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SAHiP ve BAŞMUHARRlRı 

Kuruluş Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

•• Pazar 

10 Teşrinievvel 937 
Onüçüncü Yıl - Sayı : 3953 

) 
~ 5 Kuruş 

ADANA: Telefon ı 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 )iiiiiiiiiiiiiii~-----;;;;;;;;;;iiiii~ 
.... 

r-----KIŞ GELiYOR-------. 
Seylapzedelere yaptırılacak evlerden eser yok 

Bu zavallıları bu kış açıkta bırakma
rnak için başka tedbirler almalıyız 

Geçen senenin İlk Kanununda Adana büyük bir felakete maruz kaldı . Seyhan taştı , şehrin ve Çukur
ovanın büyük bir kısmı sular altında kaldı , insanlar öldü , evler yıkıldı , servetler kayıp oldu, ve bu me· 
yanda binlerce insan da evsiz ve açık kaldı . 

Adananııı bu felaketine karşı bütün yurdun gösterdiği aliıka ve başta büyük kalpli Şefimiz olduğu halde 
bütün vatandaşların ihzar ettiği şefkat Adana için en büyük teselli oldu. 

F e!akete uğrayan ve evsiz kalan hem~ehrilerimizin ihliyaçlarına sarfolunmak üzere Kızılayın müşfik eli • 
le her taraftan teberrüler yapıldı ve bir çok paralar gönderildi . O zaman bu paralardan bir kısmı acil ıhti· 
yaçlnrına sıırfolur.mak ve kı!men yıkıl2n evlerini 1<mir ettiımek ıi2ere bir kısım felaketzedelere dağıtıldı , 
artan ve tcberıuler i n miihim bir lmmını le~kil eden para da evleri ternamile yıkılan seylap zadelere yeniden 
ev yaptırılmak üzere ayrıldı. 

Şimdi likteşrin ayı içinde bulunuyoruz. Bu felaketin üzerinden yakında bir sene gibi özden bir müddet 
geçmiş olacak yağmurlu, fırlmalı havaların, so\uğun kapılarımıza dayanmasına çok azl bir ;zaman kaldı. Fa
kat şımdiye kadar bu zazallı insanların iiütCn i'mitlerini bafladıkları ve memleketin kendilerine bir eene ev• 
vel vadettiği bu ev l eıdrn oı1ı:da rnkiıik bir ırrııe hile }ek. Bu gecikmenin, bualahsızlığınmesulleri 
kimlerdir ? Niçin bu ana kadar miisbet hiç bir teşebbüs yapılamamıştır. Veyahut yapılmış ise niçin muvaffak 
olamamıştık ? Bir senelik müddet , yeni Türkiye gibi yapıcılığı. işlerinde süratı milli bir anana haline 
Edır.uş olrn bir rrtm l <keııe hra bir k • ı< br.ın bil e }tn'crn ~vıu J rr,. ıra kaı:dır. Neıcde kaldı ki, 
parası hazır, mini mini elli a\imış bina için en bir aylık bir nm2n kafi gelmesin .. 

Şu anda kadın, çocuk, erkek yüzlerce felaketzede yurddaşın içini büyük, bir endişe kaplamıştır. Memleket 
gösterd i ği büyi:k ~elkatle bu felaketzedelere kaı~ı borcunu ödemiştir. 

Binaenale) h, onların infrr.Ln:eki kış, F~rr ur al1ında fO\ uk \e fıı tına içinde ~efil, ı:erişrn kalmalarıııın 
gtnahı bu i ~ i n tqaıı 'rr.asırciın rreıül olanlaıa ail1ir. 

1 
Crirröde ıck kmı tir 7ırrrn ~< ' rr ı ~t ı r . Eu nlu 'n k : ~a bi1iri' rrH ire hcrrın ~. cn· tn irr.Hn yoktur. O hal

de, bu ıavallı imanları barındıırrak iç'n l:aıka t<dbir a lmzğa rrfCtuıcz. Eur.tn için Kızı l~yın ı . n dicen !<ali· 

.._yetı;,g;çı;::e~! !Azımdır. 

BiR TALEBE CiNA -
YETi DAHA 0l:BlJ 

Tarsus Amerikan kol
leji müdürü vuruldu 

Cinayetten sonra katil talebe de 
1bir kurşunla öldü 

Sureti mahsusada gönderdiğimiz muhabirin 
verdiği şayanı dikkat tafsilat 

Tarsus : 9 [ Hususi surette gön· 
derdiğimiz arkadaşımızdan Telefon· 
la ] - Tarsus Amerikan Kolejinde 
Vukubulan talebe cinayeti hakkında 
derhal tahkikata giriştim. 

riniz, derhal Kolejin eski senelerde· 
ki sınıf kadro ve derecesinden size 

bir diploma vereyim, diyor, 

Talebe Hamza bu cevaba mem
nun olmamışsa da , önünde hiç ol
mazsa bir imkan melcei açılmış ol· 
duğundan Kollej Müdürü Bay Vul· 
vurs'un bu tavsiyelerine mutavaat 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

lçerıde 

Hava röportajı 
Yazan : Cemal Kutay 

* 
Talebe ve musiki 

/ --.-..............-.--... -·-~ 

'Türk - Sovyet ~ 
1 ticaret ve sey

ri sefain mua
hedesi dün 
imzalandı 

Ankara : 9 [ TÜRKSÖ. 
zO muhabirinden ] - HU
kOmetlmlzle Sovyetler Blr
lliil arasında ticaret ve 
Seyri Sefaln muahedesi 
ile ticaret, mUbadeU!ıt ve 
tedlyatın• mUtedalr olan 
anıa,ma Hariciye Yeklle
tlnde bujiUn lmzalanmı,, 
Türk - Sovyet dostluju. 
nun samimiyetine •••ret 
eden nutuklar söylenmı,tır. 

1 

Resmi makamlardan aldığım 
llıalumata göre, bu sabah saat se
ltizde, mektebin talebelerinden 335 
doğumlu Nuh oğlu Hamza mektep 

Müdürü Bay Vulvurs'u, isteğini ye· 
rine getirme~iğinden dolayı tabanca 
ile vuruyor. Ve cinayeti işledikten 
sonra da kaçarken elinden düşen ta 
banca patlıyarak vurulup ölüyor! ?. 

~Cinayetin sebebi 

Tarsus Koleji talebelerinden ka· 
til Nuh oğlu Hamza 1335 doğumlu· 
dur. 

ltalyanın cevabı notası 
mukni görülmiyor 

Hamza, orta mektebi ikmal et· 
ıniştir. Mektebin Müdürü Bay Vul · 
Vursa müracaat ederek Kolejden me

zuniyet şehadetnamesi istiyor. fakat 
ICotej Müdürü : 

- Buna asla imkan yok çocu
ğum ... Çünkü mektebimiz eskisi gi
bi dört sınıflı d~ğildir.Vekaletin em· 
rile Kolejimiz altı seneye iblağ edil
di, diyor. 

Hamza bunun üzerine Müdüre 
Yalvarıyor, israr, ediyor, " beni eski 
seneler gibi mezun ediniz • diyor. 

