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BUyUk Şef Mönevralarda 

EGE MANEVRALARI fı 

Kırmızılılar büyük bi~J 
taarruza hazırlanıyo~ 
Büyük Şef dün 

harekatı 
karanlığa 

takibettiler 
kad·/.r 

Söke : 12 [ Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor ] - Ma
nevralar !;ıüyük bir muvaffakiyetle 
devam etmektedir. Dün öğl ed en iti
baren 'geceye kad ar manevra mavililerin 
taarruzu ıle d evam etmiştir. 

Büyük Şefimiz Ata tü rk karanlık 
basıncaya kadar manevra sa hasından 
ayrılmamış la rd ı r. 

Mavilerin keşif tayyareleri avcı· 
lar himayesinde keş i flerde bu lunmuş -

!ardır. Söke ovasında mol rize ze
hirli tnğay ile Kırmızı!ılan bir sü
vari livası arasında muhtel çarpış

malar olmuş, mo to ri ze !iv çetin mu
kavemetlere rağmen ileri! n iştir. Kuş 

adası cephesinde de t~ ı ruza geçen 
Mavililer büyük fedakf Jıklarla ele 
geçirdikleri Murad dağ da yerleşmiş
lerdir. 

Kırmızı kuvvetl er l~planıyor. Çok 
şiddetli bir mukabil ~aerruz olacak
tır . - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-... 

Sovyetler Birliğinde 
seçim başladı 

Moskova : 12 (Radyo} - Se. 
çim bugün başlad ı . Sovyetler Bi rli
ğinin bug ün seçimi 12 Ki\nunuevve
le kadar ikmal edi l miş olacaktı r. 

----------·-----ULUS 
Her gUn 12 sahife 

Yeni Ulus 29 Teşrinevvel 
nushasile size kendini 

tanıtacak 

~0 ıııanlar, hikayeler, dünya haberleri 
siyasi, içtimai, iktisadı makaleler. 

llllatazln, kUllUr, kadın, çocuk, 

ziraat sahlfelerl 

Ankara ve Kamutayı 
yakından takip 

Kömür ihtika
rına karşı 

-;--
Vekalet n eseleyi ehem 

miyet1 ~ ele aldı 
Ankara : 1 . Hususi muhabiri 

mizden ] - I raat Vkaleti yeni ar

man kanı.nun/, ı tatbikinden sonra 
ra memleket' · baş gösteren odun 
ve kömür ihf ıacını temin vaziyeti 
tetkik etme~/ üzere vjlayetlere me

murlar gön/;ırmişti . Bu memurlar
dan Vekalı ~ gelen ilk malumata 
göre b ir · ' •k yerlerde stok malı 
mevcuttur ı Fakat fi yallar kanunun 
tatbikindı evvelki vaziyetten iki 
misli fazl )'a satılmaktadır , 

Vek[ ~tten alakadarlara yapılan 

bir tami ı de mahrukat fiyatlarında 
ihtikar ı 1panların şiddetle cezalan· 
dırılma' rı bildirilmiştir. 

Or an kanununun hükümlerine 

göre r ~mlekette kömür ihtiyacını 
temin ıaksadile köylüler arasında 

küçük artırmalar yapılacaktır . Ve

kalet,. ı her kazanın kömür ihtiya· 
cını 1 min için kövlerde bir veya 
bir 1 ç gurupta teşkili kar~rlaştı
rı !ı n tır . 

r ·-·-···-.. ······-·-·-···-"""'1 
; Antakya delegesi; 
• • ! Beylandaki Türk ahi- ! 
i desine çelenk koydu : 

! BAY ROGER TÜRK KÖYLÜLE_! 
! RILE SAMiMi HASBIHALLER! 
ı YAPMAKTADIR ı 

j Antakya : 12 (TÜRKSÖ- ! 
! ZO mahabirinden) - Dele- ! 
t ge Bay Roger Karo dUn ! 
1 Beylana giderek Türk abi- ! 
! desinl ziyaret etmlı,(ve a- ! 
! bldeye törenle bir çelenk ! 
1 koymuştur • Delege Bey- ! 
1 landa halkla ve bilhassa ! 
1 köylıilerle temas etmiş on.! 
t lara mUstakbel rejimin te.! 
1 min edeceği saadetten ! 
! bahsetmiştir • ! 
t Delege köylUlerln ve ! 
t halkın Türk harflerlnl öğ- ! 
ı renmek için açtığı kursla· ! 

rı da çok muvafık bulmuş-! 

l ~!:?iE~~~~;~:~:.~~ i :-·-·-·-·-·-·-·- ··"' . .. _. _____ .. 

Rv7.velti 
!ehditl 

Kurıın arkadaşımızın Lorıdradun 
<I lığı bir malilmaıa göre: 

Amerika Cümhurreisi Ruzvelt 

geçen gün söylediği ve bütün dün· 
yayı alakadar eden tarihi nutkun 

dan dolayı ölümle tehdit edilmiş 
bulunuyor. 

Ameıikada faşistliği müdafaa 
eden Ku. Kluks. Klan teşkilatı, Ruz· 
velte bir mektup göndnerek de
mokrasiyi müdafaa maksadile fa

şist hükumetlerinin siyasetine hü 

cum ettiğinden dolayı Reisicumhuru 

ölümle tehdit etmiştir. 
50 binkişinin önünde söylenen 

ve radyolarla bütün Amerikada 
dinlenilen bu nutuktan sonra Şikago. 
dan trenle hareket eden Ruzve'tin 
geştiği bazı istasyonlara ölüm ve 
matem işareti olarak siyah haçlar 
ve siyah bayraklar çıkarılmıştır. 

Bay Meta'ksas 

A verofla gelecek 
Ankara: 12 [ TÜRKSôZO mu· 

habirinden ] - Ankara, önümüz. 

deki günlerde bir çok dost ve müt· 
tefik devletler erkanının ziyaretleri· 

ne şahit olacaktır. 
Yunan Başvekili General Metak· 

sas ayın 18 inde lstanbula gele· 
cek ve o akşam Ankaraya hareket 
edecektir. 

Averof zırhlısı ile lstanbula ge -

lecek olan Metaksas bir kaç gün 
sonra Ankaradan tekrar lstanbula 
dönerek, şehri gezecek Cumartesi 
günü yine Averof zırhlısı ile Yuna· 
nistana hareket edecektir. 

Averof İstanbula gelirken Ha
midi~e mektep gemisi tarafından 
karşılanacaktır. 

1 

İtalyan cevabından sonra , 

Paris-Londra daimi 
istişare halinde 

----······----
İngiltere ile Fransa nihayet cebre 

müracaat mı edecek? 
Paris : 12 (Radyo) - Bu sabah

ki Poti Pariziyen 'in neşrettiği bir ma
kale~e deniliyor ki : Şarkı Akdeniz
de Fransa ve lngiltere emniyeti temin 
için tedbirler ithaz etmiştir . Paris 
ve Londra , Romayı küçük düşürmek 
istemediği gibi korkaklık gösterme-

yi de hiç sevmez . Fransa ve lngil· 
terenin en sonunda cebir yoluna mü
racaat edeceği de muhakkak olarak 
bilinmelidir . 

Paris : 12 (Radyo) - ltalyan ce· 
vabına karşı alınacak vazi~et in tesbi
ti için Parisle Londra daimi istişare 
halinde bulunuyor . 

Valansiya hükumeti 
müdahale istiyor 

Aragon cephesinde çok kanlı 
harebeler olmaktadır 

Salamanka : 
12 (Radyo)
Asturya cephe 
sinde hükumet 
çiler ilerliyor. 
Aragan cephe 
sinde muhtelif 
mıntıkalarda 

ihtilalcilerin hü 
cumları geri 
püskürtülmüş· 
tür . 

Landra : 12 

~ . Bilş.lıc& yollilr 
- Ormir yoll<ıı ~ r 

mu-

.. 

1 
Radyo ) -

spanyol sefiri, 
harbiye naza
retinin gönül
lüler meselesi· 
ne ait protes
t<Jsunu tevdi ispanyada harp sahasını gösterir harita 

etmiş bulunuyor. Valansiya büku· 1 hakkında müsait bir plan tesbi -
mcti bu protestasnnda , gönüllüler tini de istemektedir . 

\TAYYARE PİY ANKOSU 

1 Büyük ikramiye 
] şehrimize düştü 
1 
1 Tayyare piyankosunun 6 ıncı çe

kilişinde büyük ikramiye o 1 a n 
200,000 lira şehrimize düşmüştür . 
Büyük ikramiyenin isabet ettiği 
bilet 24411 numaralıdır . Bu ôilet 
şehrimizdeki Altınoluk kişesinden 
alınmıştır. Biletin sahibi de Adana
gar Müdürü Bay Kemalin mini mini 
kızı Bayan Rezandır . 

