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Alman Ordusunun Şefleri Fransa ile gizli 
te astarda bulunmuş ! 

Von Friç , Fransız Harbiye Nazırı ile gizli 
muhaberede bulunmak zannı altındadır 

Bir İngiliz gazetesinin 
Ordudan daha on dört 

Genej~aı çıkarıldı 

GÖRİNG'İN BÜYÜK ROLÜ! 
Paris : 7 ı;R a dyo ) - Pari Midi 1 

&azetesin;n ya1dığına göre,'.Yeni Al
ıııan Harbi} e Nazırı , General Fon 
Fr.ç okcaktır . Ayni gaıete , hükü
metin genel Kurmaylığı General Lieb· 
man ile General Rayhenav veya Ge
neral Himler idaresine vereceğini ya-1 
zıyor. Fakat bu karara Ordu Şefle- ı 
rin 'n itiraz ettiğini ilave ediyor . Di
ger taraftan Berlinden en son alınan 

:haberleı e göre, General Gtırinğ Baş 
Kumandanlığa , General Himler de 
Harbiye Nazırlığına tayin edilecektir. 
Ayni zamanda•, General Fon Friçin 
de yakında istifa edeceği haber ve
riliyor. Kendisine teklif edilen Har
biye Na11rlığını da kabul etmemiştir. 

Paris-Soir gazetesine göre , Fon 
Blomberg'in istifasına asıl sebep Ge
ııcraı Güring ile eskidenberi olan 
fıkir ayrılığıdır. 

General Güring ve Milis Şefleri 
Alman ordusunun haddi zatinde bü· 
Yük kuvvet olduğunu kabul eder)er. 
Mareşal Fon Blumberg ise ordunun, 
yaln,z hükümetin siyasi hareketlerine 
muzahir davranacak ve ona bu hu
susta yardım edecek bir kuvvet ota· 
rak kalmasını ister • 

Halbuki Generaller bugün , bek
leme ve tenıkin siyaseti tutmak ar
zusundadır. ecrek ispanyaya gerek 
U_z~k Şark~- karşı bundan evvelki 
gıbı . ge~e ıtıdal ve ihtiyat göstermek 
tavsıyesı.nde bu?unuyorlar. 

Berlın ' 7 ( Radyo ) - Alman 
ordusu ~üksek kumanda heyetinde 
ç~k- ırenış değişiklikler yapılmış, yir
mısı Kor General olmak üzere 49 
Generalin yerleri değiştirilmiş ve Ma· 
reşal Von Blomberg ile General Fıi
tehden başka diger on dört General 
tekaüde sevkedilmiştir. 

Paris : 7 ( Radyo ) - Almanya 
hadiseleri hakkında tefsirlerde bulu
nan siyasi mehalil , Nazi Partisinin 
ordu kar~ısmda yüzde yetmiş nüfuzu 
olduğunu ve Alman siyasetinin çok 
karışık olduğunu söylemiştir . 

Londra : 7 ( Radyo ) - Burad~ 
çıkan bir gazete Mareşal Fc>n Friçin, J 

Alınan polis müdürü taraf ndan. Fran
sa ordusu ile gizlı teınaslaıı olduğu 
şeklinde ittiham edilmektedir.Ve ay. 
ni gazete , Fon Friç'in muharrem 
ajanlar vasıtasile Frnıısa harbiye Na· 
zırı Daladie ile muhabere ettiğinin 

yine polis müdürü tarafından iddia 
edildiğini yazmaktadır. 

Havas ajansı, bu gazetenin neş
riyatının bizzat Dafadie tarafından 
tekzip edildiğini bildirmektedir . 

Şanghay : 7 ( Radyo )- Alman 
hükümetindeki değişiklik Çin meha
lilinde iyi karşılanmamıştır.Ayni me
hafil, bılhassa Fon Noyrat gibi , Çin 
- Japon hadiselerinde iyı neticeler 
elde etmeği gözeten bir zatın iş ba-

~ ------..--. ·--·------, 
Menemen ovası 

kamilen sular 
altında kaldı 

2 Mil YON LiRA ZİYAN VAR 

Menemen: 7 (Hu
susi)-Menemen ha
valisinde yağan yağ
murdan Gediz suları 
kabarmış ve bütün 
Menemen ovası sular 
altında kalmıştır. Zi- ! 
yanın iki milyondan 
fazla olduğu tahmin 
edilmektedir. İnsan 
zayiatı henüz tesbit 
edilememiştir. ..._ ______ ... __ ... --....... .. ..._ ...... 

MERSiN -TARSUS 
KANALLAR iŞi 

19,000 Hektar 
Cumartesi günü Tarsus sulama 1 

kanallarının inşaatına törenle başlan
dığını ve bu .. 
d b' munasebetle şehrimizden 
-~ ır hey.:t _gıttigini yazmıştık. Bu 

torende Mersın valisi Bay Rükneddin 
Nasuhioğlu bir söylev vermi~ ve bu 
işin ovanın zıraatı L7erinde ne bü
yük faydefer vereceğini bir söylevle 
tebarüz ettirmişti. 

Bu büyük iş hakkında, dün ala· 
kadarlardan şu malumatı aldık: 

Tarsus şimalında Polatlı köyü ö
nünde bir Regülatör yapılacak ve 
bu Regülatör sağ tarafa 10 metre 
llııkap, sol tarafa dört metre mikap 
olmak üzere Berdan lı ma"ından 14 
Ilı 'k 5 

1 iibı su alınacaktır. 
Sol taraf kanalının takriben 10 

• 
arazı sulanacak 
kilo metrelik kısmı evvelce açılmıştı 
Üç kilo metrelik bir kısım ilavesife 
bu eski kanaldan da istifade edile
cektir. Sağ tarafta Hacı Talibe kadar 
demir yolunun şimalinden geçmek ve 
Hacı Talipten sonra demir yoluna 
muva7İ takriben 20 kilo metrelik bir l 
ana kanal daha açılacaktır. 

Bu kanal 19,000 hektarlık Tarsus 
ve Mersin ovalarını sulayacaktır. Bu 
inşaat 530 bin liraya ihale edilmiştir. 

Berdan da yapılacak Reiülatörde 
bu paraya dahil bulunmı:ktadır. 

Bütün bu inşaat bir buçuk sene 
içinde bilmiş oiacaktır. Şu hale göre 
939 senesi orta•ında Mersin - Tar
sus toprakları sulanmağa baş'ana
caktır, 

şayanı dikkat ifşaatı 

~~ ,,. 
~ .... ~ _:t, 

Oörlng bir köy gezintisinde 

şından alınması Almanyanın Uzak 
Şark işlerile mevcut alakasınrnbaşka 

bir şekle döküleceğini sanmaktadır. 
Tokyo : 7 ( Radyo ) - Berlin 

hükumelindeki değişiklikler burada 
çok iyi karşılanmıştır . Hitlerin bu 
teşkilAtta isab~tli hareket ettiği mu· 
talaası yürütülmektedir . 

Hatayda 226 Türk 
Yol parası mükellefiyetinden dolayı 

•• uz ere Tevkif edilmek 

Bay Garo Antakyaya geldi 

Antakya : 7 [ TÜRKSÖZU muh11blrlnden ] - Bu günlerde 
• Türklerln nüfuea teeçll ı,ıerlnde mahsus bir sUhulet baela-• 
mı,tır. Halk bundan memnundur. 

Fakat, Hala, bazı kanunsuz ------- --- ----
lfler yapılm11kta ve Türklere 

kar91 garazklrlık gösterilmek. 
tedlr • 

Şeyh köyün tayin ile kurulmuş 

olan belediye meclisi, yol parası mü

kellefleri hakkında garip bir karar 

almıştır. Bu karar, 226 mükelleften 
yol parasının hapsen tahsiline dair

dir . Fakat daha garibi, adli karara 
müstenicl olmadan hapis keyfiyetinin 

kaymakam tarafından tasvib ve tas

dik olunması ve infaz Pdilmek üzere 
~ ararın doğrudan doğruya jandarma 
kumandanlığına gönderilmiş bulun
masıdır. 

Tevkifi enıir edilen Türkler Türk 
halk mümessi!l.-riPe müracaat etmiş

lerdir. Mümessiller heyeti teşebbüs
lere geçmiştir. 

Dün karakola götürülmekte olan 
Ahmed oğlu Halil ve Mustafa oğlu 

Abdo adındaki iki genç ulucami ci

varında polisin yanından ayrıldıkla

rından, polis Yusuf Zeytuni taban

casını çekerek ateş etmiş. fakat hal 

kın müdahalesile karşılaştığından kaç
mak isterken yere düşerek yaralan

mıştır . Silah sesleri, çarşıda birden. 

bire telaş uyandırmışsa da bilahare 

işin aslı anlaşıldığından her tarafta 
sükünet avdet etn.işlir . 

Bazı makamlar, Bu iş üzerinde 
tahkikata başlamışlardır. 