( Hamza dördüncü sınıfın imti . 

hanını da vermiştir. ) 

B ... y Vulvurs, Hamzaııın bu is· 
tirhamlarını doğrudan doğruya red 

detıniyor ve ona yol gösteriyor : 

- Hay hay .. Fakat bir şartla : 
Mademki bu arzudasınız Mersin Maa

r.ü Miidij.r!iJ81izıde.ı bau -.ir Yerdi· 

İngiltere ve Fransanın ltal.yaya yeni
den bir muhtıra vermesi muhtemel 

(Yazısı üçüncü sahifede ) 

Su[iyede iktisadi buhran 
hüküm Sürmekte 

Lübnan intihabı bu ayın yirmi 
beşinci günü başlıyor 

Partiler propagandaya geçti 
Beyrut : 9 [ TORKSOZO mu. 

habirinden ] - Lübnanda bu ayın 
yümi ~ ~y . B.iik'Qııe't 

intihap esnasında umumi yerlerin 
kapanması için halka. ilanda bu· 
..ı.~:~ •t.,.ıe-

ingiliz Başvekilinin şayanı dikkat nutku 

Biri Avrupanın göbeğinde diğeri Uzak Şarkta 

iKi MAKTEL VAR 
'' Bu facialara yol açan, müzakere
lere girişmeden evvel barba hazırla
nan fena fikirlileri susturmak lazımdır 

Ruzvelt'in nutkuna temas eden Çenberlayn : 

Bitaraflık siyaseti yolunu takib edeceğini sandığımız 
Amerikanın, bugün sulh yolunda bitaraflığını bile 

fedaya hazır olduğunu görüyoruz, Dedi. 
Londra : 9 (Radyo) - lngiltere 

Başvekili Bay Çemberlayn çok şa
yanı ehemmiyet bir nutuk söylemiş 

bulunuyor. 
/ 

rallığı feda etmekten çekinmiyecektir: 
Paris : 9 (Radyo) - Bu sabahkı 

bütün Fransız gazeteleri, Çemberlayn'ın 
dünkü nutkundan bahsetmekte ve 
çok sitayişkiır maki!lelerle dolu bu

Başvekil bu nutkunda İngilterenin 
bu günkü askeri vaziyetinden ve in· 
giliz Deniz, Hava ve kara kuvvetle· 
rinin takviyesi için girişilen teşebbüs· 
!erden, bugünkü dünya vaziyetinden 
ve lngiltere iktisadiyatından bahset. 
tikten sonra harici siyaset üzerinde 
uzun boylu durmuş ve Amerika Bir
leşik devletleri Cümhur Reisi Bay 
Ruzveltin son nutkuna temas ederek, 
sulhperver Amerika Şefinin beyana• 
tındaki isabetli görüşü büyük bir tak. 
dirle karşılamıştır. 

Bay Çemberlayn bıı nutkunda 
lngiltere harici siyasetinden bahseder. 
ken, Hariciye Nazırı Edenin muvaf· 
fakiyetini tı:barüz ettirmiştir. 

Bay Çemberlayn bu nutkunda 
ezcümle şunları söylemiştir : Bu gün 
biri Avrupanın göbeğinde, diğeri 
Uzak Şarkta olmak üzere iki mak
tel vardır . Buralarda gayrı insa. 
ni bir düello cereyan ediyor. 

Bu düellonun hedefi meçhul, aki· 
beti korkuludur. Burada harp etmi. 
yen bfgünahlar da can vermektedir . 

Bu facialara yol açan ve müzakerele
re girişmeden evvel harba hazırlanan 

Bay Çemberllyn 

fena hareketlileri susturmak lazımdır. 
Dokuz devlet konferansının mu· 

vaffakiyetinden şimdiden çok emin 
bulunuyorum. 

Hatip, Ruzveltin nutku için de 
şöyle demiştir : 

- Şimdiye kadar Amerikanın 

bitaraflık siyasetine de\·am edeceğini 
sanıyordum. Fakat anlamış bulunu. 
yoruz ki Amerika sulh yolunda bita· 

UZAK
ŞARK 
ıHARBi 

Dün sabah daha 
iki Çin Generali 
kurşuna dizildi 

Sebep: Muvaffak olamamalarıdır 

JAPON BAŞ KUMANDANI; JAPON GA YESINlN 
ÇINl EZMEK OLDUGUNU AÇIKÇA SÖYLlYOR 

Ş11R9b•Y kenarında J•pon mevzileri 

lunmaktadır. __ ..................... . 
ULtJS 

Her gUn~~12 aahlle 

Yeni Ulus 29 Teşrinevvel 

nushasile size kendini 
tanıtacak 

Romanlar, hikayeler,' dünya haberleri 

siyasi, içtimai, iktisadi 'makaleler. 

Majjazln, kUltUr, kadın, çocuk, 
ziraat sahHelarl 

Ankara ve Kamutayı 
yakından takip 

Bir İngiliz vapuru 
tevkif edildi 

Franko zırhlısı vapuru asi 
limanlarına götürdü 

Londra : 9 (Radyo) - Bahri 
makamlardan bu sabah alman ma· 

Jiimata göre; dün Boblen isminde 

bir inıiliz vapuru ispanya ihtilalcı 
zırhlılıınndan birisi tarafından tevkif 
ve müsadere edilerek Asi limanla· 

rına götürülmüştür. 

Hükumet bu vaziyeti Franko 
neıdinde protesta edecektir. 

Berut konsolosumuz 
Ankaraya geliyor 

Berut : 9 (Hususi) - Berut 
Türkiye Baş Konsolosu Feridun ya. 
rın Ankaraya hareket ediyor. 

Son dakika: 
BUyUk Şef Nazlllldan sonra 

lzmlre geçHler 

~o~~ra : 9 (Radyo) - Çin-Ja- ı lııacağı ~öy~eniyor . Ja?ony_a kon_le-
pon·ıhtılafını konuşacak dokıı. z d • raı:ısa Jırmıyecek ve Çın hükumeti doj 
~ ~ ~~ ~~! tti}1ıa·- ~( Ge"ri9l ~ 'W.ııi'+' } l 

Nazilli : 9 ( TÜRKSÔZÜ muha. 
birinden ) - Büyük Şefimiz Atatürk 
Nazilliyi şerellendirdifer ve Nazilli 
fabrikasının açıltŞ meruinıindc bu. 
fırıriı'dnr· ~bıaM it~~ 



"Sahife: 2 

Hava Röportajlan 

PLA NOR 
Onda bir Flzleyen veya astronomun 

tabiat hadleelerlne karfı olan bllgl ve 
emniyeti vardır ve bu kendi varlllını ona 
emanet edecek kadar genlftlr. O, Motor· 
lu olan Tayyareden daha fazla tabiata 
bajhdır. l!undan dolayıaırkl o, Kanadla
rımn ortasına bir insan alacak kadar 
kuvvetll ehR bir Kartal gibidir. 

PJinör ismi, insan
ların yerde kalmayı 

yirminci asra yaraşhr· 

madıkları ve göklerini 
biJmiyen milletın vata
nına tam sahib sayılrr ı· 
yacağı bu devirde ta-

nındı. Bu kadar asil ve Cemal Kutay---· 
hür milletlere has olan bütün var. ı 
lıklanmız gioi havacdı~ıda bize 
cümhuriyet getirmiştir. Kanıdlı ne
sil çalı~rnanın lnönün de merkez· 
leşmiş olmasını, yalnız tabiabn bir 
imkanı veya tesadüf olarak nasıl ka
bul edebiliriz ? Burada yeni zaman· 
lar ilmi olan uçmayı öğrenirken, 
çocuklarımız bir zorlukla karşılaş. 

tıklan zaman karşı ki tepelere ba· 
kacaklardır: Ağabeyleri istila selini 
buralarda durdumuşlardı. Biraz iler
de Metris tepeleri gö2üküyor. Garp 
cephesi kumandanı ismet paşa 1. 
nönü harbinin zaferle neticelendi-
ti gün, büyük Öndere ve Türkdün • 
yasına " - Düşmanın harp meyda
nını galip silahlımmıza terkettiğini,, 
buradan müjdelemiştir. Başbakan 

lnönü yakında memlekete gene ay· 
nı tepelerden " lnönün de yttişf'n 
gençlitin Türkiyedeki hava tehlike
sini yok ettiğini " müjdeJiyebilecek· 
tir. 

