 
Jap~rı}a dünyayı yut -- Yazan --ı En İ) i gt neralleıini Lu 

mak istiyor. Bu daha IPierre Don1i niq ue ra:a göndi. Japonların 
baron Tanakanın pla· Çınde yaptıklarının 

r.mda göze çarpıyordu. Fakat ~a. \ a~nını y~ptı . ls~an}olların ~erlil~ri~i 
pouyanın bu planı bir hı..lya gıbı dıgerlerı aleyhınc ve madrıd huku· 
telakkı edecrği ~anılıyordu. Fakat metini Kadıks hükumeti aleyhine 
böyle olmadı. ayi'lklanJırdı. Hatta ht:r şeyi çok 

Belediye encümen 
leri faaliyeti 

Diin belediye Lüdçe ve kanun 
lar encümeni toplanarak belediye 
meclisince bavale edilen evrak üze· 
rinde müzakerelerde bulunmuş ve 
maz.batalaı mı hrzırlamışlardır. 

Bu mazbatalar yarınki belediye 
meclisinde okunacak ve . karara bağ. 
la nacaktır. 

Japou}ada bir çok askeri mek- daha Hıı a ile hazırlamıştı. Fakat • 
tepl~r vardırkı, diinyanın fethine r. iç bir şf'y para etmedi fspanyayı 1 hraca t Ve Sİ kala rı 
neredt>n başlamak la11mgeldigini mağlup etmeye muvaffak. oldu. fa· 
münakaşa etm ... ktt>dirler. Gı neral kat onu inkıyat ettiremedi, Ve gü· Tiirkiye Ciimhuriyeti Merkez 
Araki ve tilmizleri evvela Sovyet nün birinde Ispanyol toprağında Bankası nezdinde mevcut kl:!riııg 
Rusy~yı haklamakla işe başlamak lngilizleri buldu. Kadiks'e kadar he$ap)arında alacaklı olan memle· 
istiyorlardı. Eski harp bakanı gene· gitmiş olsaydı, istikla!Jerine düşkün ketlere mal ihraç eden tacir'erin bu 
r:ıl Teroşi, şimali Çini feshetmek Ispanyollar ona karşı koyacaktılar. ihracata ait ve ecnebi paıası üze-
ve müstakil bir devlet bfine koy. Tıpkı j;ı ponların bu gün Çinde 1 inden tanzim olunmuş vesaiki ban· 
mak niyetinde idi. Ve hu niyetini korşılaştıkları vazİ) et. Üstelik ja · kalar kanaliyle ibraz etmeleri ha· 
yerine getirdi. Genemi Mitrni daha ponlar henüz ne kontonu, ne de linde, Bunların Türkiye Cümhuriyet 
ileti gidi} ordn: Bütün Çini almıık. Se· Çuen'iı ı merhzini .alabilmışlar- Merkez Bankası tarafından günün 
Şimdi o, maui nehir civarında aske. dir . Bu gün için hatıra gelmiyen kuru üzerinden satınalınmasınırı ta· 

. hareketleri idare etmektedir. Niha bir meşk olan Çinin ani bir iimit· kanür ettiği öğrenilmiştir. 
yet anıırallar Şanghay, Kanton ve sizli~e diisme~i ihtimali haricinde 8L. kararın, muhtemel kur de-
Haynanın z:ı ptına taraftardırlar Japonya, her gün biraz daha on-..n ğişiklikleri yüz.ünden bazı memle· 
ve gene de bö) lf'dirlt:r. Amirallımn ağına düşmektedir. Karşı ında ingil · htlere ol<ın ihracatta !ıa~ıl olan te 
fikrince Kanton'un zaptı ve Haynan tere, Fransa, ve Rusya tarafından ıeridütleri izale suretiyle, ihracatın 
adasının ele geçirilmesi Çin deni. ı techiz edilen bir ardu vardır. arka- artma~ında ehemmiyt tli tesiri ola· 
zinin cenp kışmına lıakim olmayı sında ise tetgişçiier etrafında, sanın ! cağı alakadar mr>hfıl!eıcl,. bildiril · 
ve Hong Kong'la Siukapurun ara· da, salunda, ilk sendelemesini gözet· ı mektedir · 
,!:JOI kesmeyi ve şimdiden Havi ada leyen liç büyük devlet. .-..:::.., _,. _ .._ " 
larile muvasalası Japon adaları tara· Mihayet, laponyanın göbeğinden ~ (~ 
fındon kesilmiş olan Fılipin ada · sdaletleri gitgid~ taha_mn~ül -~di"nı:z ' ~,~1 ~ j 

larının ablokasını temin edecektir. bır hal alan ışçı ve çıftçı kutlelen ~ _ _Jl~ 
Halbuki, Filipin adaları, lngiliz ·Fr, ıı nio oğu lusu yükseliyor. · "' j 
sız · Ameı 'kan grupunun (Hollanda Japonya. şamları daha ziyada 

5 
Şubat 

938 
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buraya dahil edilebilir) başlıca mü· aleykinde olan buyük' bir kumnra 
dafaa üslerinden biıini teşkil eder. girişmistir. Gökyüzü açık, hava hafif rüz· 1 

İmdi, Japonlar bütün bu metolla garlı. En çok sıcak gölgede lS san· 
rı hek birdeu tatbik etmek, ve ~u ' 1 tigrad derece. 

ela, askeıi \e siyasi bakımdan ha M ·ıı J C • 1------~---=~---~ ........ ~· 
sıınlarınin dört miidafaa sistemıne ı et er emı -

taarruzundan durdurmaktır. 

Fidanlama işleri 

Ziraat mektebi talebesi
nin çalışmaları 

Yeni At koşusu sahasının eldeki 
plan mucibince Vilayetimizce ağaç

landırılması için lazım gelen hazır· 
lıklara başlanmış ve muhtelif ne· 
viden fidanlar temin edilmiştir . Bu 

maksadın husulii için Ziraat mek. 
tehi talebeleri, öğretmenlerile bera· 
ber koşu sahasında fid·m yerlerinin 

tesbiti ve çukur açma ameliyesile 
kısm~n meşgul olmuşlardır.ihtiyaca 

1 göre bu ameliye artırılacak ve ağaç 

bayramı olan yirmi bir Şubatta fidan 1 
dikme a:neliyesi yapılacaktır. 1 

Karahahy" gönderilecek 
merkep aygırı 

1 
Kıbrıstan gelerek , Ceyband11 ı 

Mercimek Aygır deposunda bulunanı 
dört Kıbrıs Merkep Aygırının 1 ir 
tanesinin Karaisalı kazasına vt.ril 

mesi Vilayet Daimi Encümenince 
evvelce kararlaştırılmış olduiundan 
bir memur gönderilerek mezkur Ay- 1 

gırlardan birisinin depodan aldırıl· 
ması hususu Karaisalıya yazılmıştır. 