MEMURLAR 
KANUNUNDA 
DEGİŞİKLİK 

Ankara : 7 [ Hususi muhabiri 

mizden ] - Aldığım ma!umata gö. 

re, Memurlar Kanununda yapılacak 
olan değişikliklere ait esaslar tesbit 

edilmiştir. 
Proje üzerinde Vekaletlerin 

mütaleası alındıktan sonra Kamuta· 

ya sevkedilecektir. Meclisin bu dev

resinde konuşulması muhtemeldir. 

Yeni proje ile barem derecele 

rinde bazı tadiller yapılmaktadır . 

Gerek ilk memuriyete girenlerin ve 

gerekse memuriyet sırasında kaza• 
nılmış olan ihtisas vaziyetlerinin ter
filer ve maaş yükselmeleri üzerinde 

olan tesiri daha genişletilmiştir. 
Yeni proje ile yüksek mektep 

mezunlarına ve ihtisas yapmış olan. 

lara ilk maaşlarda bu günküne gö· 

re hır derece yükseklik temin edil· 

mektedir. Projede, sermayesinde 

geniş ölçüde Devlet hissesi olan 

müesseselerde ça1ışanlar hakkında 
da hükümler vardır . 

Çinliler sahilden yapılan 
taarruzları durdurdu 

Dünkü çarpışmalarda Japonlar 
mühim zayiat vermişlar 

Şanghay: 7 (Radyo) - Şanghay 
Şarbinde dün saoahtanbeıi devam 
eden büyük çarpışmalarda Japonlar 
mühim zayiat vermişlerdir. Çin kuv
vetlerinin bir haylı ilerled ikleri söy
lenmekle beraber, fazla mık tarda mü
himmat ve eslaha da elde ettikleri 
ilave olunuyor. 

Şanghay: 7 (Radyo) Japon deniz 

askeı ferinin Gun-Faydan içer fere do~
ru yürüyüşleri, Çin kolları tarafıodan 
durdurulmuştur. 

Honkong: 7 (Radyo) - Uzakşar· 
kın en büyük bangeri Bay Tonen 
tayyare ile Honkona-a elmiştir. Ban
gerın bu z;yareti hakkında şimdilik 

hiç bir malümat elde edilememiştir. 
Bangcrin bazı ikrazlarda bulunacağı 

söylenmektedir. 

ŞEHiR MECLiSiNDE 
Turhan Cemal Beriker sekiz aylık 

mesai hakkında izahat verdi 
Belediye buyıl yol, 

75,000 
kaldırım ve lağımlar için 
lira sarfetti 

Beıediye mecllsl toplantı halinde 

Belediye meclisi dün saat onda 
reis Turhan Cemal Berikerin riyase
tinde toplandı, Ruznamrnin birinci 
maddesini tahsisat talebi hakkındaki 
bütçe encümeni mazbatuı teşkil edi
yordu. Mazbata okundu. Bu sene 
bütçesinde yol, kaldırım ve la~am in
şaatı için tahsisat kalmadığından 25 
bin liralık munzam tahsisatın veril
mesi kabul edildi. 

ikinci madde ve Yansen planı 
mucibince Atatürk parkında yaptı
rılacak olan Şehir otelinin ve müşte· 
milatının inşası için icabeden tahsisa
tın 938 ve 939 bütçelerine konularak 
bu sene bütçesinde mevcud 35 bin 
lira ile işe başlanılması hakkııda idi. 
bu husustaki büdçe encümeni maz
baısı okunarak Şehir oteli masra
fının üç bütçeden tesviyesi kabul edil
di. Şu hale nazaran bu sene Atatürk 
parkına 100,000 liraya yakın bir para 
ile yaptırılabilecek olan büyük bir 
otel ve müştemilatının inşasına baş

lanılacaktır. 

Belediyece bn husustaki projele
rin yaptırılmakta olduğunu da mem-: 
nuniyetle öğrendik. Bundan sonra 
Lüubiyat resmine itiraz eden bir mü
kellefin istidası hakkındaki kanun
lar encümeni mazbatası okundu ve 
itirazının reddine karar verildi. 

Umumi evlerden hafta tatili ruh· 

satiyesi alınıp alınmayacağı hakkın· 
daki daimi eııcümen kararı da ka· 

nunlar encümenine havale edildi. 

Ruznamede başka madde kalmadı
ğından takrirlerin okunmasına baş 
ladnı. 

Evvela memuriyeti deruhte ettigi 

için belediye azalığından istifa eden 

Baki Tonguçun istifası okunarak 

kabul edildi, Bundan sonra beledi 

ye meclisi içtimalarına çoktanberi 

devam etmey~n Lutfi Kalak oglu, 
Salim Serçenin müstafi addedilerek 

yerlerine yedek azalardan iki kişi
nin getirilmesi hakkında azadan biri. 

sinin veridiği teklif okundu; reye 

konularak kabul edildi. müsteafi 

addedilen iki azanın yerini yedek· 

!erden en fazla rey alan diger iki 

kişi alınacaktır. Bundan sonra reis 

Turhan Cemal Beriker geçen cel

sede azadan Hasan Ataşın 937, 
yılı büdces;ne kabul edilen işlerden 
ş i m d i y e kadar hangilerinin 
yapılmış olduğu hakkındaki istizah 
takriri üzeri ne lazım gelen maluma. 

tı vereceğ'ni bildirerek aşağıdaki 
hususatı anlattı. 

937 Yılı bütcesi ve belediyenin 

dokuz yıllık imar pilanının 937 
senesine ait olan kısmı mucibince 

bu sene yapılması icap eden işler· 
den yol, kaldırın ve !ağam işlerinin 
diger senelere ni~etle daba va· 

siğ bir şekilde görülmüş olduğunu; 
yapılan işleri birer birer sayarak 

anlattıktan sonra bu sene, Yol kal

dırım ve !ağam tamir ve inşası içn 

75658 lira sarf edilmiş olduğunu 
ve meclisce kabul edilen 27 bin li
ralık munzam tahsisat ile bu mik· 

darın 102 bin liraya çıktığını büd· 

cenin beşte birini tecayüz ettigini 
söyledi. 

Reis. tenvirat meselesi hakkında 
da izahat vererek 937 bütçesi mu· 

cibince bu sene sokaklara yeniden 

- Gerisi dördüncü sahifede-· 
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Havadaki kuvvetler 
müstevliyi de tehlikeli 
bir vaziyete sokacaktır 

SuANYOL 
V~RDiGi 

HARBiNiN 
DER 1 

Darse1on radyosunun bombardı- ı:-----Yazan 
manıar hakkında verdiği izahat çok p 1·yer D · · k 
enttıesan•lır, Bu izahat, tedhişe karşı Om ini 
aneak tedhişle cevap ver ilebilecrği 1 
prn ~il ini cı ta} a ko} makte.dır. N;.s · · 
}crafütltr daha 1936 son trşrinin. 
drrıbrri düşmaolaı mı tedhiş etmrye 
çalışmışlardır. Madridi kuvvetle ala· 
maY.ır ca bcmlıardıman ettiler. Cum 
huriy c tcilr.r a} ni silahla mukabele 
imkanına malik dfğifdilet; 19 i8 de 
biz fran~ızların bulunduğumuz vazi. 
yelle bulunu}orlardı. 80 kilometre 
mesafeye ateş rdrn lir Bertha topu 
mıız olsaydı bile o zaman bu bir işe 
yaramıyacaktr. Fakat nasyonalisler 
daha i 1 e r i gittiler, topların ya 
pa\ııleccgi İş mahdud oldugu için 
cephe gerisindeki şehirleri tayyara · 
relerle bombalamaya karar verdı· 

!er. 
Kadınların ve çocuklaıın · sisle

matık surette imhası şeklinde tarif 
edilen te 1 hişçilik Bask'laı ın ve as 
hıryalıların üzerinde hiç bir tesir 
yapamadı; zıncak dünyada vicdan 
namına ne kaldıyse onları ayaklan
dırmaktan b; şka bir işe yaramadı 

Kat<llony~da ve Valansiyada tathik 1 
edilı"n tedhiş u~ulü, bir an kaşıfleı i- j 
nin aleyhine döner gihi oldu; Yalan 
siya ve Barselona'nın bomkırdu- / 
marıına, cumhuriyetciler Salaman· ı 
kanın bombardımanı ile cevap Vt'r 
diler: netice brş )ÜZ ölü ve yaralı · 
dı.-, 

NAsyonalistln hunu beklemi 
yordular; onların Fr;ınsadeki dost · 
ları rezalet eli ye lıa) kırd ılar, çünkü 
bazıları için Salamankanın bomba· 
Janm;1•·ı bir rrıaltttir, halbuki Va· 
lansıya ve Bar selona,nm bomhalan 
ması normal ve tahii bir şeydir. 

