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Atatürk' den Orduya 
S eoam ve sevgü 

Manevra Ordumuz büyük bir 
resmigeçit yaptı 

~~-------·--------~~ 

Resmigeçitde misafir ateşeler ve lzmirdeki 
konsoloslar hazır bulunmuşlardır 

h\la Aydın : 15 (Anadolu ·ajansının 
ııı,11u.ı ınubabiri bildiriyor: ) - Dün 
ııı.~a ordumuz istirahat etmiş ve 
~t anın Krıtiti ile meşgul olun• 
"tıQı~r • Bugün manevra ordumuzun 
ç~t 1 i~çidi yapılmıştır . Resmi ge-
1it 1 hutün Ecnebi ateşemiliterleri 

ltn' 
1itt ır~e bulunan konsoloslar da-

Kahraman Ordumuz re•mlgeçldde 

etmekle beraber kumandanlar ve ordu 
hakkındaki takdir ve selamlarının 
kendilerine bild irlimesini rica etmiş
lerdir . 

Kıtalar sıra il~ yerlerine hareke. 
te başlamışlardır. Kumandanlarımız 
Ege manevralarından çok memnun. 
durlar • 

ANKARADA HAZIRLIK 
t~. Cdılmişti . Klymetli misifirler 

9_reçitde hazır bulunmuşlardır. c •• h • b d 
·~~ uyük Şef Atatürk ordunun di- 1 um urıyet ayramın a 
\\in Q Ve enerjisini ve subayların vu· 

dtıı~ tayretlerini ve büyük kuman· ANi< ARA PARAŞÜT KULESl,POLIS ENSTITÜSO, 
~')eu::\~ü~sek sevk ~e idare kabi- ANKARA CIARI , • BELEDiYELER BANKASI BI • 
"le - yuk memnunıyetl~ ve _ ıak- NALARININ K 0 Ş A T RESMi YAPILACAK 
~ iıhınuşahede ve tesbıt ettıkle- 1 . --------
ııı_) a,.'' buyurmuşlar , Genel Kur-

\ıe o .. tka~~ M~r~şal Fevzi Çakmağ~ Dost devlet büyüklerinin gelişi mü-
~ .. , d~ M\\fFttışı Orgeneral fzzeddın 

•r a sureti mahsusada teşekkür nasebetile yapılan hazırlıklar 

\' tni 5 liralıklar 
tedavüle çıktı 

) erı~~ll•r• : ta ( Telefonla ) -
~tla C\rflc basılan bl!Ş liralık ban-
111de ç~ı~ınız bugün Ankarada teda-
~ "'llııştır. 

keıd Paralar paketler halinde Mer
~ilfta '~.Vilayetlere gondcrilmiştir. Bu 
beş 1 IÇındc bütün Turkiycde yeni 

v't•lıklar tedavülde bulunacıtktır. •tn· tıl'lda 1 beş liralıkların üst kısımla -
da f: "latürkün resmi ve altlarında 

ni ~~Yet abidesinin resmi vardır . 

Z 
ralarımız çok zariftir • 

eytinlerimizin 
aşısına başlandı 

........ 

l0,000,000 ağaç 
aşılanacak 

,,~r•: t5 (Telefonla) 
r~; relen malumata göre Ed
-...,.. \Zeytun ağaçlannın aşılan
"-ily 

1 
8flanmtıtır . Bu mıntıkada :d' ara balit o lan Zeytin ağaç

'lala an bu ..ırı 10,000,000 tanesi 
rı~,, ola8ktır. Bu suretle Zey· 

ti~~ Cinai · · ~a n ~nmız ıslah edilecek ve 
L_-~ 

1
• e Zeytin mahsulü elde edi. 

~ . .,, .. 

__ Ankara &ergi evinin gece gltrUnU.,U 

Ankara ; t5 ( Telefonla )
Ankarada Cümhuriyet bayramı ha
zırlıkJarile hararetle meşgul olunu
yor. Resmi daıreler , müesseseler ve 
halk hummalı bir faaliyet içindedir • 
29 Teşrinievvel Cümhurıyet Bayr:t
mımız bu sene eşsiz bir tezahuratla 
kutlanacaktır. 

Bayramda Ankarada bulunacak 
olan Yunan Başvekili Bay Metaksas, 
Romanya Başvekili Bay Tataresko 
vf: Romanya Erkanıharbiyei umumiye 
reisinin ziyareti münasebetile de ay. 
rıca tesbit edilen programın hazır -
hklarının ikmaline de çalışılmaktadır. 

Ciimhuriyet bayramımızın birinci 
g.ünü, Cünıhuriyetin yapıcı ~olu Türk 
ıflilletıne yi"e büyük eserler bağışlr-

yacaktır. Ogun buyuk mcra:.imi mu~ 

tcakip inşaatı biten Ankara Polis 
Enstitüsü binası, Belediyeler Ba11kası 
binası ve Ankara garı ile Ankara 

1 Paraşüt kulesinin resmiküşadı yapı
lacaktır . 

Cümhuriyet Bayramımızın birınci 
günü gecesi de büyük bir balo ve
rilecektir . Balo için bu yıl Ankara 
sergi binası seçilmiştir. 

Ankarada yağmur 
• 

Ankara : 15 ( Telefonla ) - İki 
gündcnberi Ankarada devamb yat· 
murlar yağmaktadır. Artık burada ha· 
valar üşiinecek derecede soğudu. Hal-
kın b~lki yüzde ellisi palto ve pard·e
sülerini kulbmmaA-a' başladılar. Bi1rJassa 
icceleri çok ~ olıaakt11dır. 

Çin harbi ibnisuudun hedefi 
Şanghay: 15 (Radyo) - Güzel 

havalar bqlar başlamaz çok ıiddet · I 
li bava muharebeleri ve bombard
~an bqlamışbr. 

Şapei şimdi Japan tayyareleri 
taiafından şimdiye kadar görülme
mif bir şiddetle bambardman edil. 
mittir. 

Vahabiler Şarki Erdün toprak
larına hakim olmak istiyorlar 

Emir Abdullah kuvvetleri hazırlanıyor 
Gece Japon tayyarelerine teca

vüz eden Çin hava kuvvetleri, Ja· 
~n topçu kuvvetleri tarafından 
şi~detli bir mukabeleye maruz kal· 
mfjlardır. 

İbnisuud kuvvetleri bir İngiliz tayyaresini düşürdü 

Bir saat d~vam eden azgın bir 
hava muharebesi esnasında Fran11z 
imtiyazlı mınbkasmda büyük bir 
~deye de bir bomba düŞQ1üş ve 

bit ecnebi çocuğunun ölümiine se- • 
~ olmuıtur. 