ZABITADA 

Handa bir hırsız 

Mustafa oğlu Nuh adında biri. 
si, Aşiret hanından Mustafa oğlu 
Ahmedin '.çamaşırlarını aşrnp ka
çarken cürmü meş'..ud halinde ya· 
kalanmış ve hakkında derhal kanu
ni muamele yapılmıştır. 

aynı y:ımanda hiicüm etmek hata· t • • J 6 
16_ıncı maddenin bazı hallerde Fazlaca içmiş 

Tarsus kanalı 
başlama ~töreni 

Tarsus sulama kanallarına ilk 
kazma dün vuuulmuştur. Bu müna
sebetle dün Tarsusta kanallara baş. 
lanılan yerde bir merasim yapılmış· 
tır. Yapılan törene şehrimizden de ~ 

bir heyet iştirak etmiştir. j 
Kanalın temel atma merasiminde 

Mersin valisi Bay Rükneddin de bu ! 
Junmuş2ve temeli Rükneddin Nasu
hioğlu atmışlardır. 

MAHKEMELERDE 

Kız kaçıranın muhake
mesi nihayete erdi 

E skihamam mahallesinden Ka· 
rakuşun eşyasını çalmak ve Büyük 
Dikili köyünden Recep oğlu Ahme· 
din samanlığını yakmak ve Mehmet 
L1itfi kızı Medihayı kaçırm1ya yel. 
tenmek ~uçlarından mevkuf Büyük 
Dikili köyünden Hasan oğlu Fazlı 
ile gayri mevkuf suç arkadr. şları 

Abdullah ve Tevfık haklarında Ağır 
Cezada yapılan duruşma sonunda 
Medihayı kaçırmaya teşebbüs su· 
çundan her üç suçlunun beraetlerine 
ve hm. ızlık ve samanlık yoıkmak su· 
çundan dolayı Fazı:m binnetice beş 
ay müddetle hapsine , üç ay emni
yeti umumiye nazareti altında bulun· 
durulmasına ve mahkumiyetini mev 
kufen bitirmiş olduğundan derhal 
salıverilmesint' karar verilmi~tir. 

Yeni ne•rlyat 

Çocuk 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi tarafından çıkarılmakta olan 

sın;:ı diişecek gibi görüniiyorlar: ye ının IDCI 
2- Brş şimal vilayetinrlt'n mii maddesi 

rekcp olan ve Çang Kay-Şrk oı. 

" Çocuk " MeciOuasının 72 inci sa 
tatbik edilmemesi , hiç şüphesiz bu yısı çıktı. Sağlık, sosyal ve kültürel 
h · t" fi t kt d Necmeddin oğlu Ihsan adında ususta cemıye ı zayı a ma a ır . durumların inkişafına hizmet eden 

dularınnı simdi çekilmekte olduk· 
farı ~ın·f çinli sistemi; 

2- Kantonun t Pşkil etıigi ikin 
ci çinli sistrmi ki Japonları İngiliz 
Fransız, Amerikan cephe~iyle tema 
sa ~ evkedecektir, 

3 - Vi!adivostok'ta bir çok 
denizaltıların ve kuvvetli filoların 

re kuvvetli fitolarm bulunması do, 
layısilt>, Japonlar için son derece 
tehlikeli olcın Rus sistemi. 

4 Aleutiyen, Haai, Panama 
adalariyle çevrili olan amerikan sis 
temi ki zaptı imkansız olan bu üs 
lerdt n Ameıikalılar Japon adalarına 
saldıra bilir IC'r. 

En vahim olan nokta ne ru la· 
rın, ne ingılizlerin, de dt' japonl;ı rın 

kımıldam, yışınır. Vasigtonda, Lon· 
drada, Moskova, bir çılg nlık ihtırna· 
line krrşı mü lafaa i mkanlaı ı haı;r 
lanı yor. Bize fı!ipi l adalarında 10000 
amerikalı ve 40000 yerlinin \e ha· 
va ı uvv tlcrinin yapacakları l.ıiiyük 
manevralardan, mareşal Bfiih .. r'in 
kumandasındaki rus ordusunun tak
viyesinden bahsedılıyo·. hatta tel· 
graflar bize H usların Viladivostok 
ta 1904 de olduğu gibi harp ilan 
edilmeden taaı ruza uğrayac;:ıkları 

ka'l3ahnı beslediiderini huber ve· 
rıyor~ 

Diger taraftan Japonyanın Arne· 
rika ve ingiltereye karşı haı· aret · 
leri biribiıini kovalıyor. Vı>. bu, çin 
!ilerin rus mamulatı tayyi! reler saye-
6inde biraz canlanmaya ba~l .. dık
ları bir sırada oluyor. 

Japon siyas' mahafıllcrinin endi 
şe yersiz degildir. Fakat kabahat 
kimin? 

Tt:krar Napoleon bahsine dö
nüyorum. Nepoleon bizzat lsparı· 

/.ayiJ gitti ve tabıi M.ıdricli aldı. 

Sovyet Harici ye Komi -
serinin mühim beyanatı 

Moskova : 5 ( Tas ajansından ) 
Millttler Cemiyeti kıyafetinin ıs . 

l a hmı miizakere için toplanan 28 
1 r ko;litesinin toplantısında Sov. 
yetler Birliği hariciye halk komi· 
st» ri B. Litvinof , söylediği nutukta , 
zecri tedbirlere dair olan 16 ıncı 
madde üzerine demi~tir ki : 

Zec ı i t dbirler maalesef bazı va· 1 
ziyetlerde tatbik ed lmemiş ve digerı 
bazı hallerde <le noksan bir şekilde 
tatbik edilmişse veya tatbikı dur 
muşsa , bu Milletler Cemiyeti aza
sının ekser:yeti tarafından itilafla 
böyle yapılmış ve daima da şimdi 

16 ıncı maddenin mecburi mahiye
tini ilga için sebep olarak göste· 
rilen realiteler vı-sill! olarak göst~ 
rılm 'ştir . Bana ka'ırsa ezeli ıeali 

teler ve 2hval ve şerl'it vesilelerine 
karşı mücadele ederek on altıncı 
maddenin mekanizmasının bütiin ta 
arruz hallerine tatbikın la ısrar edil-
mesi daha manlıkı olacaktıl".Realite 
vesile olara:C ileıi sürülüyor . Zira 
zecri ted bi rlerin muvafhkıyetinden 
şüphe edit:yor. 