İşte, cumuriyetcilerin radyo ile 
neşrettik leı i tebliğ ası 1 hu mevzu 
üzerinde hazi ,izahlar vermiştir ki 
hıM son "derece mantıki göründü 
"Müthiş b"r silah olan havacılığa ı 
kaışı, ;1ncak hir çare vaıdır: Has 
min kulladığı aynı metotlarla ve ka. 
hilse fazla sıyl e kullanılan havacılık 
yani tedhişe karşı tedhi~" 

Ve cfaha ileride: 
"Faşistlt'r Almanya ve ftalyadan 

geldi~i hava materiyrllerinin kulla · 
nıyorlar, ashri hedefler a.ra~ından 
sivil halk üzerinde bombardımanla
rını arttırıyorlar. Kumandanlık, asi 
hava kuvvetleri tarafından yapılan 

l·ml urıç lı~ıeketleri 'eli kolu bağlı 
seyredemez, ve Bar!elona Tarrago 
Of', Rı us. Valan5İ <'a ve bütün Ak 
dı-niz kr}ılarının bombardımanına 
bir mıık::thel e olmak üure Sala- 1 

mar.ka, Sevil ve Valldadoli<l ş~hir· ' 
lerinin bombardım ;;nma karar yer · 
mıştır.,. 

"Ahnı:ıkç:ı lıareht ederek ken 
dimizi nıüda faası1. hırnkmıyacağız , 

fakat milli mücafaa b< kanı alenen 
bE-yan e<lerki, cHişın -:n da ayni şe · 

yi yapmaktan vaz geçtiği takdirde 
cumhuriyet hava kuvvetleri ~eri şc . 

birleri bombrrdımrn etmiyecektir. 

Cumhuriyetçilerin jeste çok ye 
rinde bir harekettir. faka ancak 
cumhuriyet hav::t kuv\etlerinin kıy· 

meti clrrecesinde kıymeti olacaktır 
Bu kuvvetler zayıfla 1ığı veya sıfıra 

indiği gün, ·notanın tesiıi kalmıya · 
caktır. Çünkü korku veya karı· u · 
suzluk insanların hareketleriııi tayin 
eden amillerdır. 

Bunları yazdıgım l!snada, Barselo 
na'nın gene bambalandığı haber ve· 
ıiliyoı: 300 kişi ölmiiştür. Cumhuri

yetçiler ya 48 saat zar{ıııda cevap 

vereceklerdir, yalıut hiç vermiyecck 
ferdir. 

Cevep vermedikleri takdirde, a· 
cizleri meydıı n ı çıkacaktır, ve bütün 
kahramanlıklarına rağmen, bu onlara 
pahalıya mal olacak 

Bundan umumiyetle modem har 
ha ve hava kuvvdlerine dair iki ne
tice çıkarılabilir. 

Her zaman genaraller, harbı düş 
man sahasına nakletmeyi faydalı 

l ulmuşlardır. Manevrasının muvaf
fakiyetindr. n ba~ka endişesi olmayan 
bir askerin, kendi sivilleri halkınrfa 
duyacağı merhamet ne kadar az o
lursa olsun bunların istiraplarmı he 
saba katn,ama~ı n.ün Hn dfğildir, 
1914 Von Klück, doğıudan doğru · 
ya Parise hücum etmesini bilmiş 

veya >ar abilmi~ olsaydı, Gallieni 
hiikumet merkezini müdafaa edebi 
lecek miydı? burası muhakkak değil 
dir, Gerçi, halk, olüsltr altında 
mükemmelen tahammtil gösterecek 
ti, fakat belki de insanlık namına şeh 
rin teslimini istiyen politikacılar or 
taya çıkacaktı . 

Ayni tarihte Almanlar, Maın 

mu hare besini ve bununla da harbı 

k.ıybettiler, çiinkü şarki Prusya hal
kını hir müddet daha istirap altında 
bırakmaya tah2rr.mül edcmcmişlrr· 
di. 

Hail uki tedhifİ sistemleştirm 
bizzat onlar olmuştu. Bernhardi na 
zariyeyi tasarlamıştı, ve Ludendcırf 
sonra bunu " Topyekun harb'ında 

tekrar ele aldı. Yani, gayet şiddetle 
harebt : Jerek, diişman sivil hal 
kını kendi ordusuna karşı ·ayaklan· 
dırmak mevzuıı bahistir. Btlçika~.ıa si 
villerin kursuna dizilmesi, sistema
tik ) angınlar bu meyandadır. 

Japonlar da Çinde ayni şekilde 
han·ket tfmişlerdir. Pekinde ve 
Şanghayda tn feci bir tedhişçilik 
hüküm sürdüğü halde, ne Pekin ne 
de ŞanR'h y kımıldamaktadır. Ve 
Çinlilerin pek ço~u her şeye rağ 
men sulh tarafı arıdırlar. Esasrn 

' 
tedhiş usulü, bütün diktatörlüklrrin 
tahalıcküm vasıtasıdır. 

1914 Alman istila 01 dul arının 
tedhiş siyasetine k~rşı Fransızların 
mukab,.fe irnkanı yoktu. ÇünKÜ ha· 
va kuvvetini henüz tesirli bir silah 
değildi . 1918 dt de A} ni vaziyet· 
tedirler. Çünkü hava si 'ahı itibarile 
pf'k zayıf oldukları için gidip Japon 
Şf'hirlt'rini bombardm.:.n edecek va 
ziyelte değildirler. Bu b<lkımdan 

Çin harhi diiniin harbidir. Yarının 
harbi tamamile 3\"1 hir karakteıe 
.rnhip olacaktır: Kara kuvvetltrinin 
muvaff akiyetleri rıe olursa olsun vr: 
bunlar dü~man topraklarına nr: ka 
dar nüfuz ederlerse etsinler, tedhiş 
yalnız i.sti ı acıl<lra münhasır bir silah 
olıınıyadaktır. Bu :tibarla, modern f 
harh, eskisi gibi tamamile istilacının 1 

lehina bir s•yir takibedecek değil- 1 

dir. 

Üzerinde israr edilmesi lazım ge 
fen ikinci bir nokta. havacılığın, bir 
komşusu tarafından zarla harbe so 
kulan sulhçu bir milletin çok lehine 
olacağıbır. 

Çok rıüfuslu, büyük ş ..: hirlere 
ve endüstri merkezlerine sahip olan 
memleketler bilhassa hava kuvvetin 
den korkmalıdırlar. 

Tayyareye karşı müdafaa vası 
talarının ehemmiyeti ne olursa olsun 

Tlrksôıö 

~.,.. ................ -............ _. _________________________ , 
Kızamık hastalığı Dul ve yetim Bir İngiliz tay 

Vefiyat olmadığı an\ a
şıldı; hastalık sönmek 

Üzeredir 

Son aylar zarfında şehrimizde 
ve civar kazalarda, köylerde kıza
mık hastalığı zuhurundan bir kaç 
defa ahsetmiştik. Hast:ılığı ı tesiri 
ve bu hususta ittihaz edilen tcclbir· 
lerin semerel ~· rini öğrenmı.-k ve ef 
kar için dürı, alakadar makamlar 
dan tahkikat yaptık, Aldığımız ma· 
lumata göre, gerek merkezde ve 
geı e'< kaza ve köy ferde sıhhi ted. 
birler alınmaktadır. 

Şehrimizde kızamığa yakalan· 
mış çocuklar arasınria hiç bir ölüm 
vak'ası kaydedilmediği gtbi, bir 
çok kızarnıklılar da iyileşmiş bulu 
nuyorlar. 

Sağlık Di,ektörlüğü, gerek sıh 
hat memurları ve gerekse, cıoklor 

vasıtasile kızamıkla esaslı bir su
rette mücadele etmektedir. 

Halkımızın sıhhi teşkilata vak
tinde haber vermesi icabetmekte
dir. Vaktin~e haber verilen her 
haııgi Lir salgın hastalığının önü 
daha çabuk alma bileceğinden hal 
kımızın lm hususta müteyakkiz bu
lunmaları lazımdır. 

Şehrimiz okullarında bu salgın 
hastalığiyle yapılan mücadele seme· 
relerini vermiş w. hastalığın öniinü 
alnı ak üzere ounlduğunu memnuniyet 
le haber alınış bulunuyoruz. 

Halkevinin motor 
kursu bitti 

Halkı-vimizin üç ay evvel Na
mıkkemal o~ulunda açtığı motor 
kursunun faaliyetine e11velki gün 
yapılan otumobil tatlıikatile rııhayt:t 
verilmiştir. Halkevimiz faydalı olan 
bu kursu gelecek kış yine açacak
tır. Bu maksatla h<ılknimiz, tatbi · 
katta kullanılmak üzere mfü,tamel 
birkaç otomobil ile traktör satın 

alacaktır. 
Bu seno kursa devam edrnlerin , 

Vf'sikalarr bu ayın yirmisine di.işen 

pazar günü törenle dağıtılacaktır. 

Yeni açılacak halkevleri 1 

42 ye çıl<arılacaktır 

Ankaradan gelen rnalümata gö 1 
1 

re, bu yıl 20 şubatta açılması karar. 
laştınlmış <>lan 39 haikevine ilave l 
olarak yeniden iiç halkevi açılması 

kararla~mı~tır. Ilu .stuetlc açılacak 
halkevi mikcforr kırk ikiye baliğ ol 
muştw. nu üç halkeı i, Malatya vi
layetiııiıı Kcıncıliye, Kocaeli vi aye· 
tinin Kara Mur.)el, Kiitahya vilaye 
tinin Gı::Jiz kazali.rında açı!ac;tktır. 

iyi yeti~miş tayyar~ fil(llan, hi l h~s o;a 

bizim ıkli nimizin sisli ve bulutlu ha 
valarında, h~rekete gı>çmek imka 
rıını bulacaklardır. Mesela cunıhuri 
riyetçi hava kuvvetleri Selamaııka· 
yı bir kar fırtına · ı esnasında bomba 
lamışlaı dır. 