Metaksasın ziyare
ti münasebetile 

Ankarada büyük hazırlık 
Ankara : 15 (Telefonla ) - Yu. 

nan batvekili Bay Metak.sısın Ankara
yı yakında ziyaret . münasebetile şeh. ' 
rirmıde büyük ha:Arhklar yapılmakta. 
dır Bay Mctaksas çok candan ve çok 
bü k bir merasimle karşılanacaktır. ' 

Dost Elen Başvekilinin şcrcf ınc 
ziytfetlcr, Balolar verılccektir. Bütün 
buqlan ,lesbit eden geniş bir prcgram 
ya~ılmıştır. 

• Yeni vergı 
• • 

pro1emız 

Ankara: 15 [ TORKSÔZÜ mu· 
babirinden J - Maliye Vekaletinin 
Y11Sttaır-Vergİlerln bir nam altında 
birleşmesi için bir proie hazarlaauş
bulunduftl ıöylenmektedir . 

Bu vergilerin yekiinu otuz mil
yon lira kadar tutmaktadır. 

Kahire : 15 (Rad- ,; 
yo) - lbnisuudun son 
günlerdeki askeri hare. 
katı Arap efkarı umu. 
miycsinde büyük heye. 
can tevlid etmiştir. Ve 
bugün lbnisuudun bu 
hareketinin hedefi çok 
açık bir surette anlaşıl
maktadır. 

Burada çıkan Elmu· 
kattam gazetesinin 

verditi malümata göre, 
V ,\ha biler in kuvvetleri 
Abdullah bin Elmas 
kumandası altında yirmi 
kıtadan müteşekkildir. 

Jbnisuud kuvvetle. 
rinin hedefi Şarki Er
diin topraklarıdır. lbni
suud hiç şüphesız ki 
Eınır Abdullahııı hiıklı· 

metini yıkmak enıelile 

bu harekele başldmış. 

lır . 
Şam : 15 ( Hususi ) 

Şarki Erdmıcian 

gelen haberlere göre, 
Emir Abdullah, lbnisuu- ' 
dun son günlerdeki ha-

reketine karşı mukabil harekete geç
miştir. Şarki Erdün ordusu hareket 
halindedir. 

Roma : 15 (Ra<lyo) - Kahire• 
den gelen bir habere göre Maverayı 
Erdün 'hududunda toplanan lbnisuu. 
dun Vahabi kuvvetleri hududu ~ gP.Ç· 

mişlerdir. Gönderilen bir lngiliz tay· 
yaresi düşürülmüş, içindekiler öldü-

Anfakgada vazig~t 
Muhafızlık kadrosu lağvedildi 

Veni jandarma kumandanı geldi 
Reyhaniyede Türklerin malları Suriye Bankası ta

rafından haczedilip satıllıyor. 

~~-------·-----------
Antaky~: 15 (TÜRKSÖZÜ muha· ı· satıhta çıkarılacağı anlaşılmakta-

birinden - Buiün aldıtım malumata dır. 
ğöre, Sancak muhafızlık kadrosu , Haczolunan köyler arasında Bay 
ıaavedilmiştir. Abdullah Mursalın köyü de vardır. 

Bili müddet mezuniyetle vazife-

Emir Abdullah 
rü)müş ve tayyare yakılmıştır. Vazi
yet vahimdir. 

Almanya 
Belçikaya taarruz 

etmiyecek 
iki devlet bir anlaşma 

yaptılar 

Paris: 15 (Radyo) - Berlindt>n 

gelen son habere göre Belçika ile 
Almanya arasında dün mühüm hir 
itilaf imzalanmıştır. Bu itilaf muci
bince Almanya Belçikaya taarruz 

etmeği ve toprağının tamamiyet ve 
masuniyetine riayet etmeği tekeffül 
ediyor. Alman - Belçika itilafı bu 
gün neşredilecektir. 

Belçika hükumeti, Almanyanrn 
bu teminatım senet ittihaz etmekte· 
dir. ltilifnamenin bir çok sayfa tü· 
tan izahnamesi de vardır. 

sine nihayet verilerek Halebe naklonu
lan Antakya Jandarma k~mandanı 
yüzbaş1 Yahyanın yerine Azaz Jan. 
darına kumandanı yüzbaşı Sadık ta
yin edılnıiş ve şehrimize gelerek va
zifesıne baılamıştır. Yüzbaşı Sadı
ğın.bitaraflığıyla tanınmış olduğu söy
lenmektedir. 

Asiler Madride 2000 
Obüs attllar 

Reyhaniye: 15 ( Hususi muha. 
birimizden ) - Maliyeye ve banka
lara borçlu o)anlaı ın borçlarının hac. 
zen tahsili karan verilmiş ve icraata 
Amuktan bqlanarak bazı koyler der. 
hal haczedilmiştir. 

5000 kadar telef at var 

Borçluların bugünkü vazi) et da· 
hilinde borçlarını ödemelerine imkin 
bulunmadıA-mdan haczedilen köylerin 

Paris : 15 ( Radyo ) - lhtilalcı
lar saat 18 den 21 re kadar Madri
din garbini şiddetle bombardıman 
etmişlerdir. Bir saat içinde 2000 obüs 
mermisi düşdütü söyleniyor. Telefat 
5000 kadar vardır . 

Santander : 15 ( Radyo ) - Jh· 

Trablusta çok şayanı 
dikkat hareketler 

Paris : 15 ( Radyo ) - Romadan verilen bir ha
bere göre T rablusa süratle takviye kıtaatı gönde
rilmekte devam edilmektedir. Bir Londra telgrafı
na göre de M~ır kıtaahnda Trablus hududuna 
<loğru i.lbİlll h.,~ketler görülmektedir ~ 

tilalcıların Asturya c::ephesinde ki 
harekatı devam ediyor. General Da
villanm kumandasındaki kıtaat Ko· 
gadootis kasabasını işgal etmiştir • 

- Gerisi üçüncü sahifede -

son dakika 
2 0,000 JAPON ÖLDÜ 

Şanghay : 15 (Radyo) - Şang
haydaki Çin makamları Japon kıtaJa. 
rının Şanghay civarında son onbeş 
gün zarfında yapılan muharebeler es
nasında olü ve yaralı olarak yirmibin 
kişi zayiat verdiklerini beyan etmek
tedirler . 
Blft TREN BERHAVA EDiLDi 

Kudüs : 15 (Radyo) - Dün ak· 
şam Filistinde Lyddaraseles şimendifer 
hattında bir tren berhava ed~IDlftİr. 