F ckat, 16 ıncı maddenin, bütün 
aza tarafın 'l.-ın ola:nazs1 , kahir bir 
ekseriyt:t tanıfından tatbik1 bu mu
vaff akıycti teminat altın:ı aıır . Bu · 
günkü vaziyetinde dahi Cemiyet 
az.asının birleşmiş kuvvetine karşı 

durabilecek devlet veya devletler 
bloku mevcut değildir . Uııutma 
malıdır ki, 16 ıncı mıddeden gaye, 
yalnız başlanmış bir taarruzu dur
durmak değil, ayni zamanda muta 
arn~a bir ihtar trşkil etmek ve onu 

B 1 l b · d"k· h' l>iri fazla derecede sarhoş oldu-ıınun a >era er şım 1 ı ma ıye- bu dergiyi çocuklara ve çocuklu ana 
t. · l t t t'kl'" · · h g"' undan hakkında kanuni muamele ı ını veya ıu o oma ı ıgını mu a· 1 babalara tavsiye ederiz. 
faza ettikçe , mutaarrız memleket- yapılmıştır. 

1 lerin bunu nazarı itibara almama. ' ~====~~"!""'!'~---:o"""""'!~~.,, "'""=""""'!!'~~ 

::;ı d;ümkün değildir ve alıyor - ·ı BELEDiYE VE MEBUS iNTiHA- il Dükün amelesi 
F ' d ı· k" b d I BiNi KOLAYLA~TIRMAK iÇiN 

arze e ım ı, ura a yapı an I _ 1 b •• D •• k •• 
tekliflere uygun olarak 16 ıncı mad· H .1 . b. k u gun u un 
deyi şu veya bu vaziyetlerde tatbik er aı enın ır ar- ·ı· d t 
edilebilir. bir halde ihtiyari şekle 1 tonu bulunacak 1 sevgı 1 os u 
koyduk . Madde mutaarıza karşı ı 
korkutucu mahiy'!tini derhal kaybe Enteressan bir hayat 
decek ve mütearrız her hJsusi va· 
ziyettP, zecri tedbirlere iştirakten 
alakoymak için cemiyetin en zayıf 1 Belediye ve mebus intihabatı 
azasını korlmtabilecegine güvenecek· yaklaştıiı sıralarda mahalle mi·. 
tir. Bazi devletlerin - 16 ncı madde 

1 
messilleri tarafın !an defterler hazır· 

nin otornatikliği esnasında dahi na- ı lanırdı. Bu hazır:ık lı('r intihap zc.· 
sıl teılıiş edi:diklerini grirdük. Hal- manında vakıt alır ve Lir takım 
buki bu vaziyetten her aza, zecri formaliteleri icap ettirirdi. İstanbul 
teJbirlcı i ken 'lisin: karşı infi ılin.!en 'i ayeti içınde önümüzdeki Belccıi· 
veyahut ken1ic;iyle münasebetleri ye \'e mebus intihabında hazırla· 
fena o!Jıığun ·fan d ·gil mürılıasırM nan bir talimatnameye göre bir 
imzalamış o!Ju~u bir t!!:l

1 hüt mu takım yeni esaslar tatbik edil~ctk· 
cibince tatbik ettigirıi mütearrıza tir. 
söyliyebilirdi. Mılldler c"miyeti aza Şehir mecli!!inden icap eden 
sı, bu vazifeden hahsedemedıkleıi tahsisat alınınca hemen faaliyete ge· 
ve zecri teJbir!eri lehinde veya aley· çilecek, her nahiyede oturan aile· 
hindi! rey vermekte serbest olduk !erin soyadlarına göre berer karto 
ları zaman vaziyetleri çok daha müş nu bulunacaktır. Mahalle mümessil
kiil olacaktır. O zaıncın kendilerini 1 leri şimdi m~hallelerinde oturanları 
tf'thiş etm"k çok d.ıha kalay ola· tamomeıı tesbit edip bu kartonlsra 
çaktır. 

B. Litvinof sözlerini bitirirken, yazacaklardır Ölüm, yer nakli gibi 
bu giinkii harp tehlıkesini ve (taar hadiseler de günü gününe bu kar-
ruz salgınını) işaret elmiş ve de 1 tonlarda İşaret edilecektir. 
mişt: r ki. intihap zamanı gelince bu kar· 

• aar ruzun kollektif 'mahiyetinin' · toıılar esas tutularak müntehiple 
devletleri sakınması imkansız bir j rin mıktan ve isimleri hemen çıka. 
şekil Je kolıektif emniyet tarafına ' rılacaktır. . 
sevketmesi zaruıiJir. k-.>llektif em· İstanbulda bir tecrübe mahıye· 
niyet ise i6 ncı madde demektir. tinde olacak bu katon esasından iyi 
ve bunu muhafaza etmekligimiz ve netice alınırsa gelecek seçimlerde 1 

hatta imkan hasıl olunca kuvvet· diğer vilayet ve belediyelerde de hu 
lendir mckliğimiı icaheder. us\JI tatbik edilecı ktir. 

( Bedo ) lar .. Kande " şatosu 
nun sahibidirler. Dük dö Vindscrun 
ekseriyetle misafir olduğu şato ... 
Bunu herkes bilir ? ,. 

F ııkat heı kesin bilm(diği bir 
şey var : 

Bedo nasıı zengin oldu ?.. Bü · 
yük servetini nasıl kazandı ? .. 

( Bedo ) aslen F ransıznır. Ame 
rikaya hicret etmiş ve Amerika ta 
biiyetine girmiştir. Fabrikalarında 
farında amele idi Altı ay sonra, 
tenb.dli~inden dolayı işinden çıka· 
rıldı. Fabrikayı terkttmezden evvol 
patronu görmek istedi. ( Ford ) 
kendisini kabul etti. Bedo ona : 

- Sizin çalışma sisteminiz p< k 
fenadır, vakit kay bedi} orsunuz. Be
ni kovuyorwnuz, ziyanı yok 1 Ben, 
emrinize ıtaııt edip gidiyorum. Fa· 
kat, her seye rağmrn sizi takJir 
ediyorum . Bu, size bir hediytm ol 
sun .. 

. Cevap beklemeden çıkıp gidi 
yor. Fort merak ediyor ve masa
sının üzerine atılan kağıtları tetkik 
ediyer. Bu, Fort fabrikaları idare· 
sinin dtğiştirilmesine ait bir plandır. 
Amele Be<lo tarafından yazılmıştır. 

Fort, ertesi günü kendisini da. 
vet ~-diyor : 

Nihad 

iş ahlakı --
fL-11 er hangi bir sa 
U'IJ işin yapıcısı olma~ 

yapan tam bir 
talekk i ettiremez. Her sanı 

mutlak surette İş ahlakına sahil' 
ması da şarttır. 