Eğe r Çin sahillrrinde, bin, iki ' 
bin tayyare Tokyoya ölüm saçma 
ya a•1 ade olarak bekl<'seydi, J 1pon 
ya Çin harp aç:ımazdı, 

Bir ınillettı-, dünyanın en büyük 
milleti olduğunu isted ı ğiniz kadar 
tekrarla} ıo, topraklarına taarnz tt· 
tiği komşunun tayyaıd1:ri tarafından 
bomba yağmuruna tutulduğu giin 
aldatılmış olduğunu ınlayaccık· 

tır; 

maaşları yaresi şehrimizde 

Muameleleri 1 geciktiren 
memurlar ceza görecek 

Bazı memurların muamdeyi gc. 
ciktirmeleri yüzünden tı-kaut, dul ve 
yetim maaşı alacak bir çok vatan· 
dcışların m~ğdur oldukları gr: rül 
müştür. Bu gibi evrakı zamanında 

ve tamam olarak merkeze gö .. der· 
mi yen veya başka sun tle ışi uzatan , 
memurlar hakkında takıbat yapıla· 

caktır. 

Bay Klark'ın 
konferansı 

Dün aldığımız malum:ıta gört-, 
pamuk mutahassıs Bay Klark bugün 
saat 10 da şehrimiz çifçi birliği sa· 
lonunda pamuk müstahsillerile pa· 
muk işleri üzerine bir hasbıhal yapa
caktır. 

Sıhhat vekaleti müfettişi 

Şehrimizde bulunan sıhhi mües. 
seseleri teftiş etmek üzere, sıhhat 

vekaleti müfattişlerinden doktor Fu. 
ad şehrimize gelmiş ve işe başla

mıştır. 

Humule ~enetlerine yapı
şacak bul mikdarı 

Hamule senetlerinin onbeşer ku· 
ruşlıık pula tabi olacağı maliye veka 
letindf n vi!a} elr g< len bir yazısından 1 

anlaşılmış olduğundan , badema seyri 
1 

seri ve seyri zaif hamule senetle 
rine ( mürsellercc alındığı taktirde) 
ikinci nüshalarına onbeşer kuruşluk 
pul yapışacaktır. 

Hava kurumuna teberru 

Şehrimiz alay katibi Bay Hasan 
Tahsin kızı Bayan Zeynep, kurban 
b<'deli olan, hava kurumuna beş lira 
teberrude bulunmuştur. 

Bir kaça~çı 
tlituldu 

Lazkiyeli Süleyman oğJu ibra· 
him adında biri otuz iki metre ka· 
cak ipekli, dört çift çorap, liç fa . 
nila, iki s<lbun, bir maııto ile yaka. 
!anarak adliyeye teslim edilaıi~li r. 

Ölüm 
Şehrimiz orta mektep riyaziye 

muallimi Bay Nazminin kızı, Lil"e 
11 inci sınıf talebelerinden lclal; 
tutulduğu hastalıktan kurtulamaya 
rak vefat etmiştir. Cenazesi bugün 
törenle kaldırılnak gömü!t cektir. 

lclala tanrının rahmdir.i diler, 
keder dide babasına ve efradı aile 
sine baş sağlığında bulur.muz. 
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Gök vüzii bulutlu. Hava rüzgarlı. 
En çok sıcak gölgede 18 santiğr .. t 
derece. 

r , 
Varın göklerden gele

bllecek ölUme binlerce kur 
ban için, kurbanlarhnızı 
hava kurumuna baöıflaya 
llm. 

Londra - Yenizeland - Lon 
dra Trajeni yapmak üı.ere Londra· 
dan hareket eden, gazeteci ve tay· 
yareci Victor Rickelts in ve arkada· 
şı Klav.;tın ın rakip oldukları tayya. 
re evvelki gün saat 17 de şehrimize 
gelmişt i r. Lond tadan sonra Marsilya 

• • 1 ı 
ya ınmış er ve oradan Ak deniz sa-ı 
hillerini takip ederek Toroslaraka· 

dar g~lmişler fakat To oslarm üzer in 
de şiddetli bir fırtınaya tutulmuşlar, 
üç kere Lu dağdan geçmege teş~ b
büs etmişlersede muvaffak olamamış 
lardır. Sonra d( nizi . dolaşar&k dün 
saat beşe:dogru Adana üzeri'le gel
mişlerdir. Buradada şiddetli yağmur 
yağmakta idi. Şehir üzerinde bir hay 
lı dolaştıktan sonra çamurlu bir 
tarlaya inmeye muvaffak 'olmuşlar

dır. Adana seyahat'proğramlarına 
yoku. F 1kat havanın muhalefeti 
yüzünden benzinleri bittigi i ç j n 
inmişlerdir. Tayyare dün traktörler 
getirilerek etfaiyeninde yardımile ak 
şama doğru :- aplandığı yerden çıka. 
rıldı. Tayyrecilrr yarın sabah hava 
müsait oldugu takdirde Hafebe uğ 
ramadan BağdJda hareket edecek· 
fedir. 

Köpekler kuduz 
değilmiş 

Kuruköpıü m2halltsinde oluran 
Ali oğlu Nasi6i ve Güneşli mahal· 
!~sinde oturan Diyap o~lu Abdur 
rahmanı ısıran köpeklc:-rin, on üçer 
günlük müşahede neticesinde ku 
duz hastalığından ~alim oldukları 
anlaşılmıştır. 

ZABITADA 

Kumar oynarlar
ken yakalandılar 

Kahveci Ali oğlu Süleymanı!l 
kabesindt, Ali oğlu Mariz ve Cc· 
mal oğlu Mehmediıı isbmbil kağı 
dile kumar oynadıkları tesbit edil. 
miş ve tertibat alına ı ak yüz kuruş 
para ve bir deste iskambil kağıdile 
cürmümeşhud halinde yakalanmış· 
lardır. 

Bez çalanlar 

• İbrahim oğ!u M ·hıned ve Se
yid oğlu Ahmed isminde iki l..i~i 

Mustafa oğlu lbrahimin yarını met 
re pazenini çaldıklarından yakala. 
narak haklarında kanuni muamele 
yapılmıştır. 

Karı koca, yakalanan 
esrarcılar 

lbrahim oğlu Ali ve ka rısı Emi 
ne ile Hüseyin oğlu Mal.mut Ne· 
dimde on dokuz gram esrar yaka· 
!anarak haklarında kam.ni nıuame· 
le yapılmıştır. 

İzmirde tarihi eserleri 
muhafaza çalışmaları 

iz mir : 7 (Hususi) - f zmir bele
diyesi şehir civarında tarihi eserlerin 
mu haf aza ve meydana çıkarılması 
için faaliyete geçmiştir. Kadife kale· 
sinin de teşcir ve iman için bütçeye 
tahsisıt konmuştur. 
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Ton ile piyano 
Piyano denilen musiki aleti 

ağırlığını rnevzubahaset miyoruı: 
kat. Çalınan piyanonun icap ttlJ 
diği enerjiden bahsedeceğiz, 

işi az olan merak erbabınd 
biti' of urmuş ve piyano tuşlarını 11'1 

reket ettiren parmak darbesinin 1 
gram siklet ifade ettiğini hesaplı 
ını ş .. 

Bunu vahidi kıyası sayarsak~ 
penin (Etid Oissemol) u 3130 ki 
siklet ifade eder ve on saat pi1" 
no çalan bir piyanist te 600 kaP1 

siklet saıfeder. 

Ne yalan ne yanlış! 
Tamir ediltn bazı asfald sok 

farda kaynıyan katran kazanlar 
elbet gördünüz. bu kazanlarda k' 
nıyan katrandan bir çok şekill 
istifade etmek mümküncür. 

Mes.!la, patates pişirebilirs' 
kaynıyan katran içine atılan P' 
tesler mükemmel surette pişer 

kabuğu çıkarıldığı vakit zerrece~ 
ran kokusu vermez. Hatta, bir 
zu budunu kağıda iyice sararak 
ne bu katran içinde pişirmek rnu 
kündür. . 

Eskimolar ve tütün 
iptHası 

Yapılan tedkiklere 
istatistiklere göre aı z üzerinde 
fus başına en fazla tütün istih 
eden insanlar Eskimolardır. 

Medeni şehirler halkına nis 
le ptk çok kötü ahlaklardan te 
miyle uzak olan Eskimoların tö 
ıb!ilası korkunç bir ibtifa şekli 
imişi 

Bir Eskimo ailesi içinde erk 
1<.adın ve hatta: dört beş yaşındJ 
çocuklar l ile mütemadiyen si1 
veya pipo içerlermiş! 