1 Kudu te Örlı ida~ 1Jan edlbruftir · 



Sahife: 2 Tür~ 

AMERiKADA 
Haydutlara karşı 

AÇILAN HARP 
Hükumet hususi ve çok kuvvetli 
bir Polis teşkilatı vücude getirdi 

BU TEŞEKKÜL,ÇOCUK K AÇIRANLARl,BANKA 
SOYANLARI TEHDİTÇİLERİ VE CASUSL,<\RI 

TAKİBEDIYOR 

Amerikada haydudlarla müca
dele, kısaca G. Men denilen hususi 
devlet polis teşkilatına tevdi edil
miştir. 

G. Men polis teşkilatı , haydut 
!arı, şantajcıları, tehditçileri , çocuk 
kaçıranlan ve casusları takip edi
yor. 

Kaliforniyada zengin bir dokto
run çocuğunu kaçıran ve öldüren 
haydutların takip ve derdesti de 
G. Men polis teşkilatına havale edil
miştir. 

Bu polis teşkilatının Amerikada 
haydutlara karşı açtığı mücadeleden 
aldığı neticeler, çok ehemmiyetlidir. 
Teşkilat, bankaları güptgündüz so
yan mitralyözlü haydutları birer bi 
rer tepelemiştir. 

G. Men polis teşkilatının en bü 
yük şefi Edgar Hooverdir . Umumi 
karargahı Vaşingtond~dır. G. Men
lerin Birleşik Amerikanın muhtelif 
yerlerinde 27 şubesi vardır. Ve hep 
si hususi telefon ve telgraf hatlarile 
Vaşingtondaki umumi merkeze bağ
lıdır . 

geçmezden evvel Hollivut yıldızla 
rından Harlod Lloyd, Marl~ne Oiet· 
rich, Gloria Svanson, An Harding 

ı vesaire, kendilerini ve çocuklarını 
haydutların tecavüzlerinden koru· 
m~k için hususi polisler kullanmağa, 
köşklerini müstahkem birer kalaye 
çevirmeğe, sokağa çıkarken yanla
rında bir sürü muhafızlar bulundur· 
mağa mecbur bulunuyorlardı. 

Fakat G. Men polis teşkilatının 
faaliyete geçtiği 1932 senesinden 
sonra bu vaziyet değişmiştir. Adam 
kaçıran 20 hayduttan beşi öldürül. 
müş, dördü yakalanarak idam edil
miş, üçü ölmüş, altısı kendi arkadaş
ları tarafından öldürülmüş, ikisi de 
halk tarafından linç edilmiştir. 

Mamafih bu müddet zarfında 72 
adam ve çocuk kaçırma vakası ol· 
muş, bu cürümlerden dolayı 171 kişi 
yakalanmış, 2229 senelik hapis ce. 
zasına mahkum edilmiştir. 

ır 
1 

1 
1 
1 

Kömür 
bollanacak 

i Şehrimize Osma-
niyeden külliyetli 
miktarda kömür 

gelecek 

14 Teşrinievvel 937 tarihli nüs· 

hanıızda Osmaniye orman muame 
tat meınurluğunuo 44297 kental odu 

nun müteahhide ihale edileceğine 

dair ilanı çıkmıştır. 

Salahiyettar makamdan yaptı

ğımız tahkikata göre müteabhid, 

teahhüd edeceği bu odunun yarısını 
kömür yapabilecektir. Bu suretle ge· 

rek şehir ve gerekse civar köy ve 
kazaların kömür ihtiyacı temin edile. 

cek ve bir buhrana meydan verilme. 
mesine çalışılacaktır. 

Dünkü yağmur 

Şehrimizde ve bölgelerde artık 
yağmurlar başladı . Dün sabahtan 

itibaren öğleye kadar muhtelif fa. 
sılalarla serpinti halinde şehrimize 

ve köylere yağmurlar düşmüştür . 

Alınan malumata göre hava müte 

Mebuslarımızın 
temasları 

Vilayetimiz mebusları bölgede 
esaslı tetkiklerde bulunmaktadırlar. 
Dün akşam Vilayet tarafından Ada
na kulüpte verilen ziyafette de, me· 
buslarımız mahalli ihtiyaçlar üze
rinde hasbihaller yapmışlardı. Say
lavlarımız, mülhakatta da tetkikler 
yapmak üzere şehrimizden ayrılmıt· 
!ardır . 

Muamele vergisi 
Muamele vergisi tarhiyatında 

görülen noksan ve yanlış muamele· 
fer hakkında Maliye Vekaletinden 1 
Defterdarlığa bir tamim gelmiştir. 

Maliye vekaletinin bu tamiminde 1 
Devlet varidatı arasında mühim bir 
mevki tutan muamele vergisinin tarh 
ve tahakkuk, itiraz ve temyiz mua· 
melelerine layık olduğu derecede e· 
hemmiyet atfedilmiyerek kanunda 
açıkça yazılı hükumler hilafına hare
ket edildiği !bildirilmektedir. 

Vekalet tahkikat neticesinde bu 
gibi vaziyetlerin münhasıran alakadar 
memur ve amirlerin dikkatsizlikleri 
ve kanunların hükümleri ile umumi 
tebliğatı okumamalından ileri geldiğini 
tesbit etmiş ve hazinenin izrarına 
meydan verilmemesi için muamele 
vergisinde memur ve amirlerin han
gi noktalar üzerinde hassasiyet gös· 
terecekleri hakkında 6 maddelik bir 
talimatname göndermiştir. 

G. Men polis teşkilatına alınmak 
için bir çok meziyetler ve vasıflar 
aranır. Evvela birinci sınıf nişancı 

olmak, gözü ıtek olmak, hiç bir teh
like karşısında yılmamak , iffeti ve 
namuskarlığı mücerrep bulunmak , 
namzedlik devresi esnasında tabi 
tutulacağı bir çok çetin imtihanlarda 
muvaffak olmak lazımdır. 

Şimdi G. Men polisleri, geçende 
KaHorrıiyada bir çocuğu kaçırıp öl. 
düren haydutların takibi ile meşgul 
dürler. Ve canavarlığı işliyen haydut· I 
!arın hüviyeti tesbit <"dilmiştir, Ya· 
kında yakalanacağına ve cezasını bu-
lacağına şüphe yoktur. 1 

havvildir. Henüz devamlı yağmur· Sanat okulları imtihanın
ların düşmesine ihtimal verilmemek· da kazananlar hangi 
~~ ? 

Hooverin umumi karargahında 
83 hukukşinas, 120 hususi polis ve 
istihbarat işlerinde kullanılan 17 
gazeteci vardır. 

G. Men polis dairesinde alfabe 
sırasile tasnif edilmiş 6,000,000 
parmak izi bulunmaktadır. Parmak 
izi teşkilatı o kadar mükemmeldir 
ki, yakalanan bir haydudun üç da· 
kik~ zarfında parmak izlerini bul· 
mak kabildir . 