Bu keşidenin son üç rakamı 411 
olan bütün biletler biner lira ala
caklardır. Son tek rakamları l, 3, 
5, 7 ve dokuz olan biletler yirmişer 
lira hesabile ikişer lira amorti ala
caklardır . 

Çinde vaziyet 
Şanghay : 12 ( Radyo )- Ja

pon tapcu ve hava kuvvetleri bu sa
bah Şanghaydaki Cin mevzilerini 
bombardman etmişlerdir . 

Pekin : 12 ( Radyo ) - Prens 
Golm'un emrindeki kıtalar ileri ha. 
reketlerine devam etmektedir. Çin
liler geri mevzilerde tahkimat yap
maktadırlar • 

İtalyanlar 
Trahlusa asker sevkine 

devam ediyorlar 

Roma : 12 ( Radyo ) - Bugün 
4500 asker yeniden Trablusa sev
kedilıniştir. Bu hafta içinde, son 
sevkiyatla beraber 15000 kişiyi 
bulmuştur . 

Önümüzdeki hafta içinde daha 
10000 kişi sevkedilecektir . 

Valansiya hukumeti beynelmilel 
bir teşekkülün müdahalesini açıkça 

kabule arzu göstermektedir . 
Roma : 12 ( Radyo ) - İtalyan 

siyasi mahafili, İtalyan notasının tev· 
diinden sonra ecnebi hükumetlerde 
bir durgunluk hasıl olduğunu söyle
mektedir • 

SEYLAPZEDE EVLERiNiN ._.._.._. 

Yaptırılmasına mani olarak göste
rilen sebebler muhik değildir 

On bir ay içinde, istenilse idi her 
güçlük halledilebilirdi 

Alakadarlar, bu zavallı insanların bu kış da sefil ve peri. 
şan olmamaları için de bir şey düşünmüş değillerdir 

ı! Pazar günkü nüshamızda, seylapzedelere yaptırılması 
kararlaştırılan evlerin, aradan aşağı, yukarı bir seneye 

j yakın bir müddet geçtiği halde yaptırılmnmış olduğunu, 
j halbuki, kışın kapılarımıza dayanmış bulunduğunu binaen· 

rinin verilen paraya itiraz etmiş olması gösterilmektedir. 
Eğer hakiki bir alaka ile bu iş takib edilmiş olsaydı, 
bu itirazın da kanuni yolları dolaşıp süratle bir netice

ye varması çok münkündü. 

M h 
•• k,., • • j aleyh bu zavallı insanların açıkta bırakılmaması için baş-

ISlr U umetının i ka tedbirler alınması lazımgeldiğini yazmıştık. 
ilk yazımızda söylediğimiz gibi aradan geçen anbir 

ay gibi uzun bir zaman içind e her güçlük haledilebilirdi 
Bunu içindirki, Kızılay başkanlığının tavzine rağmen biz, 
nedense bu işin ehemmiyetle ve alaka ile nakip edilmemiş 
ol~uğ'u?.a .. k~nii~ . -~atta bir zamanlar bu işten vazgeçilme- j 
sinın duşunulduğunü de biliyoru1. j 

.. d ~ i Birgün sonra Kızılay Başkanlığından bir tavzih al-
M udaf aa ya ayır ıgı para j dık ve bunu da neşrettik. 

Kahire : 12 (Radyo) - Kabine, 

ordu ve hudud müdafaası için mun
zam olarak 1, ı 40,000 lira ayırmış· 

j Kızılayın bu tavzihi bizi tatmin etmedi. Çünkü, bu 
J gecikmeye sebep olarak: yaptırılacak evler için seçilen 
j arsanın. sulama kanallarının geçmesi ihtimaline karşı,be
j lediye tarafından muvafık görülmemiş olması ileri sürül. 
j mektedir. 

tır. j Bize kalırsa böyle bir müınanaatm çak acele edilme-
P onso Berlinden döndü j si liizımgelen bir işe mani olmaması lazımdı. 

Paris: 12 (Radyo) - Fran
sanm Büyük Elçisi Bay Pontso Ber
linden bu sabah dönmüş ve Del· 

bus tarafından kabul edilmiştir . 

Delbusla Ponso uzun bir görüşme 

İ Burada olmazsa, başka bir yerde arsa seçmek güç bir 

1 
iş değildi. Nitekim bu ikinci bir yeri seçmek güç de 
olmamıştır. Yalınız mesele. bu arada geçirilen zaman. 
!ardır. Bunun içindirki, bu ikinci arsanın intihabından 
sonra da aradan aylar geçdiği halde müsbet bir 
netice çıkmamıştır. Buna sebeb alarak da, sahiple-

Bu kanaa timizin en kuvyetJi delillerinden birisi, evle- ı 
rin yapılamıyacağı artık tahakkuk etmiş olduğu halde a
lakadarların zavallı seylapz~del_erin ~u ~ış meydanda kal
mamalarını temin edecek hıç hır proıesı olmamasıdır. Ve 1 
Kızılay başkanlığı tavzihindc bundan hiç bahsetmemek
tedir. Eğer bu insanların vaziyetleri ile hakiki bir su
rette meşgul olunmuş olsaydı - evlerin yapılmasına ma· 
ni olan sebeblerin haklı olduğunu kabul etsek de - on• 
]arın önümüzdeki kışda barınmalarını, korunmalarını te
min edecek bu tedbirlerin şimdiye kadar düşünülmüş ol. 
ması lazımdı 

yapmışlardır • ··- - -.. -.-...---~----·-..-....._ __ - -·----~-~ .. -~·--~-------------------



• 
Sahife: 2 

GUnUn politikası 

13 Teşrinievvel t;;}J 

,--------,------·-------.--.. , Hususi idarele 

Türksôzü 

ş Müstemleke istiyen ima 

Mussolini H'tleri ziyaret ettiği za
ınnıı Almaı;yrnın müstemleke talep
lerine mi:rnlıaı et edeceğini vadet. 
miştir. 

F kat Hitler harp esnasında kay• _ a ' ~~, .. ~~, 
bedilmiş olan Alman müstemlekeleri· r " 
ni geri almak için •. şiddet~i diploma· ·ı Eiderin ailesi ve 
tik harekete ~çmıyectıktır. J 

ş hrin iktisadi vaziyeti 
Hitler de bu müzaharete güve

".lerek bu srne halkı müstemleke isle
mek keyfiyetine eni konu alıştıımak, 

onları m<'stemleke fikirli yapmak için 
her türlü propagandaya girişilmesini 
em retmiştir. 

Onun yerine, Mussolihf ile birlikte Adana mualJimleri 
arkalarında 150000000 halk. olduğu hal · Son ay içindeki ihracat fazlası 

l,687,755 İiralıktır 
Hitler bundan sonra her nutkun

da müstemlekeden bahsedecektir. 
Sar havzasını tekrar almak ve 

Ren havzasını askerleştirmeğe. Al
manyayı teslih etmek ye nihayet Ver. 
say muahedesinden geri kalan kısmını 
da yırtmak için nasıl bir inad ve se
bat gösterdiyse, müstemlekeler için 
de ayni israr ve taannüdde buluna
caktır. 

de İngiltereye ve diğer milletl•'I•» 
Avrupa meselelerinin ancak her mil
letin müsavat temih edebilmesiyle 
hallolunacal!'ıhı vr. buhun da Almah
yaya müstemlike iade etmek dilmek 
olacağını anlatmaıta çalışacaktır. 

Hitlerin kahaatine göre bu iddia, 
kuvvetli propaganda ile birlikte, ln
giltere hükümetine o kadar tesir ede
cektiı ki, nihayet, Avrupa sulhu ile 
İngiliz arazisini yahud da lngiliz man
dası altındaki araziyi trampa etmeğe 
razı olacaktır. 

Sporcuların milyonları 
Dünyanın en büyük hasılatını 

Dempsey oldu fakat .. 
yapan 

Amerikanın en zengin Sporcusu 100 
milyonluk servetile Tunney,dir. 

------·------
Jim Londos da az kazanmıyor. 

«Paris Soir• gazetesinin Nevyork muhabiri gazetesine gönderdiği bir 
mektupte Amerikanın şimdiye kadar gelip geçmiş boks şampiyonlarının ha
yatları, servetleri hakkında çok şayanı dikkat malümat vermektedir. Bu ma
kalenin enteresan kısımlarını tercüme ediyoruz. 