Satılık bir cennet 
Atlantik küçük adalarından JA 

di ad•si satılıktır. 

Biristol kanalında sahildeıı 
mil açıktadır. 

Ada kendi kendisine kanufl 
ve idare sistemi ittihaz hakkında 
liktir. 

Ada halkı belediyeden başka 
yere vergi vermez. Adanın mes 
sathiyesi 4,5 kilometre nüfusu 
sadece 14 kişidir 

Bundan sekiz sene evd Mar 
Usman adlı bir kimse tarafın 
satın alınmıştı. 

Şimdi meçhul bir sel>ebden 1 
la) ı satılıktır. Bu adaya oturanl 
tarafından cennet adı verilmiştiı 

Nümayiş ~asıl dağ1t.ht 

Nümayişler, her memlekette 
telıf usulle rle dağıtılır. 

Mesel~ lngilizler Mkırdaki f, 
lah nüm 'l yiş!erini yangın tulum 
lariyle ve su sıkmak suretile da 
tırlar. 

Soğuk su r kullanıldi ğı takdi 
bu usul, hem zararsız, hem müe 
v~ hen(de komiktir, Fakat nüm• 
şin şid ,i e t ve şekline göre suyuıı 
caklığı Ja mevzuu bahsolunca vl 

yet tabii feci o'uı. 
lınparatorlul zamanında Beri 

nümayi şleri bando müzika ile d 
fılırdı, lllLJ Lika asabı gevşrtir. BıJ 
f, Ol Uİ r USUi dtğil. Şimdi süngii ~ 
!anmakta olsa gerektir. 

AmerikadJ gözya?ı bombal 
müessir bir nümayiş dağıtmak 
sıtasıdır. 

Bu usullerin en güzelini Ko 
lıag zabıtası bulmuştur: 

KopcnhagJa nümayişler folO 

raf makinelerile dağıtılmaktadır! 
Yanlış yazmıyoıuz. Nümayişi 

fotoğraf makinesile dağıtılmaktacJı 
Zabıta, nümayiş yer ine kuvvetli 
güzel fotoğraf makinelerile gelrJJJ 
te ve hemen fotoğraf çekmf'~e ~o 
yulmaktadır. Nümayi~çiler de ro'' 
cudiyetlerini tesbit ettirmemek Ü 

hemtn kaçmağa Laştilmaktadırll' 



8 Şubat 1f31 

Don Kişotu yaratan adam 

SERVANTES 
On iki bin sopaya nasıl 

mahkum etmişlerdi? 

D on Kişot'u bu yüksek ruhlu 
serseriyi hakkile anlamak 
tasvir edebilmekiçin her hal· 

de pek yüksek bir karakter, kuvvet-
li bir muhayyile lazımdı. 1 

Servanteste, kahraman babası ı 
olmaya layık bir çok meziyetler var i 
dı. Feci ve dağdağalı hayatında hay 
rete değer büyüklükler, kahramanlık 
Ye yüksek kalplilik göstermişti. Af 1 

ıikada 'geçirdiği beş senelik esaret \ 
hayatında o kadar metanet gösterdi 1 

ki böyle bir kalpten, böyle bir ese· 1 

rin doğması şayanı hayret görülemez 
1575 de, esırlerle, ğanimetlerle 

dolu üç harp gemisi (Cezayir) !ima· 
nına giriyordu. Grmiler. yükierini 
boşalttılar, esirleri lcaray;: çıkardılar. 

Bunlar arasında Servantesle kar 1 

deşi Rodrigo da bulunuyordu. Bila I 
hare ispanya edebiyatında büyük bir 
ıstirap bırakan Servantes o sıralarda 1 

(Jan Dotrişin) bayrağı altında harp 1 

eden ale iade bir askerden başka bir 
şey değildi. 

(Tepant) muharebesinde büyük 
bir yararlık göstermiş, göğsünün iki 
yerinden yaralanmış, sol kolu da sa 
kat kalmıştı. Düşman tarafın eline 
düştüğü zaman yirmi sekiz yaşında 
idi. 

Elinin sakatlığı, zincire vurulmak ' 
tan kurtulmasına sebep oldu. Diğer j 
esirlerin ayaklarında, boyunlarına zin 
cirler geçirilmişti. Servantes bir şö· 
valyanın maiyetine hizmetçi verilmiş. 
ti. Pek acı bir es•ret hayatı geçiri
yordu. 

Fakat bu adamın ruhunda o ka· 
dar büyük bir asalet güneşi vardı ki 
az sonra bütün esirlerin yüreklerini 
aydınlattı, Ümitleriııi canlandırdı. 
Onu bir halaskar telakki ediyorlardı. 
Onun bir gün kendıleıini esaretten 
kurtaracağına imanları vardı: Seıvan 
tes dostlarının, vatand'tşlarının <cıklı 
hallerini gördükçe kalben üzüiüyor
du. Kendini ve onları kurtarmak is· 
tiyordu.' 

sı yine Üzerlerine kapandı. 
Günler grçiyordu. Servantes bir 

türlü esaret, hizmetçilik hayatına 
alışmıyordu. Zincirlerden ziyade 
bundan muztari p oluyordu. 

ilk firar teşebbüsünde uğradığı 
muvaffakiyetsizlik cesaretini kırmış 
tı. Nihayet bir gün, bir Rum tücca 
rın hizmetçisile tanışlı. Bu, çok kur
naz, hilekar bir adamdı. !Zamana 
göre hareket ederdi. Bir kaç kere 
dinini değiştirmiş, bir kaç mezhebe 
girip çıkmıştı. Servantcs bu adam
dan istifade ed ~ceğini ~düşündü. Bu 
sıralarda, esirlerden bir çoklarının 

aileleri Cezayire gelmişlerdi Akra. 
balarını kurtarmak için ( fidyei ne
cat getirmişlerdi. 

Servantesin ailesi zengin değil. 
di. Bir çok fedakarlıklara rağmen 

iki kardeşi kurtarmaya kafi ( fidyei 
necat ) ı tedarik edememişlerdi . 
Servantes kardeşine ispanyaya dön 
mesini ve kendini kurtarmaya ça
lışmasını tavsiye etti. Delikanlı tek
lifi kabul ederek yola çıktı. 

Servante~ ; Gezayirde yalnız 

kaldı. Ve yeni bir firar pılanı hazır

lamaya başladı. ,Arkadaşlarının ba · 
şma geçti, kaçtı. Hapishane müdürü
nün evinin bahçesi yanında magara 
gibi büyük bir yer vardı. Oraya 
saklandılar . Yan'arında bol yiye· 
cek bulunuyordu. Esirler büyük bir 
n e ş e içinde .idiler. Yedi aylık 

esııret hayatı canlarına değmişti,. 

Kurtulacaklarını diişündükçe sevini 
yor !ardı, 

Halbuki kendilerini kurtar -
m a y a gelen hrisıiyen gemısı 
bir türlü fırsat bul..ıp da sahile ya· 
naşamıyordu, Geri döndü, gitti. 

Servantes gemiye bakıyordu. 
Kalbi eziliyordu. Hürriyetin yine 
uzaklaşltgını, kaçtıgını görüyordü. 

Tllrlcılizn 

İstanbul borsasının/ 
nakli hazırlıkları 

Acantalar bina projesi 
teklif ediyorlar 

lstanbul : 7 [ Telefonla ) - Is. 
tanbul borsasının Ankaraya nakli 
ve orada çalışmaya başlaması ha
zırlıklarını yapan lstanbul b<i>rsa 
aeentaları ve borsa meclisi müşte
rek komisyonları, çalışmaları bitir
mek üzeredir . . Komisyonlar borsa
nın naklinden doğacak hususları 
muhtelif bakımlardan tetkik etmiş. 
dir. 

Bu arada, Ankarada inşa edi · • 
cek yeni borsa binasının şekli hak· 
kında Maliye Vekaletine yapılacak 
teklifler de tesbit edilmiştir. 

Bu teklifler meyanında, evvelce 
lstanbulda bir borsa binası inşası 
İçin yapılmış olan proje de vardır. 
Gerek bu proje, gerekşe bu ınüna 
sebetle getirilmiş olan Nevyork, 
Londra ve Paris borsaları planları 
Maliye Vekaletine verilecı-ktir. 

Acentalar heyeti bayram ertesi 
bütün bu işler için Ankaraya ıide
cektir, 

Alsaray sınema 

sın da 

Bu akşam 8,30 da 
iki büyük filmle güzel lıir 

progra n sunuyor. 

1 
Kaçakçılar adası 

Oynayan 

Jak Hold 

r 

Fevkalade nefis heyecanlı bir 1 

film. 

2 

Saray entrikaları 
Bu giôzel Alman operetini her

kesin görmesi için iki gün daha 
göstereceğiz. 