G. Men polisleri, yalnız tabanca 
ile değil, mitralyözler , gazlı bom
balar, bir otomobili derhal muattal 
bir hale koyacak ve motörünü dur· 
duracak son sistem otomatık silah 
!arla da mücehhezdirler . 

Amerika haydutlarının en aman
sız düşmanları G. Menlerdir . Bu 
polisler, haydutlara göz açtırmazlar, 
geceli gündüzlü takip ederler. 

Miralay Lindbergin çocuğunu 

kaçırdıktan ve f.'.d~~i necatı aldıktan 1 
sonra çocuğu olduren haydut Ha- l 
uptmanı meydana çıkaran ve yaka. 
latan bu polislerdir . 

Bir sinamadan çıkarken sokak 
ortasında öldürülen bir numaralı 
halk düşmanı Dellingeri gene bu 
teşkilat bulmuştur. 

Bunun haydutluk arkadaşı Kar· 
pisi yakalayan gene bunlardı. Karpis, 
G. Men polis teşkilatının şefi Hoo· 
veri öldürmeğe ahdetmiş, fakat ta· 
kibint+evkedilen mitralyözlü 20 po 

!is tarafından bir tuzağa tutularak 
diri olarak yakalanmıştır. 

Bu teşkilat tarafından yakala· 
nan veyahut öldürülen haydvtların 
a iedi sayısızdır. 

G. Men polis teşkilatının senelik 
masrafı, Amerika hükumetine 6 mil 
yon Türk lirasına mal olmaktadır. 
Fakat haydutlar tarafından alınmak 
istenen fidyei necatlara nisbetle bıı 

mı3r ıf 1ıi-; n r ab~ ınd• dir. , · 
, ·· ı.r· ' r • \.:. :-'"'L~ t 1L ~.t l ·} t.t't: 

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

Cam Tabutun ölüsü 

Esrarengiz kadının 
her yi anla ılamadı 

3000 kişinin tetkiki 
Avusluralyanın merkezi olan 

Sidney şehrinde üç senedenberi cam 
bir mahfazanın içinde bir battani · 
yenin altında uyur bir V?.ziyette ya· 
tıyor. Çehresinden sıhhat ve zin· 
delik alametleri fışkırıyor. Yanak· 
!arı aldır, dudakları bir kreyonun 
ucile muntazam bir şekilde boyan· 
mıştır. Kaşları sinema yıldızı Mar· 
lene Dietrichin kaşları kadar uzun· 
dur, kirpiklerinin kenarı da sürme 
lidir. Bütün bu emareler, genç ka
dının, hemen ayağa kalkacağı hissı· 
nı verıyor . 

Fakat üç senedenberi, cam mah 
fazasının altında uyur gibi bir vazi. 
yelle bulundurulan bu grnç kadın 
ölmiış!ur, bir daha ayağa kalkaını· 
yacaktır. Bu betbaht kadın, hüvi
yetini tesbit edecek biri çıkar ümi. 
dile bu cam tabut içinde muhafaza 
ediliyor . 

Bu kadın, Avusturalyada Yeni
galde esrarengiz bir cinayete kur 
ban gitmiştir. Bu kadın kimdir, ne· 
cidir? Yapılan tahkikata ve Avus
turalya hükumetinin bu kadının hü. 
viyetini aydınlatacak ma!uıııat ve· 
recek olanlara vermeği vadettiji 
nakdi mükafatı artırmasına rağmen 
bu f:srar perdesini yırtacak en ufak 
malumat bile alıııamamıştır • 

Esrarengiz cinayet 1934 sene· 
sinde yapılmı~tır. O Sene Sidney 
şehrine giden yoldan geçen bir şo· 
för, bir yalağın üzerine sarkmış bir 
şey görmüş, yalağa yakla~ınca ipek
li bir piiıma ~i. mi gı nç l-ır k<tdın 
zvmıuşt .. r. Ş.:l~r. rıç kadııır te<i 

dik edince, pijama pantalonun üze· 
rine benzin dökülmüş, ki•men de 
yanmış olduğunu, başında da atar 
bir cisimle açılmış derin bir yara 
bulunduğunu müşahade etmiştir . 

Meçhul kadının elbisesinden zen
gin tabakaya mensup olduğu anla· 
şılıyordu. Fakat üzerinde hüviyeti· 
ni ispat edecek en küçük bir delil 
bile bulunamamış, bunun üzerine 
Avusturalya hükumeti, cesedi hüvi· 
yetini tesbit edecek biri bulunur 
ümidile, üç senedenberi cam tabut 
içinde muhafaza etmeğe başlamış· 
tır . 

Cesedin şimdiye kadar 3000 
kişi tarafından tedkik ve seyredil· 
mesine rağmen pijamalı genç kadı· 
nı teşhis eden biri henüz çıkmamış· 
tır. Bu münasebetle, lngilt<"re, F· 
ransa, Almanya, Amerika, Japon 
ya, Çin Avusturalya zabıtaları tara• 
fından ortadan kaybolmuş 720 
genç kadın hakkında yapılan tah· 
kikattan bu esrar düğümünü çöze
cek bir netice elde edilememiştir . 

Son gelen malümata göre galiba 
bu esrar muammasını çözecek 
bir emare elde edilmiftir. 

Pijdmalı genç kadının cesedinin 
teşhir edilmekte bulunduğu Sidney 
bb fakültesini gezen bir Amerikalı 
kadın cesedi teşhis eder gibi olmuş
tur. 

Amerikalı kadın, cesedi cinaye· 
·tin vuku bulduğu tarihte ortadan 
kaybolan Kolej arkadaşlanndan bi · 
rine benzetmektedir. 

qıerılrıılt lfadıııın !ıcolej arka· 
( ..... "s'·~-~) L:t .~ ... ~.,;.,. l~~C 

okullara gidecek 

Ankara inşaat asta ve bolge 
san'at okulu imtihanlarına girenlerin 
isimlerini evvelce yazmışbk. Şimdi 
de kazananların gidecekleri okulla
rı aşağıya yazıyoruz : 

Hakkı Erbakan Ankara inşaat us· 
ta okuluna, Yasin Uluata Aydın bölge 
sanat okuluna, Sami Kıvanç, Selim 
Zeytin, Kemal Birlikdogan, Kamil 
Ôzgentürk, Halis Yalpa, Hasan Öz· 
gen, Kemal Akkıın, Ali Doğan, Nu
ri Şentürk ve Mehmed Ôçgüden Di· 
yarbekiz bölge sanat o:Culuna gide
ceklerdir. 

isimlerini yazmış olduğumuz ta. 
!ebelerin mekteplerine gitmeleri için 
sür'atle Kültür Direktörlüğüne baş· 
vurmaları lazımdır. 