DEMPSEY SERVETiNi 
NASIL KAYBETTi 

D empsey bugün hayatını l·ol 
bol kazanmaktadır. Fakat o, 
bütün servetini 1929 de vuku. 

a gelen Borsa bozğununda kaybetti 
ve ayni zamanda Şikağoda satın al
mış olduğu iki büyük oteli de elden 
çıkarmıştı. Bununla beraber o, 1929 
da kiymetten temamile düşmüş olan 
esham ve tahvilleri muhafaza etmek· 
tedir. !3ir gün ne olur, ne olmaz ümi

dile .,. 
Bununla beraber dünyada en bü 

yük serveti yapmış olan Dempsey 
boks yaparak kazanmış olduğu mil· 
yonları kabetmiş ise de bütün bir 
çok insanların gıpta edeceği bir vazi. 
yete sahiptir.. Bir gün Nevyoıkun 
en işlek Lokanta - Barlarından bi· 
risi olan müessesi kendisine yılda 
rahat, rahat 25000 dolar getirmek
tedir. Bundan başka bütün Amerika 
da hala büJük bir şöhret ve muhab· 
bete sahip olduğu için büyük mağaza 
!ardan, kondura, çikolata ve askı 
fabrikalarından adının kullanılması· 
na mukabil mühim mıktarda para 
ka.anmaktadır . Sonra Eempsey 
hem manajerlik ve gazetecilik de 
yapıyor. Elhasil o Amerikada bü
yük bir nüfuz sahibidir. Çünkü A
merikalılar kendisini "büyük milli 
bir şahsiyet., saymaktadırlar. 

BiR KAÇ DEFA MiLYO
NER olan GENE TUNNEY 

Dempsey'den daha az boks et
miş olmasına ve ondan daha az 
sevilmesine rağmen Amerikanın en 
zengin sporcusu Tunney'dir. 

Dempsey maçlarından aldığı pa · 
ranın en aşağı yarısını manajerine ve 
yardımcılarına dağıtırdı. Halbuki 
T unney bu hususta çok az para 1 

sarfederdi. Çünkü maçları için kcn· ı 
di kendisine ça lışırdı. Bundan başka, 
o, kendisine milyonlar geti ren bir 
kaç spekülasyonda da muvaffak 
oldu. 

Onun, milyarder Morgan'ın or
tağının kızı ile nasıl evlendiği her
kesin bildiği bir şeydir. 

Bu genç kadın yakında 50 mil
yon liralık servetin başına geçecek· 
tir . 

bugün hakiki bir centilmen olan 
Tunney Nevyork'un yüksek sosye
tesine vasıl olmuştur. Ve şimdi bü
yük milyonerlerin sürdüğü hayatı 
sürmektedir. 

HER iKiSi DE B. RUZ
VEL TIN ADAMI 

Karısının kumaş fabrikasile meş· 
gul olmakla beraber Tunneyin en 
büyük ihtirası politikadır. Ve söy
lendiğine göre B. Ruzvelt onu gele
cek kabineye almayı düşünmektedir. 

Çünkü, bu iki eski boks şampi
yonu bugünkü [ Cüuhur Reisinin en 
kuvvetli ve en hararetli taraftarıdır
lar. Dempsey B. Ruzveltin en mü
him intihap ajanıdır. 

BOKS KAZANCINDA 
REKORLAR 

Şurasını derhal söylemek lazım
dır ki, en büyük beş rekor kazan 
cının tahakkukunda Dempsey bu· 
lunmuştur. 

Birinci rekor ikinci Dempsey
Tunney maçına aittir. Bu maçın ha
sılatı 2 milyon 658.000 dolar ol
muştur. 

Bir defada hasılatın yüzde 16 
sını almış olan Tunney bu ikinci 
maçta yüzde kırk altı almıştırki , 
kendisine ne mühim bir servet te · 
ınin ettiğini hesaplamak güç bir 
şey değildir. 

Ehemmiyet itibarile ikinci de· 
recede gelen maç hasılatı birinci 
Dempsey-Tunney maçı olmuştur: 
Bir milyon sekiz )'Üz bin dolar . 
1921 deki meşhur Karpantiye -
Dempsey maçının verdiği hasılat 
ise bir milyon 789000 dolardır. 

Dempsey- Firpo maçından bir 
milyon 85000 dolar Joe Louis
Boer maçından bir milyon, Schar
key-Sehmeling maçında da 749000 
dolar hasılat olmuştur . 

Sonla Henle'nln kazancı 

M uallimleriml! 
bedbaht arkadaş
larının ailesine 
yardıma karar 

verdi 
Büyük bir sevinçle haber aldı. 

ğımıza göre Adana muallimleri 
düıı aralarında konuşarak , Mer
sinde feci bir surette öldürülen 
Orta mektep müdürü Ejderin aile 
sine yardım etmeğe karar vermiş
lerdir. Bunun için muallimler bu
gün toplanarak aralarından bir ko· 
mite seçecekler ve yakın bir za
manda mühim bir yardım temin 
etmeğe çalışacaklardır. 

Adana mu;.llimlerinin , bedbaht 
bir meslektaş ailesine karşı gös
terdikleri bu asil alaka bütün tak
dirlerin üstündedir • 

--~-· .-.. -·-.....-....-·--
Şehrin 
tenviratı 

Şehrimizin son ayı ( Eylul) için· 
deki iktisadi durumunu gösterir Ti· 
caret odası aylık raporuru dün tel· 
kik ettik. Bu rapora göre; Son ay 
içindeki ihracat fazlamız 1,687,755 
liralıktır. 

Bu ay zarfında yapılan belli baş. 
lı ihracat maddeleri şunlardır: 

500729 liralık pamuk, 8638 li· 
ralık ıskarta pamuk, 23387 liralık 
pamuk çiğidi, 9803 liralık çigid küs 
besi, 63,083 liralık çiğit yağı, 502 

Arazi tahrir kanunu 
Mecburiyetleri ifa etmi

yenlerden ceza 
alınacaktır 

2901 Numrolu arazi tahrir ka
nununda yazılı vazife ve mecburiyet
leri ifa etmiyenlerden alınacak pa· 
ra cezalan hakkında maliye vekale 
tinden vilayete bir emir gelmiştir. 

Kanunun 14 üncü maddesinde 
yazılı para cezaları mahkeme bük· 

Şehrimiı. Belediyesi her yıl şeh- mü ile tahsili icabeden amme hukuku 
rin tenvir tesisatını biraz daha ge. para cezası olması ve hususi idare-
nişletmekte ve iç sokaklara kadar lere 2871 numrolu kanunla devredi-
lamba koymağa çalışmaktadır, Pro len varidat meyanında da bulunma-
jı:ye göre önümüzdeki bir kaç se- ması hasebile bu cezalar hazinece 
ne içinde şehirde ışıksız bir tek so- irat kaydedilecektir. Bu husustaki 
kak kalmıyacaktır . mecburiyetlerin yapılmaması yüzün 

Şehrimizdeki Elektirik şirketinin Jen tutulacak zabıt varakaları, ka 
tesisatı çok şayan memnuniyet bir zalarda kaymakamlara verilecek ve 
haldedir. Buna yegaue şahid küçük onlar da müddei umumiliklere gön. 
arızalar müstesna şimdiye kadar dereceklerdir. Mahkeme kararından 
umumi olarak cereyan biran kesil- sonra cezanın tahsiline teşebbüs e 
memiştir . dilecektir. 

Alınan malumata göre, Umumi S b h t 
caddelerde 710 lamba vardır. Elek · On a ar a 
tirik Şirketinin abune mikdarı da koşuları 
iki bin beş yüzü geçmektedir . 

Şimdılik Hatların yakından geç- 1 • •• • • A 

memesi dolayısile dış mahallelerde Y edı ve ondort T eşrınısa-
bir çok evlerde elektirik yoktur · nide yapılacak 
Fakat Belediyenin tenvirat projesi 
ikmal edildiği gün Adanada elek
tiriksiz bir tek ev kalmıyacaktır 

Ahmed Refiki 
kaybettik 

Dün gelen lstanbul arkadaşla · 
rımızda, Büyük Tarihçimiz Ahmed 
Refıkın ölümünden bahsediliyordu · 

Bu ölüm bütün yurdda büyük 
lbir teessür uyandırmıştır . Büyük 

ölüye TanJının rahmetini dileriz 

OOREŞ:ILER 

Amerıkadaki güreşçiler , boks 
çular kadar yüksek hasılat almakla 
beraber meşhurlarının kazançları 
her halde onlardan pe'< geri değil
dir. Çünkü en meşhur boksçular se· 
nede ancak vasati olarak sekiz defa 
döğüşebildikleri halde Jim Londos 
mesela bir hafta içinde altı defa gü· 
reşebilmektedir . Bundan başka onun 
manajeri de yoktur . Bunun kazan
dığı para kendisine kalmaktadır. 