Sana' ehlakma; iş ahlak 
bip olmıyan hiç bir kimse, 
sanatkar değildir. 

Çok zeki; çalışkan, mal . 
fakat huysuz bir talebe n'sıl kı 
mektep çabsı akında yaşama 
lehe kisvesi altında gezmeğe 
değilse,iş ahlakı olmıyan her 
~ir sanatkarında iş faaliyetinde 
yo~tur. 

Zaman, zaman bir çok iş 
lannda, iş ahlikmd1n mahrudl 
sahiplerine rastlamaktayız. fı 
dün, işittiğimiz hadi•. sana 
dtsinde iş ahlak&ızlığuıın eşi aı 
len bir nümunesidir: 

Bir vatandaş, bir arkadaş, 
ı ıdan aldığı üç metrelik lacivert 
mc:şı şehrin tnzilerioden birisi 
türmiiş, ölçüsünü aldırmış ve • 

Aradan Lir hafta grçmiş, 
sahil>i, terzisine uğramış elbi 
alarak evine dönmüş. 

Buraya k&dar obn• 
şüphesiz! 

Fakat, bu zatın eve dönünce. 
ziden yeni aldığı elhisesini giyip 
aynanın karşmna geçtiği zamall 
gördüğünü tahmin edersinz? 

- Yaka düşük 
- Hayır 
- Caket kısa 
- Hayır 
Dikiş sanatına ait hiç bir 

olrnıyan bu elbisede nevar diy 
siniz? ne mi: 

Caket"n kolları başka kum 
pantalonun bir bacatı başka k 
tan .. 

iş bununla da kalmıyor, el · 
vucüde getiren iki cins kumaştlt 
zatın t~rziye bıraktığı kulllaşın 

kendisi d~ğil. 
Bu vaziyet karşısında elbise 

bibi derhal terziye ko~uyor. Ku 
aldığı mataza sahibini oraya 
rüyor. Yapılan işi gösteriyor. B 
bunlar karşısında terzi ne dese 
ğenirsiniz : 

- Siz iki cins kumaş getir 
sinizdir, demez mi ?. 

Mağa ~a sahibinin ihtarı~ mü 
rinin tehdidi karşısında terzi, ni 

- Tazmin ederim, ytnisini 
kerim. 

Diyor, amma iş işttn grçtik 
ten sonra •. 

işte bir model ki, iş ahlakı 
tecerrüt etmiştir. 

Mısırda 

Kahire : 5 (Radyo) - Vef t 
tisinin mavi gömlekliler teşkilab 
deri bu sabah pblisl~r tarafı 
tevkif edilıuiştir. 

Siyasi m .. hafile göre, intihap 
caddesi esnasında M1S1rda yeni 
kabine teşkili derpiş olunacaktı~ 

4 

- idare ve çalışm1 sistemi 
fevkalade güzel buldum. Sizi ( 1 
ş~fi ) tayin t!diyotu-u. Fahllka 
rdfından yapacağınız tasarruftan 
de yirmisini size vneceğim • 
mukavele. imza ediniz . 

ilk sent, Fort fabrikaları • 
raflarından 548 milyon frank ta 
ruf etmiştir. 

O vakittenberi ( Bedo ) ~I 
20 tasarruf hakkım almaktadır. 
Kralları misafir edececek der • IJt. 
servet sahibi olmasının sebebi 
dur . 
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Sayıklayan Adam .. =----------··----- Yazan: Tarık Ömer __ .. 
1 

Tren gece küçiik;bir istasyonda 
durduğu zaman , buğulu kompar 
tınan camından isli , zavıf ışıkların 
yardımile üstü örtülmüş bir sedye 
ve onu taşıyan iki hamal gözüme 
ilişti. Etrafında telaşlı sözler oluyor, 
daha arkada halinden bir hükumet 
adamı olduğunu anladığım biri ya· 
nındaki hemşireye mütemadiyen bir 
şeyler söyliyordu. Bir kaç defa ne
dir diye bakmak için kalkmak iste 
dim. Fakat ısınmış yerim ve yorgun 
halim buna mani oldu . 

Hastayı gürültüyle yanımdaki 
kompartmana yerleştirdiler . içeri 
deki tek yolcu da benim kompar 
tmanıma geldi . Bu vakıtsız misa
fire dehşetli kızmıştım . Nihayet üç j 
kısık kampana sesile tren tekrar \ 
traverslere yüklenirken;yabancı adam 
la konuşır.amak için ben gözlerimi 
kapadım . Uyur göründiim . Fakat 
o: 

- Çok rahatsız etı::c ın diye 
söyleniyordu. Hastanın yanında ka
lamazdım.Zaten bir istasyon ileride 
ineceğim . 

Cevabı vermedim . Sustu karşı 
tarafa uundı. Ben de öfkeyle ar· 
kamı döndüm . Uyumaya çalıştım . 
içimde dışarının ıslıklı soğuğunu his· 
sediyor gibiydim. Üşüyordum. Gece 
gibi tren de oÜratle ileriliyordu . 

Dalmışım .. Neden sonra bir elin 
omuzumu sarstığını ve beni uyandır· 
mak istediğini farkettim : 

- Beyefendi. Beyefendi . Biraz 
kalkarmısınız ? 1 

Mutlaka yine bilet kontrolü ola 
caktı. " Bu kaçıncı kontroldür ,, di. 
ye mırıldanarak gözlerimi araladım. 
Hemen yanımda hastayla trene bi
nen hemşireyi tanıdım. Telaşla doğ· 
ruldum. 

- Ne var hemşire ?. 
Uykusuzluktan gözleri ufalmış , 

benzi uçmuş gibiydi . Yorgun bir 
sesle : 

- içeride hasta çok ağırlaştı , 
dedi. Mütemadiyen sayıklıyor . Sa
atlardır yalnız beklemekten adeta 
fenalaştım. Arkadaşlık etmezmisi 
niz ?. Biraz .. 

Bu, onun için büyük bir cüret 
benim için de külfetli göremedi~im 
için uykudayken indiğini tahmin 
ettiğim yolcunun boş yeı ini göster
dim: 

Tereddüt ediyordu ; 

- Hastanın yanından ayrılma

saydık Beyefendi. Belki ihtiyacı olur· 
du . 

- Za.ar yok, dedim. Biraz otu 
run istirahat edin. Beraber gideriz. 

Kuru esmer bir kadındı . Laci. 
vert kalın muşam l:ası içindeki nahif 
vücuduna yalnız başındaki beyaz 
kolalı patiska başlığı biraz heybet 
veriyordu. Açık tane tane konuşu 
yordu. 