Konya takımı 
Ônümüzcieki ayın ikisin 

de şehrimizde olacak 

T. S. Kurumunun l...u yıl 20 böl
genin iştirakile futbol birirıcilikleri
ni Adanada yaptıracağım yazmış
tık. Bu maçta .-;eyhan grubu, !çel 
den ldmanyurdu, Diyarbekirden 
Yıldızapor, Seyhan bölgesinden A
danı ldmanyurdu, Konyadan Sel· 
çukspordıııı mürekkeptir . 

Birincilik maçlanna 2, 11,937 
de ba,lanacak, çekilecek kuraya 
göre takımlar karşılaşacaktır. Kon 
ya şampiyonu Selçukspor bu ayın 
ikisinde Adanada bulunacakbr . 

Gelenler Gidenler 

Almış olduğu bir aylık mezuni· 
yetini lstanbul ve lzmirde geçirmiş 
olan Sulh Hakimi Bay Hadi Okan 
eün akşam şehrimize gelmiştir 

Sıhhat müdürü 

Şehrimiz Sıhhat ve içtimai Mu· 
avenet müdürü Bay Hüsnü Muhid· 
din Ertuner Denizli Sıhhat müdür
lüğiirıe tayin edilıniştir . 

Bu huS\lstak· emit 'ek4Jettea 
.... ' t.' 1 • b ı ' ı ..... · 
.ı..yc e ge.m.ş ~- ..,... ır . 

Halk evi kursları 

Halkevinin açacağı kurslar hak· 
kında evvelce malumat vermiştik. 
Dün Halkevinden bu kurslar proğ 
ramını aldık aşağıya yazıyoruz : 

1 - Hiç okuma bilıniyen, ya
hut az bilen erkeklere mahsus gece 
dersleri. Bu dersler Namık Kemal, 
Cümhuriyet ve Seyhan ilk okulların 
da verilecektir. Halkevi bu okuyan
lara parasız kitap, defter, kalem ve 
rilecek ve parasız sinema gösterile
cektir. 

2 - Namık Kemal okulunda 
gece hesap dersleri 

3 - Beş Kanunusani mekte· 
binde biç veya az okuyan kadınlara 
mahsus gündüz dersleri 

4 - Gündüz mektebe gidemi· 
yen çocuklara mahsus gece okuma 
der~leri, 

5 - Ticaret mektebınde Dakti
lografi dersleri 

6 - lngilizce, Fransızca ders
leri. Bu dersler her gün saat 17 den 
itibaren verilir. 

7 - Otomobil, Traktör ve mo· 
tör dersleri. Bu dersler ilk dafa mo
torlar !üzerinde verilecek sonra oto
mobil, traktörler üzerinde tecrübeler 
yapılacaktır. Kursu bitirenlere bu 
makineleri kullanabilecek vesikalar 
verilecektir. 

Bütün bn derslerden istifade etmek 
istiyenler' Halkevinde ve Namık Ke
mal mektebinde açılan defterlere 
isimlerini yazdırabilirler .. Dersler 
Teşrinisani başlanğıcından itibaren 
verilecektir. 

SPOR 

Mersin gelmiyor 

Şehrimiz kulüplerinden herhangi 
birisile maç yapmak üzere Mersin 
idman yurdunun bu hafta için şehri· 
mize davet edildiğini yazmıştık. Dün 
aldığımız '.malümata göre Mersin id
man yurdu bu teklifi kabul etme· 
miştir. 

Hayvan sevki -
yatı ve sağlık 
şeheadtnameleri 

Devlet demiryollarının 
yapacağı kontrollar 

Bazı istasyonlarda diri hayvan· 
larla hayvan mevad ve enkazının yal· 
nız menşe fehadetnamelerile sevkedil· 
dij'i görülmüıtür. 

Bu hususta Devlet demiryollan 
Umum müdiirNtünden alakadaılara 
gelen bir tarııimdc, bundan böyle 
diri hayvan ve hayvan mevad ve en 
kazının menşe phdetnamesile birlikte 
sağlık raporu olmadan sevkedilmesi· 
ne müsaade olunmaması bildirilmiştir. 

Adliye vekaletinin 
Bir emri 

• 

Adliye V clciletinden Cümburiye l 
müddeiumuıniliklerine gelen bir ta· 
mimde, mevkuflu ve müstacel işlere 
ait dosyaların muhtevi bulunduğu hü 
kumler yazılı emirle bozdurulmak 
üzere Vekalete gönderilirken, taalluk 
ettiği yazılara ekseriyetle Cümhuri
yet müddei umumiliğince hiç bir işa. 
ret konulmadığı ve bu yüzden diğer· 
leri meyanında sıraya tabi tutularak 
bu gibi dosyaların tetkiki geçiktiği 

bildirilmekte, badema bu ~ibi dosya. 
!ara ı~a.ret. lcr' me~ r.ı.-ııir ,• rıiın~k e· 
c!ir: 
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ULUS 
Her gün 12 sahife 

Yeni Ulus 29 Teşrinev\' 
nushasile size kendini 

tanıtacak 

Romanlar, hikayeler, dünya habcrld' 
siyasi, içtimai, iktisadi makaJeltJ• 

M•A•zln, kllltur, kadın, ç:oııııJt ~p 
ziraat aahlfelerl ~ 

Ankara ve Kamutayı 
yakından takip 

ikizlerin marifeti 

P ragda Aleksandr ve Maziın 
Susaski adlı iki ikiz kardeş "1-

dır. Bu iki kardeş birbirinin te 
men benzeri olup bunlar daha 
çük iken ancak elbiselerinin rengi 
ayırd edilirler. 

Aleksandr geçen sene kend' tıır 
50,000 Franga sigorta ettirıniJ11 

Kazimber de evlenmiş fakat beş ' ltı 
sonra ölmüştür. ~l 

Ôlüm insanlar için tabii ~ ttj 

akibettir. Bunun için Aleksandr 1 

dul yengesi : ili! 
- Ne yazık.. Kendesini sigorl' 

ettirmiş olsaydı fena olmayacaktı ~ J 

dediler. 
Fakat yenge zeki bir kadı 
- Bunun kolayı var. Ôl 

Aleksandr olduğunu şöyliyelim. 
izin arasında hiç bir fark yok 
bu suretle 50,000 frank alırız l ıfı 
miştir. . ~ 

Bu fikir Aleksandra da ınüli td 
yim görülmüş ve böyle hareket et 
miştir, 50,000 frangı :ılmışlardir. 

Karpuzun kerameti 

N evyorkta büyük bir ban 
yanmıştır. Bankanın büyük k 

sasına o gün sahibi tarafıncfan 
milyon dolar konmuş idi. Kasad 
paraların kül olduğuna bükmedi! 
ti. Fakat kasa açılınca ,' parala. 
hiç bir şey olmamış bir halde yer 
de duyduğu hayretle göriilnıüşliİ1 

Bu hadisenin se'>ebi ise, 
imiş: 

Veznedar o gün satın al 
büyük bir karpuzu da kasa ya kO 
muş bulunuyormuş. 