Planör bir sihirbaz kutusudur. 
Ne motörü, ne eJelctriki vardır. Om 
havanın sınını bilenlerle. aklına ve 
koluna hakim olanlar lciJometreler 
ce yol )Üıütür. Bulutlar arasına ÇI· 

karırlar. 

F alcat bu tarif planörün dıştan 
göıü11üşüdür. Onun tn büyüle mezi· 
yeti bizi terleten, üşüten veyı fe-
rahı.le veren havı cereyanlarına ka
nat uydurmasını bilmesidir. 

Onda bir fizisyen veya astrono
mun tabiat hadiselerine karşı olan 
bilgi ve emniyeti vardır ve bu ken
di varlıA"tm ona emanet edecek ka. 
dar genistir. O motörlü olan tayya· 
reden daha fazla tabiata bathdır. 
Bundan dolayıdrrki o, kanatlann or-
t111na bir insan alacak kadar kuv. 
vetli ehli bir kartal gibidir. 

Planör, basit fakat satlam ve 
ustalı1clı bir inşadır. Biribirine mü-. 
sıvi iki kanat ve bu iki kanadın or• 
tasmda ön tarafında rı-hat oturabi· 
lecek bir koltuk. Çok sak1am bir 
gövde ve bu gövdenin nihayetinde 
kuyruk takımı ... Kanadlarının ucun 
da yan muvaZf'neyi tt'min edtn ka· 
natçılar, kuyruk takımında irtifa ve 
istikamet dümeni... Bunu okuyan ve 
tayyarf'yi bilenler: " - Hep yanlış, 
c:)iyecekler .. Bu anlattıklarınız pla
nörde detil tayyarede vardır,, 

"- Fakat bunun içinde yüz lira· 
Jık kereste var. 

Havacılar, havacılığın azametini 
anlatmak için bu hayret hi1'sinden
de faydalanmanın yolunu buldular : 

"- Havacılığa ait vasıtalarda 
kullanılan eşya bile göze olduğun· 
büyük gözükür. 

Planör türlü türlüdür. Başlangıç 
Planörü, telcamül Planörü, yelken 
uçuş Planörü, akrobasi Planörü, 
rekor planörü ve saire .•• 

Fakat havacılar kendi aralarında 

daha başka türlü konuşuyorlar : 
•- Bu gün Ş.5 havalanacak 

mı?,, 

Siz ne demek istiyorlar gibi yüz· 
lerine bakarken bu suale muhatap 
olan diğeri ufka veya havaya baka
rak cevap verdi: 

• - Statik ceryan var uçar ... ,, 

Şu t.ifre nwnaraaı ıibi olan Ş.5 
yelken ıkrabaıi plinörü demektir. 
Statik ceryana gelince: Onun lnönü 
11rtlannda bir tepenin yamacında 
olup, obüründe buhmmayan ne aca. 
ip ve ya11 iJe anlahlmım güç olan 
bir rüzgar oyuJRJ olduğunu, bir pla
nörü ancak havada küçük bir kağıt 
parçası ıibi yübelttipi görmekle 
ınlıyabilininiz. itte lnönü sırtla
rında hiç eksik olmayan bu rüzgar 
bir plinörcümüzü 18 kOsur 11at ha· 
vada bırakarak bize dünya dördün· 
cülütünü kazandırdı . 

Planörün ucuzlup kadar mü. 
him bir vıshda memleket içinde ya
pılmasındadır. Türk gençlitine uç. 
mak kudretini vermeyi bir yaşama 
şartı olarak programına alan Hava 
kurumu, bu şartın, ancak milli va · 
sıtalarla gerçekleşecepi düşün. 
muş ve evveli Kayseri fabrikasında 
tecrübeler yaptırmış, son· 
ra kendisi Ankarada atölyeler kur · 
durmuş ve lstanbulda planör yap. 
mak üzere teşekkül eden bir Türk 
müessesesine siparişler vermiştir. 

10 Tetriniewel 

haberıern 
Metaksası 

Ş 8 h 1 r Ankara 

~----------------------------·----------.,., ziyare 
Cümhuriyet 
Bayramı 

Hazırlıkları 

29 T eşrinievvelde Cümhuriyet 
Bayramımızda şehrimizde yapılacak 
büyük tezahürat ve tezyinat için 
şimdiden hazırlıklara başlanmıştır . 
Bu işlere bakmak üzere bir komite 
seçilmiştir. 

Şehrimizde kulla-
nılan Bisikletler 

Bisiklet sayısı günden 
güne artıyor 

Re! mi makamlardan aldığımız 
istatistiklere göre; şehrimizde bisiklet 

araba, taksi otomobil ve taksi kam
yon olarak mevcut vesaiti nakliye· 
lerin adedi 2512 dir. 

Bu 2512 yekununun 1814 tanesi 
bisiklettir. bu adet bugün belediyece 
kaydedilmiş bisiklet adcdidir. 

Henuz numara almamış ve bele
diyece kayıtlı olmıyan bisikletleri de 
bu rakama katarsak bu adet 2000 
ni bulur. Bir çok vilayetlerimizde bi 
sikletin fazlalıtmdan bahsederler. 
Halbuki şehrimizdeki bisiklet adedi 
hemen hemen bütün ditcr şehirler. 
den üstündür. 

Bugün şehrimiıde satış yapan 
7 muhtelif biiilclet ıcentasa vardır. 
Ve bu acentalar muhtelif çeşit v-. 
marka bisiklet satarlar. 

Diğer vesaiti nakliyeye gelince 
ıehrimizde 213 tele atlı araba, 24 
taksi otomobil, 73 taksi kamyon ve 
184 piyasa binek körüklü •aba var· 
dır. 

Diğer şehirlerimiz içerilinde pi· 
yase binek araba bollutu yalnız şeb· 
rimizde görülür. Bugün şehrimizde 
bu arabalara olan ratbet yüzün
den taksi otomobiller şehrimizde 
çotaltmıyor. 

Yapmış oldupmuz bir istatistike 
henüz çift atlı arabalar ve camuz a. 
rabaları dahil olunamamıştır. 

I~ dairesinde bir tayin 

9 zıncı bölge iş dairesi katiple
rinden Ahmet Ak, 7 inci bölge iş 
dairesi katipliğine naklen tayin edil· 
miştir .. 

Öğretmen vekili 
olacaklar 

ilk okullarda öğretmen vekilliği 
yapmak üzere bir çok kimseler kül
tür direktörlüğüne müracaatta bu
lunmuşlardır. 

Haber aldığmuza göre müraca
atta bulunanlc.nn evrakı müsbitcle· 
rile beraber süratlc kültür direk
törlüğüne baş vurmaları lazımdır. 

Sanat okullarına 
Vilayetimizden 
kablil edilenler 

Ankarada evvelce açılmış olan 
inşaat, usta ve sanat okuluna imti· 
hanla ilk mektep mezunlarından ta· 
lebe alınacağanı y3zmıştık. 

Haber aldığımıza göre bu imti· 
han bir kaç gün evııel bitmiştir. im· 
tihane şehrimizden ve hariçten 64 
ilk mektep mezunu girmiştir. 

Bu talebenin, sınav kağıtları tet
kik ~dilmiş ve 12 talebenin imtiha· 
nı kazandıtı anlaşılmıştır. 

Kazananlan aşağıya yazıyoruz : 
Hakkı Erbakan, Yasin Uluata 

Selim Zeytin, Sami Kvanç, Kemal 
Birlikdoğan, Kamil Ôzgentürk, Halis 
Yalpa, Hasan Ôzgen, Kemal Akkan 
Ali Bota, Nuri Şen Türk ve Meh· 
met Ôcgüder. 

Bu imtihanı kazanan 'talebeler 
süratle kültür direktörlüğüne baş 
vurup mektep hakkında malumat 
almaları lazımdır. 