Bir cigara yaktım. Paltomu sıkı 
sıkı omuzlarıma aldım. O ; pencere 
yanına oturmuş konuşmuyor. Cam· 
dan zifiri karanlığa ve camı kirleten 
iıi taneli yağmura bakıyordu . Ben 
hala uyku sersemliğinden toplana· 
mıyordum . 

- Hastayı nereye götürüyor
sunuz, diye sordum. 

Elindeki şişeden avuçlarına is· 
pirto döküyordu. 

- Şchire, dedi. Çünkü kazada 
mütehassıs doktor yok. 

Sigaramdan ku ~vetli bir nefes 
çektim; 

Hastanız ağır mı? başını salladı, 
üşür gibi omuzlarını kaldırdı: 

- Ağırda söz mü beyefendi. 
Ümitsiz .. belki de yetiştiremeyiz. 

Gaıip bir heyecanla atıldım : 
- O halde sebep neydi. Ne 

diye bu halle yola çıktı. Ölürse hiç 
olmazsa evinde, yatağında rahat 
ölsündü, Hemşire içeriye hastaya 
kulak \'eıiyordu: 

- Çıkmadı. Çıkar( ılar. Beye· 
fendi. Bir vaka olmuş ta ... 

- Çok şey. 
_ Evet.. Zavallı adamcağız e· 

vinden çıkar çıkmaz pusuya düş· 
müş. iki mavzer kurşunu sağ omu 
zunu ve göğüs kemiklerini param 
parça etmiş. llir görseniz ~a~adı 
ğına hayret edersiniz. Hem ıkı sa· 
attir de arabada sarsıldı. Biraz yaşlı 
olmasına rağmen dinç sağlam bir 
adam• benziyor. 

Yakadan sonra, ilk tedavisi ya 
pılarak müddeiumumi derhal gön. 
derilsin demiş. Haklıdırda.. Ölürse 
lazımgelen tedbir alınmadı diye 
mesul tutulmaktan korkmuştur. 

Hemşire canlı cenaze götürü. 
yorum der gibi ilave etti. 

- Şimdi hat boyund<1 en yakın 
sıhhi teşkilatı tam hastahaneli bir 
şehre gidiyoruz. 

Sonradan, kazanın ebe yardım ' 
cısı olduğunu öğrendiğim hemşire 

nin aıılattıklandan içime kasevet 
çökın~sine rağmen, meraktan ken· 
dimi alamadım; 

- Acaba kim vurmuş ve seb~p 
ne imiş?. Hemşire? 

- işte orası belli değil.. Ma 
mafıh hasta biliyor söylemiyoı muş 
galiba! 

Birden bana çocukluğumda sa
bahları ettiren "Aleksandr Düma. 
nın tercüme romanları aklıma geldi. 
Bu garip hükümle: 

- ihtimal bir kadın parmağı 
vardır. Dedim. 

Hemşire başını 

na çekeıek: 
omuzları arası. 

Kat'iyen hiç zannetmem diye 
söylendi. lkısi ölen ve ikisi de şim 
diki karısından olan dört evlad ha· 
basıymış. Ve ayağa kalkarak tP.krar 
hastanın yanına gitmekliğimizi tek. 
lif etti. Bera lıer hastanın bulunduğu 
kompartmana geçtik. içeride boylu 
boyuna uzanmış iri bir adam yatı
yordu. GöLleri yarı kapalı, bebek
leri kaymış, yalnız beyazları görü
nüyordu. Sarılı ve çökmüş omuzu 
kanlı, hafif traşı gelmiş yüzü esmer 
sarıydı. Bir kan pıhtısının toplan
dığı dudak kenarından altın dişleri 
pırıl pırıl yanıyordu. Benim de ilk 
görüşüm, bana, " sözüm nasıl der 
gibi • bakan hemşireye hak ver. 
mişti. Top halinde sıkılmış kardan 
bir parçayı ağzına verdim. Çünkü ya 
rım mübhem hareketlerle ha5ta içi· 
nin ı andığını anlatıyordu. Hemşi
reyle vaziyetini değiştirdik; ve kar 
nına kar dolu lastik kes, yi koyduk. 
Hasta mütemadiyen balsız inliyor 
ve anlaşılmıyıın sözler sayıklıyordu. 

- Yazık, diyordu. Hemşire ö 
lür de, katili söylemezse bulamıya· 

caklar hastanın ölüm gölgesinin biı 

kat daha kırıştı;ı-ı yüzüne baktım 
mırıldandım : 

- Bu kışta kıyamette ne talisiz 
yolculuk yarabbi. 

Hemşire, yorgun bir köşeye bü 
zülmüş uyumaya çalışıyordu. Benim 
ise bu gaıip uykunun tesirile uykum 
tamamen kac;mıştı. Başımı soğuk ca 
ma dayadım. Boş güzlerle Önümde 
akan karanlığa daldım. Hasta h•la 
anlaşılmaz kelımeler sayıklıyordu. 

Sonra birden na~ıl o:du bilmem. 
Hasta acayip karkunç bir halde göz 
!erini açtı. Hemşireye baktım uyu. 
muştu. Hastayla ben yapayalınız · 

dım. 
· Ne var, der gibi içimin bü

tün ürpn:şile hastanın üzerine iği!· 
diın! Üzerind~n bir şeamet geçiyor 
gibiydi. Gittikçe irileşen gözleri sa 
bit bir nokta buldu. Tek tek sayık
lamaya başladı : 

- Bire hınzır karı aşkınla beni 
pusuya düşürdün biliyorum. Ama .. 
Korkma 1 Bu sırıı kimse bilmiye 
cek. Ne s~rıi, ne de şimdi erin ola 
cak o teresi ele "ermem. Dört ye• 

Egedeki seylap 
- Birinci sahifeden arlan -

TGrksaıb 

Türkiye - İsviçre tica
ret müzakereleri 

Menemenden gelen bir heyetin 
yardımı:ile halk civar köylere nak
ledilmiştir. 

Nehrin bu seferki yükselişi ge
çen seferkine nisi:ıetle yüzde otuz 
fazla tahmin ediliyor. 

fl.lanisanm mahmudiye, Hamza. 
beyli, Eski Harmandalı koyleri de 
su allında kalmıştır. 

Laradcre suyundan geçmekle olan 
Hantiplar köyü muhtarı Ahmet, hay. 
vanile sulara kapılmış ve boğulmuş
tur. Cesedi Sağıı köyü yakınlarında 
dadır. 