İngilterenin 26 
milyon gaz 

maskesi var 

Londra: 7 (Radyo)- Parlemen. 
to müsteşarı Bay Hayt, lngilterenin 
harp halinde müdafaası mevzuu et· 
rafında söyledigi bir nutukta Lon· 
drada 26,000,000 gaz maskesiniıı 
depo edilmiş olduguuu ve hafta 
da 650 gaz maskesi yapılmakta 
oiduğunu ve imalata devan edilece· 
ğini söylemiş ve bu gaz maskeleri
nin en şiddetli gazlara karşı muka· 
vemet edecek ş~kilde bulundııgunu 
ilave etmiştir. 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 

Büyük Gala Müsameresi olarak 

Piel're Richard Vilm ve 
VERA COREN 

Tarafından calibi dikkat bir tarz· 
da temsil t dilen ve Çarlık Rusya· 
nın biitün sefahat alemlerini 
ihtiraslarım, Balalaykalarını ve 
korkunç idaresini tasvir eden 
Nüthiş Heyecanlı, Hissi, ve Feci 

Sahnelerle dolu 

( Çarın Yaveri ) 
fevkalade film ile 

Jeak Hold 
ın en \l'Üzel macera ve kc hraman

lık ve fedakarlık sahne: ile 
süslenmiş 

YILDIR1l'v1 Adam 
isimli en son eserini takdim ediyor. 
Bu akşam her halde TAN Si· 
nemasına gidin bu emsalsiz iki fil-

mi birden görün. 
PEK YAKINDA : 

Şeyh ahmet 
TUrkçe SözlU ve şarkılı 

8916 

Hüriyetl .. Onun mabudesi idi. O 
nu muhafaza için dört defa hayatını 
tehlikeye ko} muş ve yaralanmıştı. 
Ondan ayrıldığına çok müteessir o
luyordu. Ona tekrar kavuşmak is i 
yordu. Fakat nasıl?. 

Bu sırada, muhafızların geldigi
ni gördii. l<um hizmetci onları ele 
vermişti, E<irleri yakala'llak için a· 
cele gönderilen silahlı muhafızla- Çarşamba 

Tenzilatlı matine 8925 rın magaraya yaklaştıklarını hisse· ' 
dince' artık bu sefer bütün esirlerin ..._ ____________ _ 

Fırarı tasavvur ediyordu. Buradan 
bir kaçabilseler, (Oran)a kapağı at
salar kur tulacakladı. Çünkii o devir 
de (Oran) lspanyolların elinde idi. 

Fakat, bu o kadar kolay bir şey 
değildi. Arada 60 mil mesafe vardı. 
Çöllerden, dağlık ve taşlık araıiden 
geçmek, sonra yolu bilen b;r rehber 
bulmak lazımdı. Uğraştı, nihayet yer. 
lilerden birisini para ile kandırdı. 

Bir gece, gardiyanları sarhoş 
etliler, zincirleri kırdılar ve yola çık 
tılar. Kızgın kumlar üzerindP yıirü· 

Yorlardı. Yolda arslanların bağırdı
ğını, yılanların ıslıklarını işitiyorlar 
dı. Y etli kabileler, kaçak esirleri 
Yilkalamak için fırsat bakliyorlardı. 

Servantes bunları biliyordu. Fa· 
kat, felaket arkadaşlarının cesareti. 
ni kırmamak · · h. b d •çın ıç ahsetmiyor-

u . 

Rehber, birdenbire ortadan kayb 
o~du. Her ned ~n ise hareketine na· 
dım olmuştu. Esirleri kaçırma'-a d 
··ı 5 e la et ctti~i için büyük bir cezaya 
Çarpılacağım düşünmüştü. Ve usul
cacık sıvışıvermiş, zavallıları çölün 
ortasında bıı akmıştı, 

Fırariler, gece karanlığında ne 
}'bapacaklarını, nereye ıideceklerini 

ıl . 
1 

rıııyorlardı. Nıhayet, yalnız baş· 

k'ına yola devam edemiyeceklerine 
arar verdiler, bitkin bir halde şeb . 

re i'cldiler, hapishanenin ağır kapı-

yakılacagını, öldürüleceğini anladı. 

Onları kurtarmak istedi, Kabahatın ~-------------,-.-.----------
yalnız kendisinde olduğunu, onlara 1 
firar, kendisinin teşvık ettigini şöy· 
ledi. 

Yeniden zincire vuruldu. tamam 
beş ay bu halde kaldı. ancak ölme· 
yecek kadar yemek veıiliyordıı. E· 
saretten kurtulup memleketlerine 
dönen arkadaşlarından tbir haber 
yoktu. 

(Oran) kumadamnın vakıtlı ken · 
disi gibi esaret hayatı yaşadığını 
hatırladı . Kendisine bir mektup 
yazdı' yarJını istedi. Fakat, mektup 
ele geçti. Ve bunu götüren adam 
ipe çekilJi, Kendisine de iki bin so· 
pa atıldı. 

1579 senesi başlangıcında bir 
defa daha kaçmak istedi, muvaffak 
olamı.dı. Fakat vaki ile hırıstiyan 

olan Abdürralıman adli birisile ta· 1 
mşlı. Onun hissiyatını okşadı. Niha· 
yet yardımını temin etti. 

Abdurrahman zengindi. Bir kal 
yon satın alacak ve bununla esirleri 
kaçıracaktı, Bir ihanet yüzünden 
bu teşebbüs de akim kaldı. 

Servantes beş sene sonra, kar 
deşinin yarJımıle, mühim bir (fidyei 
necat) verdi, bu acıklı esaret hayı 
tından kurtuldu. Ve ismini tarihe 
geçiren ölmez eserini, Con Kişohl 
yazdı, 

Bu gece nöbetçi eczane 
Beledite civarında 

Yiizlerce Meraklı Tarafından sabırsızlıkla beklenen ve ne zaman 
gösterileceği defalarca sorulan Musukisi Lüıün ruhlaıı <1olduracak 

Ve şarkıları herkes tarafından söylenecek olan ve Bayramda 

( Tan Sinemasında ) 
GÖRECEGINiZ 

amon 
Novarro 

N.n Emsalsız Ve 
Muhteşem Temsili 

(ŞEYH 
AHMED) ... 

Türkçe sözlü ve şarkılı harkulade Film s~nenln 
en büyük ve rakipsiz şahaseridir 

Gösterildiği her yeı de önüne rakip diye çıkarılan filmleri matedüp bı 
rakan ve tevkalade güzel, heyecanlı mevzuu ile ve Vedi:ı Rıza, Mustafa 
Çağlar, Hasan Tahsin vl! daha bir çok Türk Artislııri tarafından söylenen 
Şarkı, Gazel ve nefis musiki parçalariyle süslü bulunan bu ÇÖL ihtiras 
Aşk ve Güzellik Dolu Büyük Şark Fi 1 miııi Bütün ADANA Sabırsızlıkla 

b~klemektedir. 

Pek az Bir zaman kaldı hazırlanınız 
8887 Yeni eczanesidir 

----------.... -------..... ...,.;J ........ ---------------------------------...., .... ----.......... • 

Sahife : 3 

Umumi arzu ve görmeyenlerinde görebilmesi için 

Asri -sine ada 
Yalnız Bu Akşam 

Rus ihtilalinin en canlı ve en mühim bir vesikası 

l_!(ronştad bahriyeliler!] 
Şimdiye kadar gördüğünüz ve göreceğiniz Rus filmlerinin en muaz. 

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

Oynayanlar : 

Rus Devlet Tiyatrosunun ünlü yıldızları 
G. BOŞOYEV - N. iV AKIN - C. Y AKOV - OSPOV A - O GUND 

Ayrıca: Ken MA YNARD 

1 Ya ölü - Ya Diri 1 

Localarınızı lütfen Telefonla isteyiniz 

Sinema sobalarla ısıtılmaktadır 
ÇOK YAKINDA 

LIL DAGOVER - VILLI BIRGEL 
250 kişilik Berlin operası Solistle~ orkestrasının iştirakiyle 

( BETHOFEN ) in en güzel senfonisi 

Dokuzuncu Senfoni 
Şaheser filmini bekleyiniz 

Telefon No: 250 ASRI 8916 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizamnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

emirleri altında bulunan jandarma birlik ve müesseselerine emir ve komu. 
ta ederler. 

Alay komutanı sıfat ve salahiyetini haizdirler. 
Emirleri altında bulunan birlik ve müesseselere karşı esas vazifeleri 

şunlardır: 

A) idari işleri tanzim etmek. 
B) Mesleki ve askeri talim ve terbiye ile maiyetini yetiştirmek ve se-

ferberlik hazırlıklarım ve işlerini yaptırma~, 
C) Disiplini temin etmek, 
Ç) Subay ve eratın zat işlerini yürütmek, 
D) Ödev ve hizmetlerin kanun, nizam ve emirlere uygun yapılıp ya

pılmadığını teftiş etmek ve icabında tahkikat yapmak, 
E) Jandarmaya aid lüzumlu ve faydalı gördüğü işleri Jandarma Ge· 

ne! Komutanlığına teklif etmek, 

Madde 66 - Jandarma mıntaka komutanları jandarmanın asayiş iş· 
lerile sair mülki ve adli vazifelerine doğrudan doğruya müdahale etmez. 
ler. Şu kadar ki birliklerin teftişlerinde bu işlerin ve askeri ödevlerin iyi 
yapılıp yapılmadığı lıakkında mülki, adli ve askeri makamlarla temas ve 
münasabaHa bulunarak alacağı ıııalümat iizerine birliklerin bu ödevle. 
rının maksada uygun bir surette yapılması esbabını temin eder. 
ler. 