Başı boş köpekler 
Şehirde bir çok başı boş köpek 

lerin dulaşmakta oldutunu gören be. 
Jediye bu işi ele alarak köpeklerin 
itlafına başlamıştır. 

Borsada alım, satım 

Pamuklarımızın vaziyeti 
Bu hafta Borsada olan muıme· 

leler geçen haftaya nazaran bir az 
durgun geçmiştir . Bu hafta 472,164 
kilo pamuk satılmıştır. Bunun yüzde 
51,13 kısmını fabrikacılar , yüzde 
21,05 kısmını ihracatçalar ve yüzde 
27,82 kısmını da çeteciler almışlar· 
dır. Bu hafta geçen haftaya nazaran 
354,621 kilo pamuk noksan sabi· 
mıştır. 

Bu haftanın bazı günleri yağ

murlu ve bulutlu geçmiştir. Yağmur 
Yolgeçen ve Misis taraflanna epey
ce yağmıştır. 

Buralarda vaktile toplanmıyan 
pamuklann rengi biraz sararmışbr. 
Kozaların toplanma i$İ de sona er
mek üzeredir. Kozaların yüzde 80 
kısmı bugün toplanmış bir vaziyet· 
tedir. 

Bugünkü maç 
idman yurdu ile T oros 

karşılaşacak 

Bugün Şehir Stadyomunda saat 
15,30 da Torosspor ile ldmanyurdu 
arasında hususi bir maç yapılacak
tır. Bu maç ldmanyurdunun grup bi· 
rinciliklerine hazırhk derecesini gös· 
terecektir. 

Bir talebe cinayeti 
daha oldu 

-Birinci Sayfadan Artan· ı •nyor, sorup soruşturuyor. Fıkat 
ediyor ve mektep müdürüne biç ka· mektebin Müdürünü hiç bir yerde bu 
ba bir hareket aöstermeden mektep· lamıyor. En sonunda evine gidiyor. 
ten aynlıyor. Ertesi eabah 

Hamza Meralnd•_, Hamza aradan bir gün geçtiği 
Hamza , KoJlej Müdürü Bay halde, yt-is ve buhranını yenemiyor, 

Vulvulrs'dan kati cevabı ahnca he- bir gün evvelki tasavvurlarırun tat. 
men ogün Mersine gidiyor, ve Mer· biki peşindedir. 
ıin Maarif Müdürlütüne müracaat Nıhayet, kat'i ~urette düşündük· 
ederek vaziyetini anlatıyor. lerini hakikate kalbetmck kararını 

Mersin Maarif müdürü , Hamza- veriyor. 
run bu yoldaki talebini tetkik ettik· MUddalumumlya mektup 
ten so:ıra, ona, mektep müdürü Bay 
Vulvurı'un söylediklerinden fazla 
bir şey söylemiyor ve ezcümle: 

- imkan yok , çocuğum . Di 
yor, bu iş Vekaletin müsadesine 
bağla , ben bu işlerin görülmesi için 
Tarsus kolJeji müdürüne resen emir 
veremem . Çünkü Vekalet lizım 
gelen talimatı kendilerine vermiştir. 
Mamafih Vekalete bir defa müraca · 
at ediniz • 

Hamza Navmld 

Hamza bu karanndan sonra Tar· 
sus Cümhuriyet Müddeiumumisine 
bir mektup yazıyor . . Ve fena tasav· 
vurlarını bu mektupla Müddeiumu· 
miye bildiriyor . 

Mektupta ezcümle şoyle yazı-
yor : 

- Muhterem Müddeiumumi. Ben 
Kolej üçüncü sınıf talebelerindenim. 
Mektep Müdürünün istikbalimi mah
vdecek mahiyetteki cevabı beni ar
tık her fenalığa sürükliyccek bir 

Talebe Hamza Mersin maarif mahiyettedir. Ben istikbalimi mah· 
müdüründen bu ce~abı alınca. büyük veden bu şahsın ha~atıru da mahvet· 
b~r yes~ düşü~or. Ümitsiz, deıenere meti kararlaştırmıt bulunuyorum. 
bır vazayettedir. Arası çok geçmeden muttali 

Hamza tasavvur edilemiyecek olacaA"tmz Cinayetin yegane faili 
kadar meyustur. benim. Ve hiç bir kimsenin vaki ola. 
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pacağı seyahat, 
l>e$betmekıedir • 

Bu seyahat son 
nerraları Vf' ar. 
diselerle de altlk 

gayretlerinin neticesi me 
nacak ve eski seyirci ve 
rına hayran olmakla ik 
rolünü bırakbl't anlaşıla 

Balkan misakının j ..... 04• .

teren hadiseler meyınmcı. 
rmda Yunan mümessili 
lunduğu halde, Balkanhlant 
da yaptıklan ve muvaffak 
bir teşebbüs vardır. Bu 
sak azalannın büyük de 
lan münasebetlerinde is 
muhafaza ettiklerini, hiç 
renin aleti olmadıklarını 
şüphelere sebep olmadı 

dana koymuştur. Bu sa 
çinde, M. Metaksasm ya 
kara seyahati, bağların sa 
bir defa daha ispat etmek 

Bakımlannı açakça bil 
okuyucuları tarafından tanı 

temiz, husule gelen bu 
mazisi ile iftihar eden, ırki 
mirasından hiç birşey feda 
ve dahili itlerini tensik içİll 
sulh devresine muhtaç ol .. 
milletinin, en makul dış · 
çok yakın ve uymakta 
kemali samimiyetle teyid 

ELEFTERON VIMA: 
Baıbakanımız yakında 

giderek iadei ziyaret edıecı:NI 
Geçmişi unutarak dost 

karar veren iki millet, birbir 
miyctle muamele etmişlerdir· 
ki dostluk an'ane haline gir 

M. Metaksasın Ankara 
bu bakımdan idi bir ziyaret 
ehemmiyetlidir. 

ELEFTEROS ANTR 

Serez manevrasından 
Metaksas Ankarayı ziyaret 
lir. Bu ziyaret iki milletin d 
nu tekit edeceği gibi, arsıuı 
sal kaynaşmalar olması ile, 
ehemmiyet kesbedecektir. 

Balkan misakı kuvvetli 
ittifakı olmakla beraber, mi 
yekdiğerlerine karşı besledi 
pati, aralanndaki rabıtayı 
de kuvvetlendirmektedir. 

Bu şerait dairesinde ve 
manevralar bittikten sonra 
bu ziyaret, misakın sağlam 
def j daha "isbat edeceği içiO 
mahsusada sclimlanmahdır. 

Biz de aksini iddia edectk de. 
tiliz. Çünlcü bu söylf'diklerimizle 
Planörde ki kumanda tertibatı Tay· 
yarcde aynen vardır. Türk Hava 
Kurumunun yetişf'n her Planörcüyü 
Memltketin hava müdafaa kadro. 
suııda birer işe yarar unsur sayma
ıının sebebini bu birlik çok güzel 
izah eder. 

Sonra Türkkuşuna girecek genç· 
lere uçmak öğretilirken, kendilerini 
uçurtacak olan vastalann yapılışı da 
öğretilmektedir. lnönünde, uçma sa
atlerinin dışında koca meydanı dol- 1 

duran gençler, ellerinde destere, ke
ser ve rende bir usta marangoz kud
retile bozulan plinörlcre havalan· 
mak kudretini veriyorlar. Hatta bu 
işi bir endüstri haline koym~lar. 
Bir Adanalı genç var ki siyak ve 
kırmızı boyayı birleştirip kahve ren· 
gi renk elde ederek planörlerin göv· 
delerini, seri bozulmasın diye bu 
renfe boyadı. 