Sonra bu güreşmesi için istiye· 
ceği paranın muayyen bir miktan da 
yoktur . Bugün büyük bir şehirde 

3000 Dolar için güreşen meşhur 
bir güreşçi küçük bir kasabada 150 
dolara güreşmekten de geri kalma· 
maktadır . 

Son günlerdeki sıcaklar dola. 
yısile koşu sahaıilnın muhtelif yerle
rinden çatlamış olduğunu ve burala· 
rın tamirile meşgul bulunduğunu yaz· 
mıştık . Dün aldığımız malumata gö· 
re; Sonbahar at koşuları Teşrini!a

ninin yedisinde ve ondördünde ya
pılacaktır. Koşu gününe kıdar sa
hanın tesviye işleri bitmiş buluna· 
caktır. 

Belediye Yazı İşleri 
müdürlüğü 

Münhal bulunan Belediyemiz Ya 
zı işleri Müdürlüğüne lstanbul Hu
kuk Fakültesi mezunlarından Bay 
Faruk Oralbi'nin tayin edildiğini 
haber aldık . 

Bay Faruk Oralbi yeni vazifebi
ne başlayacaktır . 

Araba tarifeleri üzerinde 
tetkikat yapılıyor 

Belediye Encümeni dünkü top. 
lantısmda araba tarifeleri üzerinde 
tetkikatta bulunmu~tıır. Lüzum gö· 
rüldüğü taktirde bu tarife üzerinde 
bazı tadilat yapılacaktır . 
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liralık arpa, 648 liralık yulaf, 18807 \ 
liralık un, 44715 liralık susam, 166,-
285 liralık iplik, 228565 liralık bez 
3625 liralık yün, 11443 liralık ba
ğırsak, 14927 liralık ufak ihracat, 
56743 liralık ithalattan ihracat. 

ithalatı dıı şu maddeler teşkil 
etmektedir: Ziraat alatı, benzin, çi
mento, gazyağı, hurdavat, kahve, ka· 
naviçe, kösele, yerli mensucat, ec 
nebi mensucat, makine parçası, ma 
kine yağı, şeker vesaire. 

™ 

İki esrarcı tevkif 
edildi 

Esrar satmaktan suçlu Bucak 
mahallesinden Mehmet oğlu Cina

. linin Asliye ikinci Cezada yapılan 
duruşmasında Cinalinin tevkifine 
karar verilmi~tir . 

Yine esrar kullanmaktan suçlu 
Reşad bey mahallesinden Mahmut 
oğlu Bekci Alinin de dün Asliye 
ikinci Cezada duruşması yapılmış 
ve duruşma sonundıı tevkifine karar 
verilmiştir . 

~------·-------

Ceyhanda odun 
kömür buhranı 
Halk çok şikayetçi 

Ceyhan: 9 (TÜRKSÔZÜ muha
birinden) - Halkın ekmek gibi mü
him ve mübrem ihtiyaçlarından biri· 
de odun, kömürdür. 

Her yıl bu mevsimde ve bugün· 
lerde Ceyhana, araba, deve, ve mer· 
keplerle odun - kömür getirilerek 
Pazarlarda satılırdı. Halbuki bu yıl 
kış mevsimine yaklaşdığımız halde 
kasabaya daha bir yükbile odun -
kömür gelmemiştir. 

Bir odun - kömür buhranı gö. 
ze çarpmakta ve halk sıkıntı çekmek. 
tedir. 

Geçen yıllar kö•üıün kilpsu 
2,5 - 3 kuruşa iken bu yıl 6 - 7 
kuruşa, oıuıda bulabilirsen. Hele 
odun hiç gelmemektedir. 

Bu yılki mahıukat buhranının 
sebebi anlaşılmaz Lir muamma ha· 
!ini almıştır. 

Mersin Orta mek
tep müdürünü 

Vuran talebenin suç 
tağı da varmış 
-----

or-

Mersin : 12 [ Telefcrıla ] - Or 
ta mektep Müdürü Ejder Onalı iki 
sene sınıfta kaldığı için tabanca ile 
öldüren katil talebe Muhiddinin hak. 
kında yapıldn tahkikat tamamlan-
mıştır. 

Cümhuriyet Müddeiumumisi En
ver Ünal ve Müddeiumumi Muavini 
Taki Ôgel gece gün.:lüz çalışmak su 
rtt ile tahkikatı derinlcş•irmişlerdir. 

Bu tahkikat neticesinde gene or · 
ta Mektep talebesinden Saraç Meh · 
med oğlu lsmail de cürme iştirak 
suretile tevkif edilmiştir. 

Hariçte katil talebenin başka 
cüriim ortağı bulunduğuna dair dö. 
nen şaialar asılsızdır. 

1 

937 senesi büt 
yekunu 

Ankara : 12 ( Httsusi ) .,,. 
k . 1 • . 1 

bıı ahlık nus!Jsl idarelerin 
biltçeleri yekunlarını tesbit et 
tir. Hususi idarelerin bütçe ye~ 
ları geçen seneye nazaran 1,431 
lira fazlasile 39, 124,880 lir. 
Bu paradan 5,490,917 lirası 1. 

ve hesap işlerine, 10,570,560 1 
yol işlerine, 12,906, 787 lirası . 
tür işlerine, 1,321, 111 lirası ı 

ve baytarlık işlerine 2,664. 
lirası sağlık işlerine , 5.170, 
lirası da mütenevvi ve müşt 
işlere harcanacaktır 

------·----~ 
Emniyet teşkilatın 

Ne gibi vaz iyetlerde i~ 
bat cezası verilece){• 

Devlet şurası ; emniyet g 
direktörlüğünce hazırlanan " f. 
yet teşkilatı mensuplarına vP,riJı 
inzibati cezaları icabettiıen fiil 
hareketlere dair nizamname,. pr 
sini kabul etmiştir. 

Nizamname y 1kında yüksek 
dika arzedilecektir. Projede int1 

komisyonlarile polis divanları ti 
fından inzibati cezaları icabetti 
fiil ve hareketler şöyle sıralan"' 
hdır: 

Vazifede kayıdsızlık, intizaııı 

tana 
kir 

" ni a 
duy 
resi 
ılac 

le ol 
esra 
dan 
dan 
Seyy 
na d 
llıari 
lirııı 

sırf 

sind 

lık göstermek, vekar ve mesleki~ fı bu 
biyeye uygun olmıyan , gerek yo liıııon 
da , gerek karakol dışı vazifele ni tek 
polis için yapılacak talimat ile Y Cuııu 
edilecek tavır ve hareketlercıe llııyac 
lunmak, silah, elbise ve teclıit' lin isr 
kirli tutmak, mücbir sebebler ol kir bi 
sızın saç ve traşını uzatmak, kt llıuştu 
ve kıyafetine bakmamak ihtar eti .._ 

n· sını mucip olacaktır. 1~? 
Amirinin tenbihlerine riayet .._ 

memek, verilen vazifeyi münı~ F' 
olan müddet zarfında yapmanıs~ 
umumi yerler dışında hususi iç~ avucu 
toplantılara üniforma ile iştirak 1 

. F'i 
mek, vazife esnasında vazife ha1 tıfetin; 

ııı· başka işlerle meşgul olmak, t ış; ı 
hangi bir yol, mahal ve şahıs sor 

11
' 

)arı cevapsız bırakmak tevbih ce .._ 
sını mucip olacaktır. .'1 bir 

iş sahiplerine, halka ve nıeslı 
1

~~c 
arkddaşlanna fena muamele yar 
mak, herhangi bir işe aid evrak 1 

..._ 

dosyayı zayi etmek, mezuniyt ti nı 
sadesiz 15 güne kadar geçirın 1 

on güne kadar maaş katını nıu' 

olacaktır. ~nd 
izinsiz olarak vazifesinin bul f :k 

duğu belediye hududu dışına ç'.~ tc~· . 
mak, resmi silah ve cephanesini 1 i Y 

1~ 
mal yüzünden kaybetmek kıde ~ ia~ 
tenzilini mucib olacaktır. Çı 

. f ki . . ara Aınır ve ma ~v crını tavır ''GI · 
hareketlerile istihfaf etmek, kar k e 
kol içinde veya vazife başında 8 k ~t .. 
kadaşlarına hakaret etmek, nokl U 

devriye ve nöbette uyumak, her h3 ~ay, 
b. k d · f .. e~ b ar gi ır suç arşısın a vazı e gorrn etr 

ten çekinmek terfiin bir devre gı 1 

cikmesine sebeb olacaktır. f:, 

Hırsızlık, sahtekarlık, emniy1 Hiıı 
suiistimal, cürüm tasnii, iftira, iht ,~:''.' 
las, irtişa, salahiyetini nufuıuo B sın 
şahsi menfaati için veya dosluk st ef~ 
sebebiyle suiistimal etmek, hakiki at er 

~ a u te uygıın olmayan rapor verme r· 
zabıt tanzim etmek, borçlanıp öde ,:ne ,, 
meyi itiyad etmek, meslekten ihra ta' 

'b 1 k p~ ınucı o aca tır b"ı 

Ce:ı.alar memurlar kanununu ~~: 
umumi hühümleri dairesinde veıW rık . 