Madde 6/ - Jandarma mıntaka komutanlarının merkezleri mınta. 
kaları ve ödevlerini ne suretle yapacakları Jandarma Genel komutanlı. 
ğınca bir talimatla tesbit olunur. 

KISIM 
4 

Vilayet jandarma komutanları 

. Madde 68 - Vilayet jandarma komutanları vilayet dahilindeki ka. 
za ıandarma birliklerinden müteşekkkil jandarma kıt'asının mes'ul amiri 
ve komutanıdır. Vazifesinin esasları aşağıda gösterilmiştir: 

A) Mesleki ve askeri talim ve terbiye ile maiyetini yetiştirmek ve se
ferberlik hazırlıklarını ve işlerini düzenlemek, 

B) Disiplini temin etınek, 
C) Subay ve eratın zat işlerini yürütmek, 

( Sonu Var) 8303 



• 

Sahife : 4 

Suriye Irak 
arasında 

Pasaport kalkıyor 

Suriye hariciye nazırı 
Bağdada gidiyor 

Bagdat 7 Selahiyaddar bir kay 
naktan haber alındığına göre, Suri 
ye ile Irak arasında pasaport mua
me l r ri rıi n kaldırılarak yolcuların ser 
bes tce girip çıkmaları esası kabul 
edilm iş tir . Suriye hariciyl" veziri Sa
dull ~ k Çabiri pek yakında Bağda · 

da gelerek 'bu hususta hazırlanan 

mua hedeyi imza ~etmekle beraber 
Smiye · Irak arasındaki bir çok 
mes - leler hakkında Irak Rıcalı ile 
temaslardada bulunacaktır. 

Şehir meclisinde 
- Birinci sahifeden artan -

takılma~ı lazımgelen yüz lambanın ı 

Yerlerin ·n tesbit edildiğini ve 1 
1 

derhal işe başlamak iizere elektrik 
Şi rketin i n tekl ifinin beklenmekte 
olduğunu bi ldirdi. Reis Tuıhan Ce 
mal Beriker , meydanl~ r ve pazar 
yerl eri hakkııı da da izahat vererek 
yansen planı mucibince açılacak ı 

meydanlarJ Jn s~ athane m_eydanınırı ! 
mevcut tahsisat nisbcl inde istimla. 1 

i 
kine başl and ığını ve müstakbel pla- ı 

' na göre park ve pazar y<'ı leri ola-
rak gösterilen Kar~ıyakadaki es~i 1 

mezarlık ye;iniıı tesviyesin ~ başlan 1 

' mış o:duğunu, ve bugünkü hayvan 

Seyhan vilayet" nden: 

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

1 
ve emsali ocaklar resmi açık arttır
mayakonulmuştur. 

2 Talip olanların 18 lira 75 , 
kuruş muvakkat teminat makbuzla- ı 

rile 23 2 938 Çarşamba günü saat \ 
11 de daimi encümene ve şartna· 

meyi görmek isteyeıı !erin de her gün 
hususi muhasebeye müracaatları. 1 

3-5- 8 - 10 1 

i 
1 

Seyhan vilayetinder,: 
1 1- Hususi idareye ait olup , 

( Türkııözü ) 

------------------~--------.... -------------------------
Sıhhatinizi koruyunuz ! 

- Nasıl mı ? 

KAVADELEN 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavrnet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

Görünüş : Berrak ıı Kaleviyet : ( ICO sm3 suya sarfolunan N 10 Hcı 

mikdaı ı ) 0.2 sm3 
Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 Renk 

Koku 
: Renksiz 

Kokusu < Uzvi maddeler için sa rfolunan müvellid ilhum uza 
lılrede 0.40 gr. 

8 Şubat 1938 

\ .~----~-----------------------------------"" 
BAYRA:vDA: 

Seyrine doyamıyacağınız iki muazzam film 

Alsaray -Asri 
Her iki sinemada birden 

1 - Kadınların en çok beğrndikleri dünyanın en ğüzel erk~ği 

( ROBERT TAYLOR) 

Erkekleıin perestiş ettikleri beyaz perdenin biricik sehhar Yıldııı 
( GRETA GARBO ) nun şaheserler şaheseri temsilleri. ALEKSANDR 
DÖMAFISIN ölmn eseri 

(LA DAM O KAMELYA) sey!aptan yıkılan karşıyakadaki 250 
lira muhammen bedelli kahvehane 1 

enkazı peşin paı a ,-e açık artırma ı Tadı : Lat if Sülfat ( SÔ 4 ) ,, O.OC33 gr. 1 2 - Holıvudun en güzel vucutlu yıldızı Türkçe sesli ve sözlü 

Teamiil 
suretile satlıga çıkarılmıştır. 

: Mutedil Klor ( Ci ) , , 0 .007·1 
Niırat ( No 2 ) .. o.oo.ıo 

2- Talip olanların 16 -2-938 
i 

çarş<ınba günü saat 10 <la 18 1 

lira 75 kuıuş muvakkat teminat 
makbuzile daimi rncümene ve en- 1 

kazla şaı !nameyi görmek isteyelerin , 
de her gün hususi muhasebeye mü· ' 

ra caatl a rı. 1 
3- 5 8- 10 

Seyhan C. Müddei umu

miliğinden: i 
1 
1 

1 

Nilrit ,. Yok 
Amonyak ., Yok 

( el. 33 ) 

Fenııin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli boıular!a içi mrımer döşeli bdlu 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 huzurlaıında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu. 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenrrtk şr:l: rimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 

( DOROTY LAMU'R ) un emsalsız Temsili 

Dişi Tarzan 
DiŞi TARZAN, Baş dörodürücü bir seı güzf şt Filmi d•ğil film sena 

yiinin ~- ir zafer abidesidir. 
DiŞi TARZAN, Aşk . Heyecan · insan ve tabiat güzelliklerinin eO 

tabiilerini toplamış bir şahese rdir. 

DIŞ! T /ı. RZ.A. N; İn~an ! arın ve i nsanlığın binlerce Vahşi arasında ge· 

çirdikleri en 1-:eyecanlı sefahatı gösteren en canlı bir vesika ve seyrine 

kanılmaz bir mevzudur. 

ı DiŞi TARZAN, Şimdiye kadar seyrettiğiniz ve edeceğiniz Tüıkç1 

! • s esli ve sözlli fıl i mlerin en güzelidir. 

;r 

iiii 

1 

ihti las suretile zimmetine para 

geçiı mek maddesinden dol•yı suç- j ı 
hı olup mevkuf !:>ulunan ve 1 (09 
No. lu kanuna göre hakkında ilk tah-

Kayadelen Gazozları da ;'. ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne 

D 
. B .iyram günleri ve gecelerinde vaktinizi hoş ge· de 

fis, temizdir. airna Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 136 1 bin 

' kikat yapılmakta olan maliye tahsil· , 
darlarından Sal im sevginin hesaba. 1 Malatya Bez ve iplik Fabrikası Türk Anonim 
tının ehli vukuf tarafından tetkiknt Şi rketi Adana Mensucat fabrikası Direktörlüğünden 
yapılmakta olduğund an hestbatının 

tetkikine ve hakiki zimmetinin tes J 

bitine esas olmak üzere evvel 1 

enıirde mükellefler yedide bu J 

1/2/938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlar!a kaput bezlerimizi 
sattığımızı sayın mü~terilerimjze j,an ederiz. 

lunan makbuzların getirilmeleri için ~ Tip 

Grnişlik 

santim 
Top 

Metre 
Top 
F'iatı 

ilan edilme•ine lüzum göriildü~ün· 
1
• 2 Çiftçi bezi 7 5 36 725 

d~ıı böyle makbuzların tetkiki için , 4 Astarlık bez 85 36 695 

çirmek için bu şaheserleri muhakkak görünüz ve 

1 8919 , de 

! '~----~~~~~~~~~~~~~----~~---'· ~u 

ett 
ı ,- ı'i altı 

ler1 

•• •• •• 
TURKSOZU 

ayn 
h .. u, 

del 
Yaı 

ikinci sorgulıakimliğine getirmeleri ı' ' 
·ı• 1 Satışlarımız, Fabrika teslimi ve peşindir. 8915 1 1 

ı an o unur. 5 - 7 8913 /. • 1 

\Matbaacılık! Gazetecilik\ 

' ~----------------·------------------~ Mütenevvi renkli 

pazarında bir ahır v?- bir pısuvar 

yaptırılımk uu re projelerin ha- : 
zırlanınakta o lduğunu söyledi. Aza· 
dan A!i Naim Ôzgener şdırin bir 
kaç yerine kasap ve sebze halleri İ 
yapılma sı hakkmJ aki Daimi Encü. l,I 

mene havale edilen takrir üzecine 
ne mu •m<- lc yapı ldığını sordu. Reis, 
lıu takririn Encümence muvafık bu 

lun foğunu ve şeh rin üç yerine ye 
niden kasap ve sebze halleri yap 
tırılmasına karar verildiğini ve bu 
hususta tetkikata başlanmış ise de 
istimlak ve inşa projelerinin hazır . 