1 1 D . . ş aıresı 

9 uncu bölge amirliğinde! 
faaliyet 

O güo Mc:rainden hareket eden cak cinayetten zerre kadar şüphe 
trene binerek Tarsusa geliyor. altına girmesi< i istemediğim için M. Metak.saam Ankara 

Fena dUfUncalar şimdiden vaziyeti makamınıza bil· hususi bir ehemmiyet kes 

ELINIKON MEU..ON: 

Bütün bu Tayyareye benzeme 
vuıflarma nğmen Planör, büyücek 
bir oyuncak otomobili kadar ucuz. 
dur. V c hemen hemen onu kuran bu 
maddeler memleket ıçinde yapıl
maktadır. 

lnönü meydanını dolduran 60 
lcOtur Plinör, hele Tayyareden ba 
lalmca insana büyük bir hava istas· 
yomma girilmiş hissini veriyor. Ben
de Plinöriin bir Tayyareden hiçte 
klçük olmayan büyüklüğüne ba· 
kınk onun fiab ıorulduğ\ı zaman 
kıymıtinin on mislini IÖy(edim. Gül· 
diler : 

•- Atala ~ ıüz lira dedi-......... .. .. . .......... 

Modelcilik ve planörcülük. .. Bir
birine muvazi giden bu iki çalışma 
tayyare endüstrimize uçmayı bilditi 
kadar uçurtacak vasıtayı da yap· 
masını bilen unsur yetiştirmektedir. 
lnönü gençleri arasında tayyare 
mühendisi olmaya karar verena.m 
.. y111nı (;lrettikten sonra gözleri
miz, lmdaileten brabük bacalarmı 
hemen anyor. 

C. L 

Bugece nöbetçi eczane 
Tar1111 kapm civamda 

Halk eczanesidir 

9 T .... nlewvel t937 

Hava •lanblı , göle yüzü kesif 
sitli , hafif bir rüzgir gece yarsNDa 
kadar devam etti. En çok meale göl-
ıede 32. llQ .... «ftpı:e.. - -

Talebe Hamza düşünüyor, taşı· diriyorum. llih... tedir • 
nıyor: Kolej Müdürüne müracaatı Zava9'ı babaya mektllP Ballcanblann ulteri 
faydasız buluyor· Hamza Tarsus Müddeiumumisi tefriki mesai ettikleri m 

Y eisteo, dotru yolu, dürüst ha· Din adresine bu mektubu yazdıktan görülmüttür. 
reketi muhakeme edemiyor ve ar· sonra ayni mealde babasana da bir Makedonya manevralara 
tık itinin, görülmemesinden, arzusu· bir mektup ym -or. nistanm bu noktada da geri 
nun yerine getirilmemesinden daha Teessürünü ve teşebbüsünü ba· dıtını gösterecektir. 
ziyade, iltelderine mutavaat etmi· basma anlatmaktadır. Bılkan kuvvetleri, m 
yenlerd(n intikam emelini besliyor. Cln8y•I yolunda çerçevesi dahilinde sulhu 

Nihayet Hamza, delice teşeb Anormal çocuk, fena fakat kuv muktedir. 
büslerini mevkii tatbika koymak için vetli bir iradenin sevki tabiiıile bü Nyon konferansı Balkan 
bir kıç yere baıwtarak tabanca tün bu iıleri ikmal ettikten sonra tının hiç bir zümresinin org 
anyor. ve nihayet aradıtını ele ge· dotruca Tarsus Amerikan Kolleji dıtını meydana koymuştur. 
çiriyor. biaallM fidiyor. Ankara seyabab ittifak 

11 llttlllllm ..... k 191• 1 Mektebin müdürü bay ~ulvurs nın sağlamlstım ve Balkanla 
Hamza tabancayı ele geçirdik. ı bu 11rada mektebin koridorunda ge- ve ıuıılmaz bir tulh tarafta 

ten IOOra, Tarsus çarşssmda, turada zinmektedir. larını, bir defa daha iabat 
.......... KAlej Mfrdüri.Bay vuı.·. . ('Gerili.. üı:iinci· aahil ede ~ . Jir. ,,__ 
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Artık doktorların reçetesinde şu 
!,____ ilaçları okuyacaksınız : ---·--

Günde üç defa Betho-1 
venin mehtap sonatasıi 
~------.---_.._._...__ ___________ . ._ _ _....,..._..___.. ____ . __ _ 