Bu karpuzun rütubeti, ka 
içindeki kağıtların yanma!ına 
olmuştur, 

Profesör katil mi, 
değil mi? 

!t 

A merikada, Profesör VilY Şi 
Kleriııçer, yeğenim katletııı 

suçile mahkeme altına alınmış fak 
kafi delail elde edilmemesi hase 
le serbest bırakılmasına karar .;' U, 

rilmiştir. Ademi mes'uliyet kararı 
lan Profesör, bu kararı kabul et Cd 
miş ve yeğenin kakiki katili ın' 
dana çıkarılıp da kendi namusu t 

mizlenmeden hapishaneyi terke! 
miyeceğini bildirmiştir! 

Bir muhabir 
alacağız 

Gazetemizde ç:alı,m•" 
llzere bir ,ehlr muhabiri 
alaca§zı. 

Alacajiımız bu •rkad.ıf 
aagerl orta mektep mezıl' 
nu oıacakhr • Aakerııoırıl 
bltlrml• olanlar tercih edl 
ıecek. Tallplerln ,.zı ı,ıe· 
rl m "dürlüpiımUze veya 

ı r ı ı il[! • r • 'ıı 
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il" ısır bir incir dalının oygulu l\. gölgeleri kulübenin önünde. 
. ki küçük harmanlığa seri(. 
lf lit~şiyor ... 
• .A.vluyu kuıatan ince çalı sınırı 
dclenmiş bir yılanın yatışı gibi 
k, kara kurşuni bir halka ha· 
c dolanmış .. 
ı\vluda, boyundurukları çıkarıl 
. ı İki sarı öküz, nasırlı ellerin. 

. odun kelepçeleri sökecek sa• 
etini arar gibi hırçın dolaşıyor; 

sola, sıra ile çitlere sürünüp 
llıııvorlar .. 
~~ bölmeli çit yapıda, hayat 
t ın yokluğundan farksız bir can. 

vır .. 
~Öyün üst bucağında, tek başı· 
Uınelenmiş olan bu Huğun içi, 

· d~törünüşü kadar kimsesiz de· 

· /\?ek katlı çit villanın güzel taze. 
]ben, bu gece bir günah i~li· 

r""- b · 1 l\a. ır suç .... 
rayel'e varalı daha altı ay ol. 

Yııti lı bile .. fakat gönül bu .. Onu 
' • >'oldu İşte . işte bu akşam, ta 

liiğündenheri delice sevdiği .. 
hl'd ı İçeri al~tı. Onunla, Kara· 
)o,d' bulamadığı saadeti ) aşı-
~ 1 .. 

İ saatfenberi nefes nefese idi· 
:· bu korkulu buluşma, onlara, 

ttj enin büyüklüğü kadar bir tad 
~Ordu .. 

laNeden sonra Ayben, Caner'in 
rı arasından sıyrılarak : 

1
-.... Haydi Caner SAVUŞ ar 
"diyordu . 

er Delikanlı, tek «ı1mlı küçiili pen. 
eden sızan donuk ışığın sayesin
Ocııı tekrar yakaladı: 
.... Ne korkuyorsun! .. 
; \'eter Cııner 1. 

a bö ille eanıl ştılar. Bir zaman da 

1 ~le ge~ti. Ay~n tekrar fıaıl· 

,.. ............ Yazan • •• •• •••t 
: NiHAD TANBONER : ............................................. 

- HE .. 
Ayben, kocasının önüne çam~şır 

leğenini getirdi ve ağaç destiyi kal· 
dırarak ellerini uzatmasını bekli· 
yordu. Karayel hıllarmı sıvayarak 

uzat lı. Ayben, ~U) u dökmtğe baş . 
lamıştı ki : 

- Dur. Dedi. Su ammada ısın· 
mış !. 

Karaya! Aybenin elinden des· 
tiyi aldı ve samanlığa doğru yü· 
rüdü . 

işin nasıl bir felaket olacağını 
anlıyan Ayben hemen koşarak önü· 
ne geçti : 

- Sen yorgunsun . Bırak ben 
doldurayım . 

Karayel : 

- Olmaz. dedi. Bu kuyudan o 
koca kovaylan su çekmek kadın 
harcı değil 1 

Karayel Aybenin o kadar ıs. 
rarına rağmen samanlıktaki kuyuya 
doğru yürüdü. Genç kadın fazla gi• 
demedi orada donmuşµ., biraz ııon. 
ra gelecek bir eceli gözlüyordu .. 
Bütün kanı çekilmişti . Daha o da· 
kika ölmüş gibiydi . 

Samanlıktan bir gıcırtı bir çık· 
rık sesi geliyordu ki, b ibeden 
bir gümbürtü bütün samınlığı in
letti ... 

8unun arkasından Ayben , ahlı 
bir çığlıkla kuyuya doğru koştu .. 
Bu sırada Karayel : 

- Korkma Taş düştü • Diye 
batırdı. Ve kapıda beliren Aybene: 