Ankara : 5 [ J'elefonla] - Tür- 1 

kiye - lsviçre arasındaki yeni ti
caret anlaşması müzakerelerine şeh· 
rimizde başlanmıştır. Bu anlaşma

ya ait talep ve temennileri olup he. 
nüz lktisad Vekaletine bildirme
miş olan ticaret odaları ve tüccar
lar dileklerini sür'atle Ankarada 
Türkofise göndermeleri lazımdır. 

Büyük menderesin Aydın ve Çi. 
ne ovalarındaki tahribatı da mühim
dir .. Araz:nin büyük biı kısmı su
lar allmdadır. 

Feslek çayının damiryolu etrafın

da teşkil ettiği tehlike alman tedbir 
lerle kaldırılmış, tren sefeıleri yeni-

dLn başlamıştır· 
Suların bastığı ve basmak lehli. 

kesini gösterdiği yerlere en acil ted
birle! ve yardımcı kuvvetler gönde
rilmekte, icap e•len bülün tedbirler 
alınmaktadır. 

Nehirlerin daga !azla laşmayaba
ğı ve ~ekilmeye başlayacağı lahmin 
olunuyor .. 

Yüzlerce Meraklı Tarafından sabırsızlıkla beklenen ve ne zaman 
gösterileceği defalarca sorulan Musukisi bütün ruhları dolduracak 

Ve şarkıları herkes tarafından söylenecek olan ve Bayramda 

( Tan Sinemasında ) 
GÖRECEGİNİZ 

Ramon 
Novarro 

Nın E salsız Ve 
Muhteşem Tems li 

(ŞEYH 

AHMED) 
Türkçe sözlü ve şarkılı harkulade Film s~nenin 

en büyük ve rakipsiz şahaseridir 

Gösterildiği her yeı de önüne rakip diye çıkarılan filmleri matedüp bı 
rakan ve fevkalade güzel, heyecanlı mevzuu ile ve Vedi• Rıza, Mustafa 
Çağlar, Hasan Tahsin vl! daha bir çok Türk Artisleri tarafından söylenen 
Şarkı, Gazel ve nefis musiki parçalariyle süslü bulunan bu ÇÖL ihtiras 
Aşk ve Güzellik Dolu Büyük Şark Filmini Bütün ADANA Sabırsızlıkla 
beklemektedir. 

Pek az Bir zaman kaldı hazırlanınız 
8887 

--------------------------------------------------------
1 
Alsaray sınema 

sında 

Bu akşam 8,45 de 
Ta•ihin stfahat 'e zevk dolu bir 

yaprağı daha açılıyor. 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 

Büyük Gala llüsameresi olarak 

Pieı·re Richard Vılm ve 
VERA COREN 

Tarafından calibi dikkat biı taız-

1 

Saray entrikaları 1 da temsil t dilrn ve Çaı lık Rusya· 
1 

" Almanca taıihi opeı et " 

madam Ponıpa Dörün 
ve on beşinci Lüinin ihti 
rası ve aşk hayatı yaş.ı-
tan bu tarihi şaheseri 

VV ıllı Eıchbeger-Lucıe 
e ,ıı;ch 

Gıbi Almaıılaıın yeni yedi si
ntma yıidızı yaratmıştır 

Cumartesi matinede 2 fılın 
Pazdr 2 fılinı 8917 

tim evladıma kirıı bakar sonra. O 
evladlar hatırı için siz yaşayacak 
sınız. Ama .. Evladlarımı sokağa atar, 
!:.akmazsanız dünyada yetişmeyen 
iki elim ahirette boynunuza kenıend 
olur! 

Gittikçe sayıklaması tekrar an 
!aşılmaz oluyor ses sönüyordu. U 
zun bir köprüyü aşan tren gürültü 
sünden de artık hiç bir şey Juya
madım. Sonra .. Birden eli elime düş 
tü. Biran gerilen vücudu gevşedi. 
Yanık ve hasret gidenlerin halile 

nın b'ilün sefahat alemleri1i 
ihtiraslarını. Balalaykalarını 
koı kunç ıdaresini ta>vir 

ve 
eden 

Nüthiş Heyecanlı, His~i. ve Feci 
S.hnelerle dolu 

( Çarın Yaveri ) 
fevkala le film ile 

Jeak Hold 
ın en ıı-üul macera ve kahraman

lık ve fed<karlık salıneleıile 
süslenmiş 

YlLDIRiı\1 Adam 
i5imli en son eserini takdim ediyor. 
Bu akşam her ha ide TAN Sı 
nemasına gidin Lu enHa isiz iki fil· 

mi birden görün. 
PEK YAKINDA : 

Şeyh ahmet 
TUrkçe SözlU ve şarkılı 

8916 

son 1,ir n•fesle ahladı. Ölmüştü .. 
Büyük bir cesaretle açık kalan 

gözltrinin kapaklarını parmaklarımla 
r,dirdinı . . 

Sahife : 3 

Mevsimin en güzel Türkçe sözlü filmi 

Asri sine ada 
4-Şubat-938 cuma akşamı 8,30 da suvareden itibaren 

Rus ihtilalinin en canlı ve en mühim bir vesikası 

1 kronştad bahriyelilern - -
Şimdiye kadar gördüğünüz ve göreceğiniz Rus filmlerinin en muaz

zamı - Vatan sevgisi - hazin bir aşk macerası - Çarlık tacının İn· 
hidamı -

Oynayanlar : 

Rus Devl~t Tiyatrosunun ünlü yıldızları 
G. BOŞOYEV N. iV AKIN - C. Y AKOV - OSPOVA - O GUND 

Ayrıca: Ken MA YNARD 

1 Ya ölü - Ya Diri 1 

1-
2-

Localarınızı h1tfen Telefonla isteyiniz 

Sinema sobalarla ısıtılmaktadır 

Bugün gündüz 2,30 da matinede : 

Kronşat Bahriyelileri 
Ya Ölü-Ya diri ( Ken Maynard) 
Telefon No: 250 ASRI 8916 

Seyhan C. Müddei umu
miliğinden: 

yapılmakta olduğundan hesebatının 
tetkikine ve hakiki zimmetinin tes· 
bitine esas olmak üzere evvel 
emirde mükellefler yedide bu. 
lunan makbuzların getirilmeleri için 
ilan edilmesin: lüzum görüldüğün· 
d!ıı b5yle m3k~uzlarıntetkiki için 
ikinci sorguhakimliğine getirmeleri 
ilan olunur. 

ihtilas suretile zimmetine para 
geçirmek maddesinden dolayı suç 
lu olup mevkuf bulunan vel S)) 

No. lu kanuna göre hakkında ilk tah 1 

kikat yapılmakta olan maliye tahsil· \ 
darlarından Salim sevginin hesaba
tının ehli vukuf tarafından tetkikat 4 - 7 8913 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Arlan ) • 

Ç) Jandarma Genel Komutanı emrile jandarma nüfettiş ve mıntaka 
komutanlarını ve lüzum görülen mektep ve müesseseleri ve birlikleri 
taftiş etmek. 