Bu reçetelerle tabii eczahanelere değil 
plak acentalarına koşulacaktır 

~~~~--~----~~~~~ 

,.,,usıKt iLE iYiLEŞEN HASTALAR - MUSiKi FABRiKALARDA 
8TIHSALATI ARTIRIYOR - TAVUKLARIN FAZLA MIKDARDA 

YUMURTA VERMESiNi TEMiN EDiYORMUŞ 

• Günde üç defa Betbovenin I 
llıehtap sonatası 1 •• 
b· lstikhalde bir doktor reçetesinin 1 
0~1e olması ihtimali vardır. Son 

kına~larda dünyanın muhtelif mer-
1,ezlerınden gelen raporlara göre 
~boratuarlarda , hastahanelerde, ha. 
Pısbaneler~e ve timarhanelerde araş· 
brın,. yapan mütehassıslar musikiı.in 
sıhhat üzerindeki tesirlerinı: dair ye 
ni Yeni deliller bulmuşlardır. 
S Rus fen adamlarından Profesör 
b. M. Kravkov musiki ve musikiye 
_enzer sedalann bir insanın görü· 

kUnü islab edebileceğini meydana 
0Ymuştur. 

k Tecrübeler, bir saatin işlemesi 
adar ufak bir sesin görüş üzerinde 

tnünebbib vazifesini yaptığını gös· 
terıııiştir. 
. Profesör Kravkov, bu ktşif pra· 
~k bir sabaya inkilap ettiği takdir· 
b~ musikinin göz tedavisinde büyük 

ır rol oynamağa başlıyacağını ileri 
Sijrij yor. 

Amerikada bu hususta yapılmak· 
ta. olan tecrübeler daha şayanı hay· 
ret neticeler vermiştir. 

Bundan bir kaç hafta evvel Mois. 
saye Bogulavski namında bir piya · 
nist Şikago timarbanelerinde bir se· 
ti konser vermiştir. 

Dinliyen deliler bidayette bağı· 
rıp çağırmışlar, piyanoya doğru yü· 
tüyerek kırmak istemişlerdir. Fakat 
Piyanist aldırmayıp konserine devam 
edince yavaş, yavaş sükünet bulmuş. 
lar, ortalığa derin bir süküt hakim, 
olınuştur. 

Konser bitince tıpkı aklı başın. 
da İnsanlann yaptıkları gibi derin 
bir alkış tufanı kopmuştur. 

Doktor bu arada hastaları mü. 
hhade altında bulundurmaktı. Bil· 
h1ssa aralarında zavallı bir genç 
annenin hali nazarı dikkatini celbet. 
llıiştir. 

Bu ltalyan kadını o kadar şuu
runu kaybetmiştir ki bir yaşındaki 
Çocuğunu kat'iyen görmek istemi· 
Yor. Ne zaman çocuğunu yanına ge· 
tirseler bağırıyor, çağınyor, zavallı 
Çocuğunu öldürmek için hücuma 
kalkıy.or. 

Bogulavski herkes dağıldıktan 
sonra bu kadına bir çok ltalyan me · 
lodileri çalıyor. Kadın hiç aldırmı. 
>'or. Fakat il Travatore operasında 
bir ninni çalmağa başlar başlamaz 
!tözlerinden yaşlar dökülüyor, daha 
hava bitmeden basta bakıcılardan 
Çocuğunu getirmelerini rica ediyor. 
l\üçüğü görür görmez kucağına alıp 
Öpmeğe başlıyor. 

Bu sabada araştırmalar yapan 
diğer bir doktor bazı havaları din· 
lenıekle sar'a buhranlarını kontrol 
edebilen bir kadına tesadüf ettiğini 
bildirmektedir. 

Bir gün kadına buhran gelmek 
Üzere iken arkah~ı piyano çalma. 
i!'a başlıyor. Buhran gelmiyor. Şimdi 
buhran ·mare!eri bissederetmez bir doz 
ınusiki alarak buhranın inkişafına 
llıani oluyor. Kadın bu keşfi yaptı· 

iıııdanberi sar'adan kurtulmuştur. 
Di_şçiler, .doktorlar, operatörler 

musikit edavide kullanmağa baş 
lamışlardır bile .. 

Nevyorkta Bellevue hastahanesi 
doktorlarından L. S. Bender, aklını 
oynatmış bir çok çocukları musiki 
ile tedavi etmiş ve son derece mu
vaffak olmuştur. 

Doktor Erdman isminde bir göz 
ve kulak doktoru ameliyat esnasında 
mevzii uyuşturma kullanııken ayni 
zamanda hastalarının kulaklarına bir 
radyo kulağı geçirmekte ve bu su· 
retle kulaklarını ve hastaların sinir 
gerginliklerini gidererek ameliyatı 

rahat rahat yapmağa imkan bula
bilmektedir. 

Musikinin dimağ üzerindeki te. 
sirini kimse inkara cesaret edemez. 
Mamamfih muhtelif parçaların mub 
telif insanlar üzerinde tesirleri baş. 

ka başka olabilir. Mesela bir davu. 
lun monoton vuruluşu bazılarıni tes· 
kin eder, bazılarını ateşlendirir. AJ. 
çak perdeden şarkıların manyatizma 
etme kudreti vardır. Ninnilerin ise 
kdlb çarpıntılarını teskin ettiği gö. 
rülür. 

Musuki ile tedavinin Amerikada 
en büyük mütehassısı Villiam Van 
de Vail musikinin asi mahpı•slar 
ve tehlikeli manyaklar üzerinıleki 
iyi tesirini birçok senelerdenberi 
görmüştür. Vail bir gün Lir deliler 
koğuşuna elinde sadece bir keman· 
la giriyor. Deliler nefretle ve hid· 
detle bakark~n o kiç aldırmadan 

kemanı çalmağa başlıyor. O ana 
kadar çok tehlik~li adedilen bir zır 
deli şarkı söylüyor ve iyi bir sesi 
olduğu görülüyor. Bu tecrübe bir 
kaç defa tekerrür ettikten sonra deli 
artık kendini idare edebiliyar, tehli
keliler kovuşundan çıkarılıyor. Çok 
geçmeden hastan~den iyileşmiş ola· 
rak çıkıyor. Musiki bu adamı nor· 
mal hayata iade etmiştir. 

Musiki sanayi bayatını da fethe 
başlamıştır. Fabrikadaki mesaının 
verdiği can sıkıntısını gidermek ve 
işcilerin gayretini artırmak için bir 
çok fabrikatörler müesseselerine 
radyo'ar almışlardır. Lonrada bir 
fabrikatör fabrikasına radyo tesisa
tını koyduktan sonra istihsalatın 

yüzde 11 kadar arttığını görmüş. 
tür. 

Musikinin bu sabadaki istikbali 
hakkında pek sitayişkar olanlar 
doktor için istikbalde bir ilaç çan
tası kadar plak koleksiyonunun da 
elzem olacağını iddia ediyorlar. 

Ssy han Def terdarlı
ğında n: 

(Tekkei Zıınyan) hıdırılyas ma
hallesinde evelce spor kulübü ve 
Hususi Muhasebe Şubesi ittihaz olu
nan binanın 742 lira 9 kuruş keşif 
bedelli tamiratı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin hergün; tksitrnesine iş
tirak edecekler.nde 18 Teşrinievel 

937 Pazartesi günü saat ondörtte 
yüzde yedibuçuk nisbetinde temi· 
nat akçesile Defterdarlıkta topla· 
nan komisyona gelmeleri. 
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TiirlcıÖ!Ü 

Uzak Şarktaki harp 
siyasetini değ-iştirmiyecektir. 1 

Şanghay : 9 (Radyo) - Şang

Çin cephesinde Vog-Su Çinliler 
tarafından istirdad edilmiştir . Bu 
cephede Japon kuvvetleri fena halde 
bozğ"una uğ-ratılmıştır . Düşmanın 

zayiatı büyüktür. 
Şanghay : 9 (Radyo) - Çin Er· 

kiinıharbiyesinin emri hilafına iş ya. 
parak muvalfakiyetsizliğ"e uğ-rayan 

iki Çin generali ve üç büyük rütbeli 
zahit bu sabah kurşuna dizildiler. 

ltalyanın cevabi 
notası 

- Birinci sahifeden artan 
Roma : 9 ( Radyo) - ltalya hü· 

kümeli, ispanyadaki yabancı gönülli
lerin geri çekilmesine dair İngiltere 
ve Fransa tarafından verilen notaya 
dün gece cevabını vermiştir. Bu cevapta 
üç taraflı müzakere kabul fakat talil 
mahiyetinde bir takım şartlar ileri 
sürmüş ve talik usulü istenmiştir. 

Paris : 9 ( Radyo ) - ltalya hü· 
kümelinin dün gece verdiğ"i cevabı 

Nota, bir çok kabulü güç şartları ha
vi isede gönüllü işinde telif bayni im
kansız kılacak mahiyette değ-ildir. 

Bu sabahki gazeteler, bu hususta 
tefsirata bulunmakta ve ltalya cevabı 
notasının Fransa ve İngiltereyi tatmin 
edecek mahiyette bulunmadığ-ı kana. 
atındadırlar. 

Londra : 9 (Radyo) - ltalyanın 
dün gece Fransız - lngiliz notasına 
vaki cevabı siyasi mahafilde hakikt 