I• 
ceklir. " ' \.ıay 

bir _____________ ... ~. lıiç 

Bııgece nöbetçi eczane %01 

Yağcamii civarında ad, 

Cok okuyan, ve etüd yapan, ve 

Bu iki büyük boks kahramanın. 
dan sonra Amerikada bugün en 
çok para kazanan sporcu Sonja He· 
nie'dir. Bu sporcu yalnız iki mev. 
simdesadece kendisini teşhir etmek 
suretile 250000 dolar kazanmıştır . 
Bundan başka çevirdiği iki filmden 
75000 dol~r almıştır. 

işte bu suretlediı ki, Jim Londos 
üç milyon Dolarlık bir servet yap· 
mağa muvaffak olmuştur. 

Hava bulutlu ve rüzgarlı, en çok 
sıcak 29 santigrat derece yağınur 

ihtimali mevcut. 

Müdürü öldüren Muhiddin has· 
tahanededir. Muhakemelerine yakın· 
da başlanacaktır. 

-h 
Ali Nasibi eczanesidir an k 

=----·-------------......... 
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HiNDiN ESRARI 
Yirminci 

bunu 
Asrın ilmi bile 

hala çözemedi 

F akirİerİıı e§rar dolu hayatı 

ta En eski devirlerden beri Hindis. 
ı na giden seyyahlar, avdette, "fa. 
ıtır ı . 
ili " crın şayanı hayret marifetleri· 
d anlatırlar. Bunları hemen herkes 
r u~nıuştur. Fakat bu medeniyet dev. 
taınde "f k" . . . 1 ıf • a ırızm" ın ıç yüzü an aş· 
leacağı tahmin ediliı ken, hiç de öy-
' olmamıştır ve Hind ; lıala bütün 
;,.arı~ı muhafaza etmektedir. Bun
dt bır müddet evveJ, Hindistan· 
len avdet etmiş olan l>ir lngiliz 
Qa'lya~ ve muharriri, Hindin esrarr 
ltı ~ır yazdığı bir eserde, fakirlerin 
t •rıfetlerine ait birçok misaJlt"r ge· 
•tınekt 

1 
f e ve bunlardan bazılarının 

.~' hnrikulade bir meharet saye 
ınde yapıldığını söylemektedir. 
l"ri~ın~istan ordusuna mensup bir 
t ız bınbaşısı bir gün sokaktan 
t~~en, bir kalabalık toplandığını 
br uş v~ bu. kalabalığa karışınca, 
~ •Yar bır Hıntlinin, eline bir limon 
~Y~ra.k bu limonu müthiş bir kılıç 
~ esıle ikiye böldüğü halde, 
ta~ Çta en küçük bir çizik dahi b1• 

iti rn.aJıtını hayı ctJe görmüştür. 
ıL~tlı fakir, bu marifeti bir çok 
~a a . 
lbı ' Ynı muvaffakiyetle tekrarla-

Itır. 

fı b Bir oyundan ~üphefenen binba 
~ltı Unun üzerine fakire yaklaşarak 
ili :~u. bir de kendi elinde kesmesi· 
CUfı e lıf t t niştir. Fakir, zabitin av. 
~ \1 muayene ederek bu işi yapa· 

Yacag- .. 1 . 'h tiıı . ına soy emış, nı ayet zabi· 
kır ·~~arı ve hatta tehdidi üzerine fa
''az düşünmüş ve nihayet sor· 

r, 

ili~?- Sol elinizi gösterebilir mısı. 

F Tabii, işte! 
akit bu eli muayene etmiş ve: 

~11 - Pekala, demiştir, limonu bu 
~~nuzun içinde keseceğim, 

ifcr ı_lhakika fakir, bu d'!fada ma
'f· •nı ayni muvaff akiyetle göster· 

it:' labit de hayranlıkla bağırmış. 

et; Bravo! Cidden şayanı hay. 
"-d ıt ustalık! Fakat limonu sağ e. 
? ' kesmeye niçin razı olmadı 

z ~enim sırrımdırl 
t abıt işin iç yüzünü ancak bila

•bt' anlan ıştır: insanların ekserisi
i ~a kiiçüktenberi bilhassa sağ 

'-da~~'a işlettiği için, bu elinin av. 
et ~ ~dcleler daha fazla inki. 

C(j ;•ştı. Yani, avucun içı, fak irin 
ı }' 

1 
gibi düz değildi ve kılıç 

tı ia~•lıyabilirdi Halbuki sol avu: 

8~
1 nisbeten daha düzdü. iki av· 

ı,lsı.ndaki bu fark, belki gözle 
rnıyecek kadar k"' '"kt'" at f uçu ur. 

b .. ~kir için bu uf acık farkın 
~Yük bir elıemmiyeti vardır ki, 
d anı dikkat olan da, onun kı 
b •rb · d k' b ett· esın e ı u şa anı hayret 

''· 
Lı~•kırıer iki kısımdır 
'lll'ld' •ti ıstanın her tarafını dolaşan 
,, k' k Pas.n , 1 ı ısımdu : Corgi'fer ve 

8tı ı le~. 
efı,/akulcrin hepsinin bir tek 
t 1 "ardır: cennete ve mukadtj: uJa~mak,. Bunun için d,., ken

e . hlahsus bir mezhep muci-
' ırad · · 'Pt c ve ımanın, ınsanların 

biif:n. kaçmak hususundaki sev. 
~. tınden daha kvvetli olduğu· 
~ostcrm k .. .. 1 Ok i k e uzcre vucı.ıt •rına 
~ ş enceler yaparlar. 
b· Yet fakir ve mütevazıdırlar. 

-~- L r Zaman para istemezler, fa . 
rııç b' 
1 

ır sahtekarlık mevcut ol. 
._: ~ g"Östermtk istiyorlarmış 
" ta Çıplak bir vaziyette şaya· 
ıt t .. k gostcrişler yaparken, et· 

~djlerine para yağar. 

Hiç kimseleri olmadığı ve mün~ 
zevi yaşadıkları için bu paraları ma· 
betlere verirler ve yiyeceklerini ken· 
dilerine mukaddes insanlar nazarile 
bakan halk temin' eder. 

En eski devirlerden miras kalan 
kaidelere riayet ederler ; aralarında 
bir nevi gizli,!'.cemiyet vardır. 

Corgiler, bütün dünya hokkabaz 
larını ve cambazlarını ~ölgede bıra
kacak ve akıllara durgunluk vere. 
cek marifetler yaparlar. Bir de Atta 
Corgi'ler (üstadlar) vardır ki, bunlar 
da, kendilerine işkence yaparlar. 

Kılıçla doğranan adam 
Biraz evvel, limon kesen bir fa· 

kirden bahsetmiştik. Şimdi bundan 
daha şayanı dikkat olan diter bir 
vakadan bahsedeceğiz. 

Corgi'lerden biri.yanında bulu· 
nan bir İngiliz zabitinden kı1ıncını, 
istiyerek kendisine gösterilen seyir. 
cilerden birisinin omuzuna ve başına 
iki müthiş darbe indirdi. Adamca
ğız dr, seyircil~ıin dehşetle açılan 
gözleri önünde kanlar içinde rcre 
yuvarlandı. Fakir onun üzerine Hoğ· 
iğildi ve elile seri bir kaç hareket 
yaparak kanları durdurdu, yaraları 
kapattı. Adamcağız da, sapasağlam 
bir vaziyette ayata kalktı. 

lnanılmıyacak şeyler değil mi? ... 
F alcat bunlar her zaman okunan, da 
ima anlatJlan birtr hakikattir. Bun· 
lar manyatizma rm, yoksa hipnotiz. 
ma mıdır? Belki I Muhakkak olan 
bir fCY vara, en büyük alimlerin, 
en tanınmış hokkabazlann, bunun 
esrarını elan çözememiş olduklandır. 

lfkencelerln envaı 

Şimdi de, kendilerine işkence 
yapan fakirlerin marifetlerinden babs 
edelim ki bunlar, şüphesiz. şimdiye 
kadar anlattıklarımızdan çok daha 
muammalıdır. 

Bu gibi fakirlerin en bol yeri, 
mukaddes addedilen Benares şeh 
ridir. 