!anmas ı zamana mütevakkıf oldu· 

Milli Mensucat F ah
i rikası Ltd. Sosye _ .. 

1 
te:sinden: 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik rnakinalarında 

yaptırabilirsiniz. 
* 

T A B 

bir cild, renkli ve zaı~ , 
bir kapak bölgede an.. A 

cak Türksözünde ya· 
pılır. 1 

Resmi eurak, ced· 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumuırt 
tab işleriniz, en kıs9 

bir zamanda en Mfiı 
bir şeklide en zarif h~ 

rufatla Türksözünde ya· 

pılır . 

1 
t 
i ğunu v~ bu tesisatın ancak 938 1 

biitçesiııden yaptırılabileceğini söy· 1 

ledi . 

Sirküler 
No: 471672 IH. 
Adana, 5 Şubat 1938 
Sosyetemiz Umum Müdürü Bay 

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

tan ve perakende satılır . 

7967 102 

Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA IŞÇEN 
Belediye karşısında 

Eserlerinizi Tiirk 

sözü matbaasında bas. 
tırıııız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet-

' lenecektir. 
· Kütüphanenizi gü. 

1 
zelle~tirmek istiyorsa

. nız kitaplarınızı Türk
sözünün mücellithane· 

* 

Kll'AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 
Tür..sözü matbaa· 

sı "Türksözünden. baı· 

ka her boyda gazete• 

mecmua, tabeder. 

1 
, 

R- is izahata devam ederek bu 
sen e bütçesile alınması kabul edilen 
Arazöz, cenaze otomobili, buz fab
ıikası tesviye cihazı ve tahlisiye ve
saitinin ikmal edilmiş ve satın alın. 
mı~ oldu~unu ve yine bütçede ka
bul edilen yazlık hamamın da ya
pılmış bu :unduğunu söyledi . Reis , 
parklar ve bu parklarda yapılan 

Nuh Naci Y azganın sıhhi mazeret · 
!erine binaen istifa etmesi üzerine 
Heyeti İdaremiz 41211938 tarih ve 
No: 70 kararı ile Sosyetemiz mü· 
dürlüğüne Bay lbrabim Halil Tel
ciyi tayin eylemiştir . 

J Bdy fbrahim Halil Telci Sosye · --~~~~~---------~----------------
sinde yaptırınız . Nefis 

---'-·---- ---- ' . 

tr si sat ile şehrin ağaçlanma işleri 

üzerinde de izahat VP.terek bu sene 1 
1 

temizi harice karşı temsil salahiye-
tindedir. Sosyetcmizi her türlü mail 
taalıhüt altına alacak ve ilzam ede 
cek muameleler de birinci derf'cede 
imza salahiyetini haiz Sosyete mü 
düıü ve Sosyetenin resmi mührü 
ile ikinci de:ecede İmza salahiye· 
tini haiz bir zatın birlikte vaz'inıza 
etmeleri lazımdır. 

D. D. Yolları 6 cı işletme 
me konıisyonundan : 

eksilt-

Adana d~pomıza bir sene zarfında gelecrk tahmin< n 20000 ton mik
darıncl"aki maden kömürünün vagonlardan tahliye ve istifi işi bir yıl mü 1-
detle müteahhide verilmek üzere açık eksiltıneye konmuştur. Beher to 
nurı muhammen tahliye ve istif bedeli 10 kuruştur. 

Atatürk par kına bir umumi bela 
ile bir buvet yapıldığını ve plan 
mucibince burada yapıl acak olan 
büyiik hlvıızun inşa edi lmrkte ol 
duğunu söyledi. Dil berler sekisi mev
kiinde yapıl a cak Ç'lm koru 'uğunun 

bütün ağaçl" rı ııın d ik ildiğini , ağaç
lanma i~ine pek fazla ehemmiyet 
veı ild i ğiııi a n lattı. 

Ca<ldelerio,ik!iınin ı iz; n hususiye. 
tine uygun ağaçlaıla süsl enmesi için 
fidan lıkta da mühim miktarda ha
zırlıklar yapıldığını ilave etti. Reiıin 
bu izahatı Meclisçe kafi görüldü . 
Ruznam~de koııuşu tacak başka bir 
şey kalmadığından çarşamba günü 
saat on beşte tekrar toplanmak üze
re Cc ise ka paıı d ı . 

B1y lbrahim H. Telcinin gay
bubtti esnasında Sosyetemiz n.ü 
diirliiğÜhÜ vekaleten idare edecek 
zatın gene Heyeti IJare tarafından 
tayin ed ilmesi lazrndır . 

1 

Sosyetemiz namına imza edecek 1 

zatların adları ve imzaya salahiyet 
derecderi, tatbik imzaları ve Sos 

. Eksiltme 15/2~938 Salı gü.nü saat 10 da Adana işletme Müdürliiğü 
bı~asıııda yapılacaKtır. Buna aıt $artnaııı e ve mukavelename projeleri ko 
mısy_onum'.ızdan ~)ed elsiz ?!arak verilecektir. isteklilerin kanunun istediği 
vesaık ve ıdaremız veınesıne yatırılmış ı 50 liralık muvakkat temiııat mak
l um veya bu miktarda banka teminat mektubu ile gününde eksiltmede 

Adana kasapla r 

yeti reiı.l ı ğinde n: 

. 
cemı-

Kurbanbayramının ikirci ve ü 
çüncü güııleri dükkiinlaıımızın bay 
ı anı münasebetile kapalı olduğunu 

lliuhterem gazetenizle ilan edilme 
sini sa) gıl.rımla dılerim. 1-2 

8924 . 

lıu!u<'ınaları. 8899 29-3-8- 10 
yetenin rasmi mührü aşağıda gös· 
!erilmiş olup Not alınmasını rica 

1 
----,,....~-..-...... ~ ...... ....,....,......,.,...,,._.,....,..., _ _. __ .,.., __ _,.,, __ ~ 

ederiz . 
işbu Sirküleriıııizden evvelki Sir. lbrahiı ı H fdc i şu S'.l retle imzı eder: 1 

küler ahka nınrn iptal edildiğini arz 1 lbralıim H. Telci 
eder S >syda 'lı iz hakkınd~ bugüne 

1 
ı JfdıM _ i 'er cede İmza salahiyetli Sah· 

kadar beslentn emniyet ve tevcc D Oıkme rı ınulıasebe Şefi : 
1 

cühleriıı lıurıdan böyle de Sosyete- . . _ S. Dikmen ) 
mizden e sirgenmiyecrğini kaviyyen !kıncı derecede ımza salahiyetli Lüt 
iimit eder saygılarımızı sunarız . fi Sarıkell e Kassier ; 
Mılli Menoucat Fabrikası Ltd. Sos Liitf, Sarıkelle 

yelesi Heyeti idare azaları lş_bu Si.rküler Adana Birinci No-

Mustafa Özgür Nuri Has terliğiı:ıce tes~I ve tasdik, edilmiştir. 
imza ı lmz,sı Tarih ve No: 710 

Nuh Naci Yazgan Seyit Tekin 7 Şubat 1938 
imzası imzası l 938 senesi Şubat ayıııın 5 inci 

Bir inci dereced~ imza salahiyetli g ü"Ü tarihile yazılı bu Sirküler al 

tındaki imzabr ş•hıs ve hüviyetleri 
dairece maruf adresleri yazılı M. 
M. F .ıb. ikası Limited Sosyetesi na · 
mına s•hip!~ri Nuh Ndcİ Yazgan , 
Nuri H ıs, Mustafa Özgür ve Seyit 
Tekin ve İbrahim H. Telci ve Sabri 
Dikmen ve Lütfi Sarıkellenin ım· 
zahıı olup münderecatını tamamen 
kabul ve ikrar eyledikten senra im 

zalamış olmalarile Noter kanununun 
67 inci maddesine tevfikan tasdik 
ettim; 

8923 
7 Şubat 1938 
R. Nihat Aysan 

Kom ur sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zarif, sağ'lnm, ucu?.. 
son sistem bir 

MALTIZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız. 
sayesinde mu tfağııu~ın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

YU 
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Alacağınız M ıt d Yakmak için en 
0

ekonomik, en uc~ ~~ a iZ a kömürt.de Alı Rıza Kelle' 
bir 

şeker ticarethanesinde bulaczksmız.. his 

Maden k•• .. •• kullanmakla hem milli bir cevherin ist ihd ıni omuru lak'ni arttırmış ve hem de müstelı tel 
• 

olacaksınız. 03un kömürü arlık aranılmamağa nıahkümdür. bu 
alı Maden kömürünü muı fa ğınızda bir kere tecıübe edioiı diı 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
15 8879 

Umumi n~şriyıt nıütilirl 

Macid Güçli 
Aaana T!lrkıilzö mıflt1aıı 
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