bir memnunıyet uyandırmıştır. Bilhas• 
se lngiliz gaıeteleri, bu cevabı mukni 
şekilde bulmamakta ve İngiltere -
Fransa tarafından İtalyaya yeni bir 
muhtıra verilmesinin muhtemel oldu. 
ğunu yaımaktadır. 

Bir talebe cinayeti 
daha oldu 

( ikinci sahifeden la~ n ) 

Hamza yorgun, fakat kati adım· 
!arla bay Vulvursa doğru yürüyor. 

Şanghay : 9 (Radyo) - Çin bü
yük Erkanıharp Reisinin yaralandığ"ı 

hakkındaki haber, Çin ajansları tara· 
!ından sureti katiyede yalanlamakta
dır. 

Şanghay : \g (Radyo) - Çindeki 
Japon başkumandanı , Japonyanın 

gayesi Çini ezmek olduğ"unu söylemiş· 
tir . Bu beyanat buradaki Çin maha. 
!ilinde nefret uyandırmıştır. 

Suriyede iktisadi 
buhran 

- Birinci sahifeden artan-

lundu. 
Burada intihap propagandası 

için bir kaç parti faaliyete geçti. 

Buraya gelen haberlere göre Su· 
rıyede müdhiş bir iktisadi buhran 
hüküm sürmektedir. Binlerce kişi 
aç sokaklarda dolaşmaktadır. 

Bütün Suriyede işsizlik vardır . 
Hükümetin bu gibilere yardım ıçın 

teşebbüse geçtiği öğrenilmektedir. 
Emtia fiatları üç misli yükselmiştir. 

SURIYEDE ALTIN FlyATLARI 

Şam : 9 [ TÜRKSÔZÜ muha· 
birinden J - Bu günlerde altun fi. 
atları yükselmeğe başlamıştır. 

TAN 
( Kışlık ) 

Sinemasında bu akşam 

TOP-HAT 
937 nin son şaheseri 

FRED ASTAIR 

GINGERS ROGERS 

Pek yakında: 
Talebe, ilk isteğini o dakikada Büyük Kırım harbı 

da müdüre tekrarlıyor. Bay Vulvurs .._ __________ _.: 

ona mülayimet ve katiyctle söyliyor: 
- imkan yok .çocuğum. Madem r "\ 

ki maarif müdürlüğü ademi selahiyet Alsaray Sineması 
göstermiş, şüphesiz ki benim bu işi 
yapmağa asla mezuniyetim yok 1. B k 

Arzusunun yerine getirilmesine Ua şam 
1 artık kati surette imkan olmadığını 

anlıyan Hamza elini cebine götürü
yor. Ve vaziyetin vehametini anlıyan 
müdürde bütün süratile masasına beklenmiyen şahit 
doğru kaçıyor. Bu dakikada Hamza 
itidalini kaybetmiş, mecnun bir hal· 
dedir. 

Hamza müdürün arkasından ko. 
şuyor ve bir biri arkasına elindeki 
silahla üç el ateş ediyor 1 

Kurşunlardan birisi müdür bay 
Vulvursa isabet ediyor ve ikisi de 
boşa gidiyor. 

Cinayet sahnesinde 

Bu anda katil talebe Hamza çıl · 
ğın bir haldedir. işlediği cinayetin 
korkunç akibetini muhakeme ile ne

Oynıyan 

Mirna Loy - Vilyam Pavli 

Dişi 

2 

Kaplan 
Fevkali.de heyecanlı 

Matineleı: 

Cumartesi : 2,30 da 

Pazar: 2 de 
8598 

dametin azabı arasındadır. Süratle ------------
kaçmak istiyor, giderken duvara 
çarparak elinde bulunan tabança 
patlıyor ve son kurşun kalbine sap· 
!anarak yere düşüyor. 

Cinayetten sonra 

Hadisenin akabinde mekteb ba
de neleri, talebeler, öğretmenler mü· 
dürün odasına üşüşüyorlar, fakat iş 
İşten geçmiştir. Mektep müdürü bay 
Vulvurs masanın arkasında katil ta· 
labe Hamza da odanın ortasında 
kanlar içinde yerde bulunuyorlar. 

Tahkikat 

Cinayetten haberdar edilen za. 
bıta ve amirler .ve Tarsus müddei 

umumisi mahali vakaye geliyorlar. 
Müdür bııu Vulvurs ağır yaralı 

bir halde yerden kaldırılıyor. Ve 
derhal tedavi altına alınıyor. o daki. 
kada ölmüş bulunan katil talebenin 
cesedi de muayeneye sevkediliyor. 

Mektep MUdUrUnUn yarası 

Müdürün yarası pek ağır de. 
ğildir. isabet eden kurşun sağ ka· 
burğasını delerek dışarı çıkmıştır. 
Adanadan celp edilen Doktor Hass 
yaralı mektep müdürünü tedavi et· 
mektedir . 

Ölen, Katil talebenin cenazesi 
yarın ( bugün ) defnedilecektir . 

GÖREN·~ -

Alman propaganda müs
teşarı Budapeşteye geldi 

Budapeşte : 9 (Radyo) - Al 
manya propaganda müsteşarı Kun 

bu sabah buraya geldi . Bay Kun'un 
ziyareti hususidir. 

Sahlfe:!f 

--------------~ 

Evrendilek 
kitap . kağıt evi 

Devlet Basımevi Seyhan ili 
kitap satıcılığını geçen sene olduğu 
gibi bu sene de müessesemize 
vermiştir.1 

Bütün kitaplar gelmiştir. 
Bundan başka her çeşit mek· 

tep levazımını en müsait şartlarla 
müessesemizde bulabilirsiniz. 

8564 
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Asri Sinema 
9 Teşrini evvel Cumartesi akşamından itibaren 

Büyük ve zengin bir program sunar 

Meşhur J. KESSELin Romanından muktebes 

Şöhretleri bütün sinema dünyasını saran 
dört büyük yıldız : 

Anna Bella - Jean Murat 
Charles Vanel - Jan Pierr 

Bütün dünyanın takdir nazarlarile seyredip candan alkışladıkları 
şaheserler şaheseri 

SON UÇUŞ 
İLAVETEN: 

Hanri Karey 

GARP SUVARiLERi 
DİKKAT : Sinemamız :8,4 S de başlar. 

Bugün gündüz matine 

SiRK - ÖLÜM KASIRGASI 
Telefon: 250 ASRİ 
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Yeni çıkaıi kanun ve nizamlar 

iş kanunu 
lwıwıı fl'o. 3()()8 ; 

-Dünden artan-
5 ) lktisad Vekaleti Hukuk Müşaviri, 
6) Dahiliye Vekaleti Hukuk Müşaviri. 

Kabul tarihi : 8161936 

f\eşri tarihi : 15161193fi 

Bazı mühim iş ihtilafları için, lktisad Vekili, yukarıda sayılanlardan 
başka bitaraf iki zatı daha " Yüksek hakem kurulu ,, na aza seçebilir . 

C ) Yüksek hakem kurulu, meseleyi, kendisine tevdi edilen evrak ü · 
zerinde inceler. Kafi derecede aydınlatılmamış bulduğu cihetleri ilgili 

L vilayetten sorarak 'eya oraca lüzum gördüğü kimselerden tamamlayıcı 
ifadeler aldırarak, noksanları ikmal eder. Ayrıca malümat ve mütaleaları. 
nı öğrenmek istediği resmi yahut özel sıfattaki kimseleri çağırıp dinler 
veya bunların yazı ile cevaplarını getitir. Bu suretle yüksek hakem kurulu 
tarafından malümat ve mütalealarına müracaat olunan kimselerin sorulan 
hususa cevap vermeleri mecburi olup h~klarında Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanununun ehli vukufa müteallik hükümleri tatbik olunur. 

Ç ) • Yüksek hakem kurulu " na İşveren veya işçiler, yahut bueların 
avukat, dava vekili gibi her hangi bir mümessili kabul edilmez. 

D ) Yüksek hakem kurulu reylerin ekseriyetile verdiği kararı müna. 
sip göreceği vasıtalarla neşir ve ilan eder. Bu karar kesindir; alakadar
lara yazı ile bildirildiği günün ertesi iş gününden itibaren tatbik edilir . 
Üzerinden 26 iş haftası geçmedikçe, bunun mevzuu olan mesele için ye
niden " toplulukla iş ihtilafı • çıkarılamaz. 

Madde 84 - A · Kazalarda • iş Kanunu • nun tatbik edildiği işyer
lerinde çıkacak • toplulukla iş ihtilafları " , 80 inci madde mucibince 
yerinde ve işçilerle işveren arasında uzlaşmaya bağlanamazsa 81 inci mad. 
denin (A) bendine uygun surette keyfiyetin kaza kaymakamına bildiri]. 
mesi mecburidir. Kaza kaymakamı, vilayette iş Kanunu tatbikatına me 
mur olan makamı keyfiyetten yirmi dört saat içinde ve doğrudan doğru. 
ya haberdar etmekle mükelleftir. 

B - Vilayetteki ilgili makam, kaymakamdan aldığı malümat üzerine, 
yirmi dört saat içinde, İş ihtilafının çıktığı yere bir memur göndermek ve. 