Burada işkencelerin her türlüsü· 
nü görmek kabildir. Mesela bir At· 
ta-Corgi, boğazına bir ip geçirdik 
ten sonra kendisini ağaçtan aşa· 
ğıya atarak o vaziyette, havada sal. 
Janarak kalmaktadır. 

Yanına gidip iyice muayene ede
bilirsiniz. Hiç bir sahtekarlık, hiç bir 
bir oyun göremezsiniz. Yüzü tama· 
mile ~akirıdir ve tabii rengini değiş
tirmemiştir. 

Hatta sizinle konuşur bile. Ya· 
nında durarak bu işkenceye nihayet 
vermesini beklerseoiz bir hayli bek-

i ~meniz lazınıgelir Belki günlerce, 
haf taJarca, hatta aylarca. Çünkü fa. 
kir, ayak ucuna atılan paraların mü 
nasip bir yekün teşkil ~deceği ana 
kadar orada bu vaziyette kalacak· 
tır . 

Paralara dokunulmasına imkan 
yoktur . Hiç bir Hintli, fakire atalan 
parafara el sürmez. 

Diri diri gömüle nler 

Bazı fakirler de, toprağa bir çu . 
kur kazdıktan somasırt üstü yere u· 
zanarak, kafalarını omuzlarına kadar 
bu deliğe sokarlar ve yüzlerine -ra 
hatsız olmamak ıçın - bir 
paçavra örttükten sonra, toprağı 

kafalarına çekerek iyice : gömülüp, 
orada haftalarca ayni vaziyette ka
lırlar. 

Seyirciler gelip, ayaklarile top
rağı iyice ezerler, hava almıya mah 
sus küçük bir boru ararlar. f;°akat 
bir şey bulamazlar. Çünkü bunda dal 
hiç bir oyun ve sahtc:karltk yoktur. 
Bir çok alimler bu işkencelerin ma· 
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~~---~ 1spanyadanekadar 
İtalyan öldü Asri Sinema 

Ispanak d~manı 

a a!ı do1ct8i'lır, nebati aıdaları .. 
ete tercih ederler. takat Ja· 

ponyada ki doktor Gakozi Y osinta 
cihanda mevcut gıdaların en iy'isinin 
ıspanak olduğuna kanidir. Japon 
doktoruna göre, ispahak hct derde 
devadır. 

Doktor Gakozi bu sebeble ıs
panaktan başka yemek yememektedir 
ve altı• sene içinde 4140 kilo ıspa· 
nak yemiştir. 

Pilav düşmanı tabiri yerine ar 
tık ıspanak düşmanı demek lazım· 

'gelecek! 

Camdan çanta 
• 

A merikalılar camdan el çantası 
yapmağa başlamışlardır. Bu 

çantalar, kırılmaz camdan yapılmak· 
ta v.:! içindeki şeyltr dııarıdan mü· 
kemmel görülmektedir. 

Amerikadaki modasına nazaran 
bu camdan çantalar, Bayanlarm d. 
biselerinin rengine uygun olarak ya· 
pılmaktadır. 

Bu moda, bize biraz tehlikeli 
görülmektedir. Gayet süslü bir Ba. 
yamn çantasında ancık bir tramvay 
parası bulunduğunu göstermek na. 
sıl mümkün olacaktır, bilmiyoruz? 

B 
On kilo mücehver 
erlinde çıkan •saat 12 gazete
si., nin verdiği bir habere gö 

re, Sovyetler, Çarın tacından yeni 
deu on .kilo müccbver çıkarm~lar 
ve satılmak üzere çelik kasalar kin
de yabancı memleketlere görider. 
mifdjr. 

Su mücevherat Londra, A rs 
ve pariste satılacaktJr. 

Sovyetlerin kendile'rine ait Uıü
cevharatı satıp satmamalarından Al
man gazetesinin alıp L verecl"ği var 
mıdır acaba? 

hiyetile yakından alakadar olmuılar, ' 
fakat esrarı bir türlü çözememiş1er· 
dir . 

''Le Journal11 Gazetesinin Roma· 
dan aldığı bir habere göre, biç bir 
resmf t~blij neşredilmemesine rat 
men ispanyada yara!antp da ltalya· 
ya gönderilen ltalyan gönüUlHtrinin 
sayısı 1000 i bulmaktadır . Bundan 
başka ayni miktarda halyan askeri 
de cephede durmayacak deredede 
hastalandıiı için f talyaya dönmüş
tür . Diğer taraf tan lsp!nyada öl
muş dları 1226 ltalyan da h;saba 
katılacak olursa , lS.000 ltalyan 
gönüllüsü ftalyaya avdet etmiyen olu 
yor • Bu adetl~re göre, lsp,,.nyada 
çarpışan ltalyanların sayısını :ışığı 
yukarı anlamak mümkündür. 

İntihardan kurtu
l lanlar kulübü 

Cemiyet azalaı ı bir daha 
intihar etmemeğe yemin 

ediyorlar 

Hiç kimse, intihar edip kurtul
muş bir adamın ruhunu, yine intihar· 
dan kurtulmuş bir adam kadar an· 
lı;amaz. 

13 Teşrinievvel çarşamba akşammdan itibaren şaheserler serisinden 
birisini daha sunar. Şen, şulı, sevimli, şakrak yıldız 

Mireille Babin-Fernand Gravey'in 

Zevkine, güzelliğine doyamıyacağınız nefis bir opereti 

Patron olsaydım!. 
Dayanılmaı büyük muvaffakiyetler kazanacak ve emsalsiz bir neşe 

btrakacaktır. 

iLAVETEN: 
Fantoma geliyor !. 

Fantomarun:Eararengiz vckayiini musavver büyük sergüzeşt filmi 

DİKKAT: Sinema tam :8,4 5 de başlar. 

Telefon : 250 ASRİ 
Bugün gündüz iki buçukta unıuma tenzilatlı matine 

SON UÇUŞ 
GARP SUVARiLERi 

8611 

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

Doktor Ekrem Baltacı 
f$te bu prensif1i nazarı itibara a 

lan B. Grabovski adında bir Polon 
yalı ( intihardan kurtulmuşlar kulü 
bü) adında bir cemiyet teşkil etmiş 
tir. Bu kerre tetkik seyahatinden döneıek Abidinpaşada büyük 

B. Grabovski de intibarc teşeb eczahane üstündeki muayenehanesinde yeni getirt-
büs etmiş ve kendini bir iple a:tnıış D · 
ta. Fakat bir mucize eseri olarak ö tiği SO"! sistem İyatermİ, elektrik Ve 
lümden kuttulabilmişti. R 

Bu kulühün nizamnamesine g6re, Ontgen ilctlerile hastalarını teşhis ve tedaviye baş!amışbr. 
her hangi bir vasıta ile intihar etmi~ 8578 7-15 
olan zenginler açlıktan ve sefaletten ._ ____ ..,.. _____ _ .,. __ ..., _ _ _ ______ llmll!'!!lm-P 

kurtulmak iç4n intihare t,şebbüs et· 
miş onlara yardıma mechur<fur. 

Kulüp azaları sık sık buluşarak 
hayatiarına ve başların Jan geçenleri 
bir birine !anlatmağa mecbur tutul· 

imaktadır)ar. Kulüp nizamnamesine 
göre kulübe girecek her aza bir da· 
ha intihar etmemeğe büyük bir me· 
rMMwle yeiain efecrlctir. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

- kanunu iş 
Şimdi, işte bir hadise ki. bir çok r 

yüksek rütbeli tngiliz zabiti ve di- 1 Alsaray 
ğer yüzlerce Avrupalının gözü önün 

" Sineması 

Kabul ıurılıı : 816 1936 

l\e§rı tarılu : 151611936 

de cereyan etmiıtir.. Bu akşamdan itibaren --Dünden artan-
Bu tecrübe bundan bir bayii se. A k 

ne evvel yapılmışsa da, bunu görmüş ş ın uyanışı f&kraafr)da yazıla profesör ve aynı bendin son fıkrası mucibince lktisad 
olan bütün Avrupalılar hattrasmı Oyntyanlar : Vekilinin seçeceği iki azaya ne miktarlarda huzur hakkı verilebileceği ve 
unutmamışlardır. Şarl 8oyer-Klodet Kolber ı " mümessil işçi ,, seçimlerinde veya iş ihtilafı ddayısiyle vaki olacak işçi 

Meşhur bir Corgi, mezarın için· l 1 ı toplantılarında gözetilmesi Jazımgelen inz!bat ve asay:şe aid şartlar ve 
de on ay kalabileceğini mihrace ı lavcten : Dünya haberleri tedbirler ile bunlardan başka işbu fasıl hükümlerinin tathikma aid olmak 
Racet-Singe söyleyince , mihrace Çarşamba : tenzilatlı ' i:zere teıbitine lüzum görülecek usuller ve şartların nelerden ibaret ola . 
betondan bir mezar yaptırmış ve matine 1 cağı, 18 inci maddenin son fıkrasında bahsolunan, " iş lhtilafl~rını Uzlaş. 
bir çok kims !leri, bu tecrübede ha. tırma ve Tahkim Nizamnamesinde ,, gösterilir . 