Mddde 60 - Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanlığının 
ve karargahını teşkil eden şubelerin vaziftleıini ne suretle görecekleri 
talimatla tesbit olunur. 

Madde 61 - Müşavere heyeti; doğıudan doğıuya genel komutana 
bağlıdır ve mesleki ve jandarmanın tekniği ile ilgili işlerde istişari ma
hiyette rey ve mütalea vnmekle mükelleftir. Müşavere heyetiniıı vazife
lerini ne suretle if ı edeceği talimatla tesbit <'dilir. 

KISI~~ 

2 
./aııdnrma miiff'lli~/eri 

Madde 62 - Jandarma Müfettişleı i Jandarma Genel Komutanlığı. 

nııı teftiş ve murakabe vasıtalarıdır. 
Müfettişler jandarman:n ödev ve hizınetlcrin;n kar.un, nizamname, 

talimatname ve emirlere uygun olarak yapılıp yapılmadığını teftiş etmekle 
mükelleftirler. Jandarma işleıinin iyi yürümesi için faydalı gördükleri 
teklifleri Jandarma Genel Komutanlığına yaparlar. 

Müfettişler Jandarm~ Genel Komutanlığının emrile tahkikat işlerini 
de yaparlar. \ 

Madde 63 - Jandarma müfettişleri jandarma vazifesini!! ne yolda 
yapıldığını anlamak uzere mahalli en büyük mülkiye memurlarile, adli 
ve askeri makamlarla temas ederler. 

Madde 64 - Jandaı ma müfettişlerinin merkez ve teftiş mıntakala· 
rile ödevlerini ne suretle görecekleri Jandarma Genel Komutanlığınca 
bir talimat ile tesbit olunur. 

Müfettişlerin miktarları her sene bütçesine eklenen kadro cetvelle
rinde gösterilir. 

Madde 65 

KISIM 
3 

]andrırnıa nurıtaka komutanları 

Jandarm1 mıntaka komutanları mıntakaları içiııde ve 

( Sonu Var 8303) 



S .. l:ife : 4 

Ceyhan 8Plediyesinden • 

Açı~ artırma suretile arsa satış ilanı: 

Paısel 

No. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Mıktar 

M2 
388 

380 

394 

375 

376 

377 

2290 

Fi 
K. 
60 

50 

55 

•o 
50 

55 

Muhammen 
kıymet 

Lira K. 
232 80 

190 00 

216 70 

225 00 

188 00 

207 35 

1259 85 

Cinsi 
Müfrez arsa 

" 

" 

• 

• 

" 
YEK ÜN 

Mahallesi 
Konakoğlu 

" 

• 

• 

• 

" 

Semti 
Eski buğ 

day pazarı 

" 

" 

" 

• 

• 

HUDUTLARI 
Doğusu, 4 No. arsa, batısı muh 

des umumi yol, kuzeyi umumi yol , 
güneyi 2 No. arsa. 

Doğusu, 5 No. arsa, batısı muh
cles umumi yol,kuzeyi 1 No. arsa , 
güneyi 3 No. arsa. 

Doğusu 6 No. arsa, batısı muh
des umumi yol, kuzeyi 2 No. arsa , 
gün~ yi mesdut tek ye ve Ali Gide. 

Doğusu muhtes umumi yol, ba· 
tısı 1 No. arsa, kuzeyi umumi yol , 
güneyi 5 No. arsa. 

Doğusu muhdes umumi yol, ba
tısı 2 No. arsa, kuzeyi 4 No. arsa, 
güneyi 6 No. arsa . 

Doğusu rr.uhdfs umumi yol,ba. 
tısı 3 No. arsa, kuzeyi 5 No. arsa 
güneyi Ali Gide , ve Kayseı ili Sarı 

Mehmet. 

( Türksözü ) 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden: 

1 - Yapılacak iş: Osma .. iye is
tasyon ı olu esaslı teminatı. Keşif 

tutarı (732) - lira (80) kuruşla açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksilme 16 - 2-938 tari
hine nıüsadif Çarşamba günü saat 
on birde vilayet daimi encümeninde . 
yapılacaktır. 

3- isteklilerin tlli dört lira dok 
san altı kuruş muvakkat teminat ver 
meleri ve bu işi yapabileceklerine \ 

dair Nafia miidürlüğündeıı alınmış 
ehliyet vesikasını göstermesi faz m· 
dır. 

4 Keşif evrakını gcrnıt k is-
tiyeı ler Nafia müdürlüğüne rnüraca 
at edebilirler. 890 l 

30-2--6-11 

6 Şubat 1938 

ÇOK YAKINDA : 

Boş söz boş laf değil canlı bir hakikat 

Alsaray -Asri 
Her iki sinemada birden 

Şimdiye kadar gördüğünuz ve göreceğiniz Türkçe sesli ve sözlü filill' -
)erin Şaheseri 

Sayın Adanalıların tahassurle bekledikleri 

Hollvudun en gUzel vucutlu 

ve en gUzel biricik kızı ]_;: 

[ DOROTY 
LAMOUR] 

un şaheserler şaheseı i temsili 

Dişi Tarzan 
ihale 10-2-938 t;ırihine müsadif perşembe günü saat 14 de başlıyacaktır. 

konmuştur. Vuku bulacak ilar. ve ilmühaber, f<!rağ,dellal'ye ve benzeri sair resim 
teriye aittir. 

Parseller ayrı ayrı artırmaya 
ve masraflar kamilen müş. 

Türk Spor kurumu Ada
na Bölgesinden : 

Ankarada açılacak olan futbol 
ve atletizm a:ıtrenörlüğü Kursuna 
talip aranmaktadır. lstiyenler lazım 
gelen tafsilatı almak üzer,• nihayet 
8/2/938 tarihine kadar Adana Türk 

iki saat heyecan - Güzellik - sevişmekle sevmekle kanılmaz, bıkıl 
maz aşk - Akıllara hayı rt verecek maceralar - şimdiye kadar hiç lıfİ 
filimde görmediğiniz ve görmiyeceğiniz binlerce Vahşi - on binler' 
Figuran - Bin sözden bir hakikat çıkarmak istermisiniz ? Arsa bedeli peşindir, 

!,teklilerin % 7,5 ilk teminat parası ile müracaat eylemesi ve tafsilat :ılmak isteyenlerin belediye hesap iş. 