ya kaymakama talimat vermek suretile meseleye el koyar. Gönderilen 
memur yahut kaymakam. 81 iııci maddenin B. bendi hükmünce ihtilafı 
kesin uzlaştırma ile halletmeğe tevessül eder. 

C - iş ihtilafı, kesin uzlaştırma kararına bağlanmadığı takdirde, 82 
inci maddenin A bendine göre, yazılacak zabıt varakasının sureti vilayet· 
teki ilgili makama ve bu makam tarafından da valiye verilerek keyfiyet, 
ayni maddenin (B) bendi mucibince • iş ihtilafları hakem • kurulu • na 
sevkedilir. 

8303 -Sonu VllT-
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~•hlfe : 4 

Seyhan Defterdarlığından : 

Sirkenli ve kuik köyleri 

arasıııda cinli Malaz mevkii dekar 

138 

Eski dönüm 

miktarı 

150 

cinsi hududu 

tarla Hali tarla bölen 

Ahmet Hali ve ço. 
rak, kesik ve helvacı 
köyleri yolu, hali ve 
şif 

M cvki ve hudut ve miktarı yukarıda yazılı tarla 30 lira muhammen 
bedel üzerinden kirası artıımaıa çıkarılmıştı. 17 Teşrini Evvel e9J7 Pazar 
tesi günü saat 14 de muvakkat teminatla defterdarlıkta taplanan komisyon 
na gelmeleri. 
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Tesviyeci aranıyor 
Montaj işlerinde çalıştırılmak üzere k'sviyeci alınacaktır. isteklilerin 

hemen Zir;;at Barkası 2 nıımara)ı Çırçır ( Ea~i Belçika ) fabrikaaı Mü· 

9-10-12 
dürlüğüne müracaatları. 1 

'-'-----
--~~~-------------.... "'!'""-----------------------. K KAY AD ELEN A • 

manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur • 

A 
v 
A 

KAY ADELEN su· 
!arı ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik ı.y 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz . 

Türlcsözü 

Seyhan Nafia 
Müdürlügünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 

Adına Tayyare istasyon binası in. 
şaatı keşif tutarı (7717) lira (28) 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 26/ 10 937 tari· 
hine müsadif Salı günü saat on bir· 
de Nafia dairesinde açık olarak y · 
pılacaktır. 

3 Bu İşe ait keşif evrakını 
görmek isteyen Nafia müdürlüğüne 
müraacaat edebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilirin (578) lira (80) kuruş mu 
vakkat teminat vermesi lazımdır. 

5 - isteklileri bu işi yapabi· 
leceğine dair Nafia Müdürlüğünden 
almış vesikayı komisyona gösterme· 
ye mecburdıır. 

10-14- 11-23 8600 .------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Aşçı ve hizmetçi 

aranıyor 
Evde çalışmak üzere bir kadın 

aşçı ve bir hiımetçi aranı}Or. Mat-

10 Teşrinievvel 

ır 
TÜRK SÖZÜ 
GAZETEelLIK VE MATBAACILI 

ilanlar Rek~am. bir.~icareth~-
ntnın, hır mucssesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla
nnızı , ilanlarınızı her yerde okunan 
Tiirksözüne veriniz . 

Renkli işler r!t~n::v; 
türlü tab ışlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsinJZ . 

Kitaplar ~~~~Ierinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. 

Cl.ldler Kütüphanenizi güzeli 
istiyorsanız kitaplarını• 

sözünün mücellithanesinde yaptırınız. Nefis bit 
renkli ve zarif bir kapak böliede ancak Tür • 
yapılır . 

Tablar Resmi evrak, cedveller. 
ler, çekler, karneler ki 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Tür • 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü 
baası"Tür 

zünden,,başka her boyda gazete, 
mua, tabeder . 

Tu .. RKso·· zu·· Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldı 
: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır· 

K A y A D E L E N ı.--baam-ıza m-üracaa-t edilm·e-si. ----

KAYADELEN .,. E KAYADEl.EN .,. 1 Diş Tabibi 
Seyhan Defterdarlığından 

!arı ve gazozları en l lan ve gazozları e-

sıhhi ve tabii has- E vinize kadar gönde. Nurettı·n oı·nıer 
saları haizdir. rilir . Depoya haber N vermek kafidir. 

KAYADELEN gazozlannı alııkcn şişclrrdeki kırmızı ( KAYADE· 
LEN) tapalanna dıkkat ediniz. KAY .ADELEN Transitleri: Mersin ve 
Adana KAY AD ELEN depolarıdır. Eü)'i.k damacanalar : lCO kuruşa ev· 

l lerinize gönderilir. 
MenbadPn Kayadelcn nakleden vagonlar her seferde Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır . 8495 42 

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz alan 

Pazartesi gününden itibaren sayın müşterilerini Hilaliahmer 

Civarındakieskı muayenehasinde k~bul etmeğe başlıyacaktır· 
8592 3-5 

::·m~~~~~~[;k s~~!!!!~u~nan 1 
Doktor Muzaffer Lokman Adanaya dönmüştür. 

Hastalarını her gün eski muayenehanesinde 
kabul etmekted•r. C. 

Mevkii miktan mu 
kıy 

lira 

Yunanlı Mezreası 4725 metre murabbaı tarla doğusu karalar buca 
Yol. batısı kısmen Meh 

Tapu kaydına göre cinsi hududu 

oğlu Mahmut bağları, 
işbu bağdan ifrazen sel 
Salih oğlu rızaya ait bal 
kıblesi evvelce kirkor ik 
şimdi makinist salib oğ~ 
lbrahim bağları 

yukarıda mevki ve miktan ve muhammen bedeli yazılı tarlanın 
açık artırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin 0/0 7,5 teminat akçasile t 7 
evvel 937 Pazartesi günü saat 14 de defterdaı lıkta komisyona 
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parazitsiz, tabii, güzel ve latif ses-

li radyolar ancak Sahibinin Sesi- 1 Evren dilek kitap ve kağıt evi 

Siyah 
; '· ' . • 

("• 

nin 100 lira mukabilinde ve bir 

sene vade ile sattığı radyolarile 

kabildir. 

Satış yeri Belediye karşısında Yeni Wağaza 

Ş. Rıza lşcen 
41 7967 

Gazete Ve Matbaa 

Sahiplerinin nazari dikkatine 
Almanya'ııın rr. eşlur "HAR1W.Af\N,. fahikasının lıer ntvi siyah renkli 
gazete ve " IJ1ü5tıas} on .. mürtkkepleri mevcuttur. 

Satış yeri : Mersin Ziya Paşa 
sokak Nu: 8 

2 - 30 8592 G. Vosbikyan Tecimevi 

Açıldı 
Debboy civarındaki yeni Hamam bütün kon
forile sayın müşterilerine her saat açık bulundu
rulmaktadır. 

8601 

-·--- İlk okullar için.----. 

sıhhat cüzdanı 
Matbaamızda . yalnız 5 kuruş fiatla satıl

maktadır. 

Devlet Basımevi; Seyhan bayii kitap satıcılığını geçen sene ol 

duğu gibi bu sene de müessesemize vermiştir. 

Bütün kitaplar gelmiştir. 
Bundan başka her çeşit nıektep levazımını en müsait şart 

larla müessesemizde bulabilirsiniz . 

8575 7 7 
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1 

., 

1 Bira 
DA 

Ankara birası 
Her depoda, her yerde vardır. 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi 

içiniz 1 • Her yerde israrla arayınız. 
ADANA ACANTASI : 

R S ı.h Saray. (Telefon No. 265) 
ıza a l • (Bebekli Kilise sokak No: 11 A 

8-30 8411 

Kiralık ev ve yazıhane 
Elektrik Şirketi Müdüriyetinin 

şimdiki buluodJğu Hankurbu mahal 
leıiııdcki ieniş bahçeli , elekrrik ve 

ı su tesisatını havi ev kiralıktır 

Ev ve yazıhane olmaya 

lidir. lstiyenlerin Matbaamız• 

caatları. 4- 10 

Umumi neşriyat müd~ 
Macid Güçlü 
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