- Ben sana demiyormuyuın bu 
kuyu korkunçtur . 
~~~~------~~~~-

Ceyhanda 
Cümhuriyet Bayramı 

....... H d' ı .A. ay ı yeter ... hazırlıkları 
Yrıloııılıı'dı . Ayben önde Ca· ı _ 

•ricada kapıya yaklquktn bir· ,..~ h 15 (H ·ı c·· 
lit ed' t ""Y an: usu5ı - um-

b ~ ıler ... Çitin kapısı gıcırda. hunyetin 14 üncü yıl dönümüne a· 

ı\z dım adım yaklaşmaktayız. geçıDeden birisi .bağırdı: 
' A Bu munasebetle ~9 birınci teş. 

Genç~:~~~: rin için şehrimizde şimdiden hazır-
...._ y d lıklara başlanmış ve alakadarlarca 
C an ım. Dedi. Karayel!.. P.rotram tertip edil ~alr. 

ı,. aııer olduğu yerde mıhlanmış 
''trayefin ikinci çağırışı duyuldu: Cümhuriyetin 14 üncü yıl dö 
:- Kız Ayben.. nümü Ceyhanda, geçen yıllardan 
"Ybe b çok üstün bir şekilde kutlanacaktır. · a.,_, n u son çağırılışa kısık 
--.ıe cevap verebildi: Haber aldığımın gören, Halkevi ta· 
' G ı rafından birde "BALO. verilmesi 
~ c iyorum. mukarrerdir. 

''•~ {" çıkmanın imkanı yoktu · • Bu balo için ayrıca bir kom1teD 
bow-..:~ kapının önü:ıde öküzlerin 

.. llllQ'"· seçilecektir. Bu komite balo'nun .A. ·"tunu f61cüyor. 
ki ~benin hatırına boş samanlık- mümkün mertebe ve güzel geç. 

~u mcsinc azami gayret sarfedecek. eldi Yunun kasnağının arkası 
ek : \'e Caneri oraya sürükleye· tir. 

Balo 29 birinci te rin ~ünü ge· 
....... s· F' ııı buray!. Dedi. 

·llıf akat Caner oraya saklanmadı. 
Lttl...,:·~ c~ ?ibi bir çeviklikle kasnağın 

~iırıverdi. 
tnç kadın: 

cesi yapılacak ve 30 uncu giinü ge 
cesi de Halı.t · 19?1ed lu tara· 
fından bir müsamere verilecektir. 

gösteri kolrnun oynayacağı 
piyes "ANA. piyesidir. 

u. ~ ı ·~ A olmaz. Diye yalvarıyor. 
arı iner: 

WllJ'llCQi . fCorlcını düş.nem se.ı git . 
ııı' 
u tf ~ 

- Oı • ümüsün kız!. 
"" Uyuya kalmışım~ 

ctiı1 ... ,_,al ar öyle kalmış insan salı· .. 
1( 

Ota •raycl, alnındaki tozlu terleri 
_ ınendilile sildi ve Ayben'e 1 

di ÇtRA YI bijc yakmanıışııı . 

kA.y~ titriyordu. Lambayı yak. 

O 
Onun için bir felaketti. Karan

' nun k k 11,, ~ ~r usunu biraz azaltıyor. 
aktı Clız , raftan aldığı lambayı 
i k ve Karayelin çıkardığı ceke. 

1( 0ıup aldı. 
< 1 ~rku ve azabını belli etmir· 

ıır ın 1 
• e arayın Ayben ko· 

rd • 

..ız.ınu /1tiya~"1n i 

Cam Tabutun ölüsü 
( ?kinci sahi(ecfelı :ııf.ıh ) 

daşı 1934 senes~ yanıırd .. yalıiı:ı: 
iki delikanlı bulundutu halde küçül< 
öii yatla seyahate ç&mıştı. 

Fakat Avusturalya zabıtasında 
derhal y ılan sıla tahkikal, tiiı'WD 
de diğerleri gibi esassız olduğunu 
meydana çıkarmış, bahsi giÇetı Iİii 
çük yatın üç yolcusile beraber Bah· 
ri Muhiti Kebirde batmış ofduğu ve 
üç cesedirı de sahile düştüğü anla. 
şılmıştır. 

Bu menfi netice üzerine pijamalı 
genç kadının cesedinin alkolle dolu 
cam tabut içinde daha ne kadar ya. 
tacağı belli değildir. 

Avusturalya zabıtası, genç ka. 
dının başındaki derin yarayı balmu 
T?1il1; 1• apa~ ş e -:~ı.~J b~ya tık: 

I • • • 
v.;._,y.,tın; vamıştır. 

Italyanlar Limniye Deniz 
altı malzemesi taşıyor 

Bütün malzemeler arkeoloji malzeme
si damgası altında sevkediliyor 

Adanın sakinleri, Yunan hükume-
tinin nazarı dikkatını celbetti 

Moskova : 15 ( Radyo) - lzves· 
tiya gazetesi bugünkü nüshasında 

şu haberi ncşretmektedir. 
«Paris siyasi mahafilinin aldığı 

haberlere· gore, Limno adasında bu· 
lunan ltalyan arkeoloji heyeti araştır· 
malar bahane,.ile. Adaya ben~in ve 
tahtelbahirler için malzeme taşımak. 

Egede tütün 
Enstitüsü 

Faaliyet bu yıl başlıyor 
Ankara : 15 (Radyo) - lzmir 

de kurulaca~ Sgle tütün enstitüsü 
bu yıl içinde faaliyete geçecektir. 

Enstitüde tütün cinslerinin isla
hına çalışılacak ve elde edilecek iyi 
cins tütün toliumlan müstahsillere 
tevzi olunacaktır. 

Vilayet Ziraat Müdürlüğünü Ege 
tütün enstitüsünün tesisi ile temin 
olunacak faydalar hakkında bir ra· 
por hazırlamış, Ziıaat Vekaletine 
göndermiştir. 

Mustakil Mısır ordusu 

Kahire : 15 (Arap ajansı bildiri· 
yor) - Dün Kahiredeki askeri ka· 
rargahta ,bulunan lngiliz bayrağı 
indirilerek yerine Mısır bayrağı çe. 
kilmiştir . Bu münasebetle büyük 
merasim yapılmış ve bayraklar inip 
çıkarken , muzika Mısır ve lngiliz 
marşlarını çalmıştır. 

Bay Stadiyoviç'in Londra 
temasları 

Londra : 15 (Radyo) - Yugos 
lavya Baavekili Stadiyonoviç liı:ıgün 
Hariciye Nazırı B. Eden ve bir çok 
yüksek hariciye erkinile uzun mii(I• 
det kouşmuştur. 

F ransada F açistlerin 
yapılan muhakemesi 

Paris ; 15 (Radyo) - Devletin 
emniyetini ihlal ,,decek cürümlere 
bakmak üzere teşekkül etmiş olan 
hususi bir mahkeme bir çok Façis· 
ti 3 ile 12 ,!!ene arasında değişen 
muhtelif hapis ccıalarına mahkum 
etmiştir. 

Umumi af ilan 
edileceği doğr~ 

değildir 
Ankara 15 - Bazı gazeteler 

Cümhuriyetin 14 üncü vılaönümü 
münasebetile umumt af ilan edilece· 
ğini yazıyorlar. Alakadarlar bu ha • 
berin aslı olllladığım söylenıişlcr· 
dir. 

lrakta 
bir suik:ast 

BağdaJ : 15 - Arap ajansı : 
!rakın sabık Beyrut konsolosu lbra
hinı Hudeyri Dahiliye nezareti pro· 
tokollar müdürü Tevfik Saidun üze 
riıı~ ateş etmiş ve derhal tevkif o 
lıınınuştur. 

Suika~tın lıu.ırsi b!r ~ebept, 