Dişi Tarzan !erine müracaat eylemesi lazımdır . 8906 2-4 b -9 

i\dana Borsası Muameleleri 

CIN-'I 

l<.apımalı pamuk 
Piyasa parlağ-;-;;--· 
Piyasa-tCmi!Z-:---

ialic ı ---- -
ian~ '2 

-Ekspres 
Ktevlant - -

t-AMUK ve KOZA ----------Kil o Fiati 
Saiılan miktar F.En a~-' ;n ~o~ K.i.lo 

::::24-=--=--1:::-25,50-.-ı---------_-_-_ -
2'>_ 1 24 

---------

---ı--ı~--39 _______ , 

YAPA Cı 
Beyaz 

-Siyah --------1----1-------
CICIT 

Ekspres - --, - 1 
iane '~-- __ -

-Bcjtcfav- Kıbns - - --.-----------1 
5,25 

---•• Yerli-__ _ 
--, - fı..1eriline 
-Afp~ - - ---

- __ , ____ _ 
-Fasulva ---------

':ıla( ______ _ ---- ---- ------·----
Delice 

_____ , ___ _ 
Kuş yemi ----- ------1 

-Keten to•.:ch_ıı_m_u•----

Merdmd ==-----1----ı 
-14, ı5 -,- 1 Susam 

UN 
J Dört yıldız Salih 
I~~~'-----'---'---- -----üç ,, il 

i; ~,-Dört yıldız Doğruluk 
_,,, :;: t üç 
::ıc · ,, " 
] ~! Simit ,, 
;;; ~ C'ört yıldız Cumhuriyet 
~ °'ı üç .. ---.-. ------

Simit " 
~~~~~~~.....:~~~~~~~~~· 

Liverpol Telgrafları 
5 I 2 I 1~38 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Pene 

Hazır ı 4 i 88 -ı-;;; 1 1 
ıı.. Kfu;~;ii-- --4 I 78 Rayişmark - -1- ·96 

-· - Frank ( FrJnsız ı --r 24 35 
Maı t vadeli 4 1 8-4 Sterlin ( İngiliz ) 63Ö- 00-
Hint hazır =--=-~ı-84 ı 27 - Dolar ( Amerika ) 79- 55 

-__;,ı-,;;.;·e.;.v~yo;;r;.;k;._ ____ ....;._;__.:.i_4.;.;5;.:.. Frank ( is•v-iç;,,r.;.e.:,) _____ _.._ 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top-saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır. 

7967 101 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA İŞÇEN 

Belediye karşısında 

Sror kur umu bölgesine 
lan ilan olunur. 

miiracrat 
8888 Behemehal •• •• •• 

BELEDİYE İLANLARI 1 

Şaheserini gorunuz 
8919 

-------- r 1- Belediye temizlik işleri lıayvanatı ihtiyacı olan 26,000-30,000 kilo 
arpa açık eksiltme suretile salın alınacaktır. 

2- Mu,,akkat teminatı yetmiş beş liradır. 

3 - Beher kilosunun muhammen bedeli üç kuruş otuz beş paradır. 
4 - ihalesi Şubatın 17 inci perşembe günü saat on bfşte belediye rn. 

cümeninde yapılacaktır. 

5 istekliler şartnam sini görmtk üzere her gün yazı işleı i kalemine 
müracaat edebilirler . 

6- Eksiltmeye gireceklerin ihale günü muayyen saatta teminat mak· 
bıızlarile birlikte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

8907 2-6-10-16 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
mı ? 

• ~ Nasıl 

D LE 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı 
TAHLiL RAPORU 

raporu 

Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

1 Tadı Teamül 

Renksiz 
Kokusu 

: Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyel : ( 100 sm3 suya sarfolunan N 1 O Hcı 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uz\'i meddeler için sarfolunan müvellidilhumuıa 

litrede 0.40 gr. 
Sülfat ( Sô 4 ) ,, 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) , , 0.0074 
Nitrat ( 'o 2 ) .. 0.00-10 
Nitrit .. Yok 
Amonyak ,. Yok 

Fennin en son _ usullerine riayet ederok kaynadığı yerinden itibaren 
istasyona kııdar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu· 
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettiği Sıhhiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu 
rıılmakla ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmekte<lir . 

Kayadelen Gazozları 
KayaJelen Gazozları da Vayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne 

fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 

~Adana Milli Mensuca Fabrikası Direktörlüğünden: 
1/21938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlaıla 

satacağımız sayğı değN müşterileıimize ilan ederiz. 

Asl.ınlı bez tip 2 
.. " tip 2 

Şapkalı ., tip 4 
" .. tip 4 

Genilşik Top 
Santim Mctıe 

75 
90 
85 
90 

36 
36 
36 
36 

kaput bezlerimizi 

Top 
Fiatı 

725 
839 
695 
725 

Kr. 

" 
• 
• 

Bu fiatlar fabrika teslimi, bedeli peşin tediyeli ve toptrn satış fiatı· 
dır. Bir balyadw noksan olan pJrekende satışlar için 0/0 2 fark alınır. 

F abrikanıızın hiç bir yerde acentusı yoktur. Bütün müracaatların değ 
ıudan fabrika müdürlüğüne yapılınası müşterilerimizin menfaatı icabın· 
dandır. 8900 2 

1 

•• •• ... 
TURKSOZU 

jMatbaacılıkj j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 1 LAN 
bir cild, renkli ve t• 
bir kapak bölgede 1 

cak Türksözünde '/1 

pılır. 
malik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaas:nda bas
tırınız. Temiz bir tab 

T 
* 

A B 
* 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

i lenecektir. 

KIT AP 
* 

C 1 L D 

Resmi eurak, ctJ 
veller, defterler, çekil 
karneler, kağıt, ıa' 

kartvizit ve bilunıU 
tab işleriniz, en kı· 

bir zamanda en ıııf 
bir şekilde en zarif 

rufatla Türksözünde Y 

pılır • 1

1 

Kütüphanenizi gü-

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane-

* 

GAZETE 
Tür"sözü matbJ 

sı "Türksöziinden. b 
ka her boyda gazel 
mecmua, tabe<ler. sinde yaptırınız . Nefis 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zarif, snğlam, uco' 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ . 
1 2Lira 
1 

mukabilinde edineceğiniz maldıı 
sayesinde mutfağınızın ekonomisi11 

temin edeceksiniz. 

Alacağınız M it d yakmak için en ekonomik, en o• 

a iZ a kön.c.tde Ali Rıza Kell' 
şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden k•• •• •• kullanmakla hem milli bir cevherin jst 
omuru lakini arttırmış ve hem de müsl' 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdiif· 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe edi 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
14 8879 

Umumi neşriyat mü•iirO 

Macid Güçli 
Adana Tnrksöııö malkuı 