8605 zır bulunmağa davet etmiştir. Madde 90 - Her hangi bir iş yerinde çıkıp ta Vılayet Hakem kurulu. 
Fakir, vücudundaki bütün açık- -- na gelmiş olc:n • Top1ıılukla iş ihtilafı .. , lktisad Vekaletince o şehir ve-

lıkları balmumu ile kapatmış, sade- ya mmtakanm yahut bir kaç şehrin veya mm takanın veyahul bütün mem. 
ce ağzını açık bırakmışttr. Sonra di leketin umumi eko_ncmik ve SOS) al şar tlrrı bakımından özel bir eheınmi-
lini gırtlağının içine kıvırarak uyku. yeıtc göıülüıse, lktisc:d Vtlcilin·n, Ankaradaki " Yüksek Kurul ,. dan 
ya dalmıştır. T ı d tensib td<'crti iki 2atı ) ahut l t:nlaı a ilavetrn 83 iincü maddmin 8 ben· 

"Ceset,, derhal kaldırılarak bir an Slileffi3S1Il a dinin son fıkrası hükmünce ~eçeccği Litaıaf ıki zatı daha vılayet hakem 
çuvala dikilmiş ve bizzat mihrace kuruluna, " istisnai aza ,, sıfatile iltihak ettirmek suretile mahallinde " Bü 
çuvalın her tarafını naühürlenıiştir . BU AKŞAM yük hakfm kuıu!u .. tqkil eylcn:esi yahut keyfiyeti " Vilayet hakem ku-
Çuval büyük bir sandığın içine kon- rulu ,, ndan alarak do[rudan dcğıuya " Yüksek hakem ~urulu ,, na ver-
ıııuş ve sandık itinayla kilitlendikten DÜZTARAN BASTIBACAK mesi veyahut o iş ihtilafı ile ilgili vila) etin hakem kurullarından ikişer 
sonra mezara konmuştur. Aslanlar arasında zatın ,. Yüksek hakem k\lrulu .. na ilh ikile "fevkalade hakem kurulu ,. 

Fakat hepsi bu ka 1Jarla bitme. 1 KTE ) nda keyfiyeti karara batlatması caizdir. Bu suretle verilen kararlar lc-
miştir . Fak irin , kendisini kandır ( S R ra Vekilleri Heyetince aynen veya tadil en kesinlfştirilir . 

masından korkan mihrace, mezarın Hepinize hoş va~ it ge;irtecck olan 
üzerine beş altı ton to r•k attırarak bu filmi halkımıza tavsiye edenı 
oraya arpa ektirmiş ve mezarm ba· 
şın1 , gece gündüz bekliycn lngiliz 
ve yerli n5b!tçiler koymuştur. Diğer 
taraftan , lıemen her gün mezann 
başına giderek , gayri tabii bir şey 
hulunup bulunmadığını bizzat tetkik 
etmiştir. 

On ay sonra mezar açılıp ceset 
çıkarılmıştır. Doktorldr kalbin kat'i· 
yen çarpm1dı~ını bildirmi,lcrdir. 

iki saat süren friksyon ve tedavi 
neticesinde , kolun biri kımıldamış, 
Fakir canlanınağa ba,lamış ve ni
hayet sapasağlam bir vaziyette aya 
~a kallcmıştar. 

Gelecek program : 

f ngiltere tacının incileri ve lngiltere 
Kralıntn taç giyme meruimi. 

8612 

Hazır bulunanların hayretini bu 
rada tasvir etmeğc imkan yoktur . 
Yalnız , şunu söılıyelim ki , bütün 
gayretleı e rağrncn , hiç bir ilim , 
henüz Hind Fakirlerinin Hranna çöz 
meğc muvaffak olama11111tır. 

AL TiNCi FASIL 

/~ lıo)atınw mural.cı lıe ve ı rjıı ı 

Maddt- 91 - Ulusal çahşma bütünlüğünün düzen altında yurumesım 
sağlamak üzere, iş hayatının kanun hükümlerine ve memleket menfaat
lerine uyğunluğunu Devlet takib, murakabe ve teftiş eder . 

Bu vazifenin yapılması iç.in, iş kanunu tatbikatını temin ve takibe sa· 
lahiyettar olmak ve lk tisad Vekaletine bağlı bulunmak üzere kurulacak 
" Genel teşkilat ,, ın içinde, ihtiyaca yetişecek sayı ve vasıflarda teftiş 
ve murakabe memurları bulunur . 

Madde 92 - 91 inci madde hükmünün tatbikı için. iş hayalının ta· 
kib, murakabe ve teftişile mükelltf olan makamlar veya memurlar, iş 
yerlcriı\i, .işin yürütülme tarzını, her türlü defterler, evrak, hesaplar ve 
~ire gibi İş ve ticarete müteallik vesikaları ve muamelelerı ve alat, ede· 
vat, cihaz, malc:ma, iptidai maddelerle iş için gerekh olan malzeme ve 
teferruatı ve i~çilcrin hayatına, sağlıjroa, emniyetaıe, tekimülüne, 



'Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PA~UK ve KULA ---------- Ki 1 o Fiyab 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 

~y== '-""="""-- ,_ K. S •. =-> __ K_. _ S. 
l\apımalı - pamulC 

· Piyasa parlak! • 27 -28,50 
Piyasa temizi·-:;.,, -- -26 

Kilo 

-------

Türlcsöıü 

Adana Asliye 1 ci hukuk l r 
mahkemesinden : 

388 

Küçük Karataş köyünden Ab. 
duflah oğlu Şaban Baş Asliye l ci 
Hubuk mahkemesine müracaatla : 

29 Teşrinievvel günü ilk iş olarak gazetecjnizden 

ULUS - Gazetesini isteyiniz 
"iane l -----

iane 2 ----·ıı--

~Ekspres --------

Karataş köyünün Dalyan yolu uze· 
rinde vaki gün doğusu Cindi Zade 
veresesi batısı Muhacir Hasım ve 

ı . Süleyman poyrazı Acı Kulak ve 
Ulus gazetesi 29 T eşrinievvelden itibaren yeni büyük 

ı , 

Klevıant 31 38,50 
~------------------·· ' YAPACI 

ı-n-----------~ 
Beyaz l il 1---------Sivah -

çlCIT 
ekspres 1 
iane 
~y .__....,...__ ---

1 ___ er_li_"Y~em_l..,;.ik:!!.,,---•------ I 2,75 __ _ 
.. "Tohumluk,, 3,00 

:-ı U B--U~B:--"."'A~T~-=--------I 
'1uğday Kıbrıs ---'• -----

güney yolile mahdut bir kıtada 10 
hektar t 947 metre murabbaınd~ 
tarla ile keza mezkür köyün Akba· 

.san mevkiinde kain doiusu Cambaz 
Mustafa veresesi şimali kısmen ço 
rak cenubu ve batısı Akbatan hu 
dutlarile mahdut bir kıtada 3 hek 
tar 7074 metre murabbaındaki 

800 lira kıy.netindeki bu iki kıta 
tarlayı 25 senedenb ri fasılasız ve 
nizasız maliki sıfatile tasarruf ve re· 

1 
dinde bulundurduğun fan namına tes 

A~~ --·--ı----.,.ı --------- cilini talep eylemiştir • Müddeabih 
-=Fa..:.s"""""ul,_ya______ - - --------- bu iki gayri menkule müddc:iden 

.. Yerli 5,12 
Men tane 

Yulaf ------- başt..a iddiayı hak edenlerin tarihi 

l
~D-e,...lrc-e------ı - - - ilandan itibaren bir ay zarfında 

K _ __ ,_......_ _ _ ------------
uş yemi mahkemeye müracaat ve itirazlarını 

---=M_e_rc_im_e_k _____ =------------- Lildirmeleri lüzumu ilan olunur . 
Keten tohumu -- 1 
Susam · 8608 

UN 

1--::?:-ö_rt......:;...yı_ld_ız_Sa_li_h ______ ı 650- 725 

_u.,7-c;'"7""--;-".-r-:'~' ::--::-:-----! 625 __ ;.S ~ ı Dört yıldız Dokruluk 650 
~ - ı üç " " 600--
::ı c -;~;-:-----:..:. ____ ___ 

..2 ;; l Simit ,, - 900 
~ E:i - Dört yıldız Cumhuriyet 67~ 
~ c.>I üç ,, ,, -6~25~---

1 Simit 
" 

l..iverpol T elgraflan 
12 I 10 I 1937 

Kambiyo ve Para 

Seyhan Tapu Müdürlü
ğünden : 

1 Adananın Misis köyünde vaki 

makinesinde büyük bir hacimde basılacaktır. 

Ulus her gün 12 sahife çıkac 
Ankara, Hükumet, Kamutay hayatını en ya!<ından takip 

. 

Sinema - Dünya şuunu - Ev kadını - Çocu 
bakımı - Romanlar - Bahçe ve çiçek geniş Sp 

I yazıları. - Çocuk - Kadın - Magazin sahifele 
Zengin memleket sahifeleri; Dünya rÖpJrtajları, Balkan antantı ve Sa 
abad paktı merkezlerinden muntazam mektuplar, her gün bir hikay 
Kültür, Askerlik, Tayyarecilik, Havacılık, Denizcilik, Ekonomi, Sana 
Edebiyat, Köy sütunu, gibi bahisler. 

Falih Rıfkı, Yakup 
Kadrinin eserlerini U L U S cak, Cukurov __ _ 
Ulusta bulacaksınız portajl~r ne _ .. __ ! ________ - ------

Adana sahif 

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

TÜRK8ÖZii BELEDİYE İLANLARI 
iş Bankasından alınmışbr. 

S-ti• #'ene 

bir kıtada 50 dönüm tar la eşhası 
ınütegayyibeden aşık Serkizden met. 
ruk olup hazineye intikal etmiş ol. 
duğundan bahsile haz ne namına tes
cili istenmiştir. 

istek hakkında keşif ve tahkikat 
yapmak üzere ilin gününden itiba. 
ren on gün sonra 23/10/937 Cumar
tesi günü mahalline memur gelecek
tir . 

1'1 ________________ ___, ____________________ ..-w 

Hazır ı 4 1 6b -Lırd 
ı--8.-T-e_ş_ri_n -v-ad_e_li___ 4 1 55 Rayöşmark 

lk. Kanun vadeli 4 53 l:'rank ( hınaız ) -
•--- ---------- - Sterlin ( İngiliz ) 
ı--H_in_t _h_azı_r _____ __ 4_ , 08 Dolar ( Amerika ) 

Nevyork 8 18 Frank ( isviçre ) 

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

• 

Uzun mevceleri pürüzsüz alan 
parazitsiz, tabii, güzel ve latif ses

li radyolar ancak Sahibinin Sesi
nin 100 lira mukabilinde ve bir 
sene vade ile sattığı radyolarile 
kabildir. 

Satış yeri Belediye karşısında Yeni Mağaza 

Ş. Rıza lşcen 
43 7967 

----~~ İlk okullar için---
sıhhat cüzdanı 

Matbaamızda yalnız 5 kuruş fiatla satıl-
maktadır. __________ , ________________ ,.: 

Gazete Ve ·Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

Almanya'nın meşhur " HARTMANN 11 fabrikasın n her ntvi siyah renkli 
gazete ve " illüstrasyon ,, mürekkepleri mevcuttur. 

Satış yeri : Mersin Ziya Paşa 
sokak No: 8 

4 - 30 8592 G. Vosbikyan Tecimevi 

-Dr. Muzaffer Lokman -
Bir müddettenberi tetkik seyahatinde bulunan 

Doktor Muzaffer Lokman Adanaya dönmüştür. 
Hastalarını her gün eski muayenehanesinde 

kabul etmektedir. C. 

Bu gayri menkulde bir hak id 
dia edenler varsa bu miiddet içinde 
Tapu Müdürlütüne ve tahkikat gü. 
nü mahallinde bulunaralQ iddianı 
tesbit edecek vesailderile ır.birlikte 
gelecek memura müracaat eylellle 
ri ilin olunur. 8610 

Gündelik siyast gazete 

Abone şartları 

Kurut 
12 Aylak 1200 
6 Ayhlc 600 
3 Ayhk ~00 

t Ayhk 100 

1 -Dıı memleketler için Abone 
ibedeli detitmez yalnız posta llUlsra fı 

zammedilir. 

Seyhan Tapu müdürlüğün 2 - tı1nıar için idareye müra-

d 
caat edilmelidir . en : L-._ ________ J 

Adananın Müftü yurdunda <l<>tu· 
ıu Arif, batısı Ziya giritli Salim, 
poyraZJ Seyhan ırmağı kıblesi Ziyı 
arazileriyle çevrili eski yirmi beş dö. 
nüm yeni ölçü 2 hektar 2975 metre 
mürabbaı tarlanın senetsizden hazine 
namına tescili istenilmiştir. 

istek hakkında keşif ve tahkikat 
yapmak üzere ilin tarihinden itiba. 
ren on gün sonra 22 110/ 937 tari. 
hine müsadif cuma günü mahalline 
memur gelecektir. Bu gayri menkul 
de bir hak iddia edenler varsa bu 
müddet içinde tapu müdürlüğüne ve 
tahkikat günü mahallinde bulunarak 
iddialarını tesbit edecek vesaiklerile 
birlikte gelecek memura müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

8609 

Kiralık ev ve yazıhane 

Elektrik Şirketi Müdüriyetinin 
ıimdiki bulund\lğu Hankurbu mahal 
lesindeki geniş bahçeli , elekrrik ve 
su tesisatını havi ev kiralıktır. 

Ev ve yazıhane olmaya elwriş· 
lidir. lstiyenlerin Matbaamıza müra· 

caatlan. 6-10 8290 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranı}or. Mat. 

baamıza müracaat edilmesi. 

--------,---------~~-------------------K KAY ADELEN A · 
manos ttpeleı inden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle· 
dilen sudur . 

A 
y 
A 

KAY AD ELEN su· 
ları ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
YAD ELEN içiniz . 

KAYADELEN 
KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları ~n 

sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KA y ADELEN SU· 

ları ve gazozları e· 
vinize kadar gönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAY ADELEN gazozlarını alırken şiştlerdeki kırmızı ( KAY ADE· 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adına KAYADELEN dtpolarıdn. Büyük damacanalar: 100 kuruşa ev· 

l lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her seferde Kayadelen suyu ile 
rkanmaktadır . -,, 8495 44 . 

' 

1 

1 - Taşı belediye tarafından verilmek şartile 1000-2000 rne 
bordur döşenmesi iıi açık f'kslltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 468,05 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı : 70 lira 30 kuruştur. 
4 - ihalesi Teırinievvelin 25 inci Pazartesi günü saa 

Jediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartname ve keşfi yazı işleri kalemindedir . lstiyenler 

rebilirler • 
6 - isteklilerin ihale günü teminat makbuzlarile birlik 

cümenine müracaatlan ilin olunur . 
9-13- 17-21 

1- Mukavelesi feshedilen Belediye dairesinin bir yıllık 
tiyacı pazarlıkla satan alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli (954) lira (22) kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı (65) liradır. 

8595 

4 - Şartnamesi yazı işleri kaleminden meccanen verilir 
5- ihalesi 13-Teşrinievvel-937 tarihinden itibaren bir ay 

her hafta perşembe ve pazartesi g;in1eri saat 15 te toplanan B:le~ 
cümeninde yapılacaktır . 

6- isteklilerin mezkur günlerde teminatlarile birlikte Belediye 

menine müracaatları ilan olunur .8606 

1- Sebze hali üzerinde belediyeye ait iki evin birer sen 
de on dokuz ay müddetle icara verilmesi açık arttırmaya 

Q 

t 

2- Ha!. tane cihetindeki evin muhammen icar bedeli 2 
teminatı on yedi buç·1k, Hayvan pazarı cihetindeki evin m 
bedeli üçyüz muvakkat te'TIİnatı yirmi iki b:.ı çu'c ve kahven 
bedeli de üç yüz muvakkat teminatı yirmi iki buçuk liradır . 

3- ihaleleri teşrinievveliıı 25 İnci pazartesi günü saat on beşte ....._ 
diye encümeninde yapılacaktır . 

4- Şartnameleri yazı işleri kalemindedir. isteyenler ora 
5- Taliplerin ihale günü muayyen saatta muvakkat teminat 

larile birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur 
8607 13 - 17- 21- 24 

Diş Tabibi 
Nurettin Dinler 

Pazartesi gününden itibaren sayın müşterilerini Hı.la" 

Civarındakİ'eski muayenehasinde k1bul etmeğ 
8592 5 - 5 

Umumi neşrıy 

Macid 
Adana Türksözü 