o a~ ik.ı ;a;iüdıf. i11la111Pı:ş\:ıl\ 

:tadır. 
Yerli köylüler bu hususta Yunan 

hükümetinin nazar dikkatım celbet· 
mişlerdir. 

Bu haber Yunanistanda büyük bir 
heyecan uyandırmıştır. Yunan hükü· 
metinin işi tahkike giriştiği sanılmak· 

tadır. 

Kudüs İngiliz haki
minin katili 
yakalandı 

KuClüs : 15 (Hususi) - Kudüs 
lngilit hakimi ile yaveri olan lngiliz 
zabitini öldüren katil, Filistin hudu. 
dunu aşmak isterken yakalanmıştır. 
Katil Amcrikadan sureti mahsusada 
gelen 35 yaşlarında Komünist bir 
Ermenidir. 

lngiliz hükumeti, katilin Filistinde 
cüıüm ortakları olup olmadığını in· 
celemektedir. 

Lübnan Cümhurreisinin 
müddeti uzatıldı 

Beyrut : 15 (Hususi) - Yüce 
Komiserin bir kararnamesile , Lüb. 
nan cümhurreisinin 3 seneden iba
ret olan intihap müddeti altı seneye 
çıkanlmıştır. Bu karara göre, şimdi· 
ki cüınhurreisi 1942 senesine kadar 
cümhur riyasetini ~ubafaza edecek. 
tir . 

Suriyenin 
parlamentosu 
Şam : 15 (TÜRKSÖZÜ muha· 

birinden),_ Parlamentonun 19 ilk 
taşrin salı iÜnÜ toplanacağını ve 5 
günde mecliste hazır bulunmalarını 
mebuslara bildirmiştir. 

Meclisin bu devresine Llzkiye 
mebusları da iştirak edeceklerdir . 
Bu mün:ısebetle mecliste tezahü · 
rat yapılması muhtemeldir. 

lskenderun Sancağı mebusları· 
nın da, Sancakta yeni rejim başla· 
yıJ> meclis toplanıncıya kadar Suri· 
ye meclisin~ aza olarak devam ede. 
cekleri söylenmektedir. 

Asiler Madride 
2000 obüs attılar 

·Birinci Sahifeden Artan· 
Bu kasaba da harap bir hale gelmiş· 
tir . I Paris : 15 ( Radyo ) - spanyol 
cephelerinden alınan haberlerde; asi 
tayYarelerin Oviyedo civarında bir 
köyü temamen tahrip eıti~i bildiril. 
mektedir . 

Madrid 15 ( Radyo ) - Madri· 
din cenubi şarkisinde çok şiddetli 
bir muha•ebe başlamıştır. Mühim 
bir Nasyonalist mevzii muhasara c· 
dilmiştir . 
-=--~~---·----~~~-
Mahkemelerde 

Yedi aya mahfim 

Yeni otel karşısında kilimcilik 
yapan mütekait yüzbaşı lsmail Hak. 
kının dükkanınôan 4 lira kimetinde 
bir savan çalmaktan suçlu ve sabı. 
kalı Üsküplü Mustafa otlu Süley. 
man Batapoz'un duruşması birinci 
s•ılh c t<& mahkemesinde yapı im ı, 
f:r ı':r I! ?l~tı . cısinde ~11 rnaıı~n 1 
a~~ıyi:\ıae 1'a~r V"...riiıQişt.: • 

hile : j 

Asri Sinemada 
Bu gece yarın gece 

ÜÇ GECE 

Bayan F aidenin veda 
• 

gecesı 

Büyük sanatkar Kemal Sahir birleşiğinin iştirakile komik Sezai-ve 
bir çok sanatkarlarla birlikte hem sinema,hem tiyatro ve hem de varyete 
tekmil saz heyetinin büyük konseri Bayan Faidenin en son yeni şarkıları 

Varyete, raks, düet, vodvil , sinema 

Fiatlarda aynendir. El ilanlarını mutlaka okuyunuz 

DİKKAT: Sinema tam : 8 de başlar. 
Telefon : 250 ASRI 

Alsaray 
Sineması 

Bu akşam 
iki filmle muazzam program 

1 

Son Vals 
lvan Petroviç-Kamilla Horn 

il 
Vahşi kuş 

Matinalar 
Cumartesi : 2,30 Pazar 2 de 

8620 

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

Localarınızı evvelden tedarik ediniz 

8611 

Tan sinemasında 
BU AKŞAM 

DÜZTABAN BASTIBACAK 
Aslanlar arasında 

(SİRKTE) 

Hepinıze hoş va~ it geçirtecek olan 
bu filmi halkımıza tavsiye ederiz 

Gelecek progr.am : 

lngiltere tacının incileri ve lngiltere 
Kralının taç giyme merasimi. 
iki film birden Pat Pataşon ve kan 
davası . 

8612 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

/\arııtn l'lo. 31JIJ8 ; 

-
iş kanunu 

f... rıbul ıarı/ıı : 8161!)36 

Seşri ıarıhi : 15161 l!JJ(i 

-Dünden artan-
Bu vazifenin ifası için, işbu kanunun mer'iyete girdiği tarihten bir yıl 

sonra, Devlet müessesesi olmak Üzere, bir "işçi sigorta idaresi,, kurulur. 
" işçi sigrta idaresi ,, iş Kanunu tatbikatını temin ve takib ile mu

vazzf genel teşkilata bağlıdır. 
Madde 101 - işçiler, işyerleriııe alınmalarile beraber kendiliğinden 

sigorta olunmuş olurlar. Bunltr bu suretle "sigortaL. olmak hak ve ve
cibesinden feragat veya istinkaf edemezler. 

"işçi sigortası. hak ve vecibesini azaltmak veya başkasına devir ve 
ferağ etmek yolunda sigortalı işçinin işverenle yahut üçüncü bir şahısla 
vukubulacık her türlü akidleri de hükümsüzdür . 

Bu kanunun tatbik edildiği iş yerinde işçi tarifıne dahil olmaksızın ça · 
lıştırılmakta olan müstahdemler hakkında dahi işçi sigortası hükümlerı· 
nin hak ve veciberi cari olur . 

Madde 102 - işverenle aynı çatı altında yaşayan ve işverenin işlet. 
tiği işyerinde çalışan karısı, usulü, füruu ve kardeşleri sigortaya dahil de· 
ğillderdir . 

Bunlardan başka ecnebi bir memleketteki her hangi bir müessese tara
fından ve o müessese nam ve hesabına Türkiyeye muvakkat bir işin 
icrası için gönderilmiş olan işçiler dahi sigortadan hariç sayılırlar . 

Buna mukabil, bir Türk müessesesine mensub olup Türkiyede sigor. 
talı bul~naıı ve o ınüe~seJe tarafından muvakkat bir İşin icrası için ecne. 
bi bir memlekete gönderilmiş olan işçi, o muvakkat işini yaptığı müd· 
detçe dahi sigorta kanunile tesbit edilmiş olan hak ve vı:cibeleri muhafa· 
ıa erler . 

Madde 103 - • İşçi sigortası ,. nın işçilere veya hak sahibi halef· 
lerıne temin ettigi haklardan istifade edet,ilmek için bunların Türkiyede 
yasamaları şarttır. Türkiyeden muvakkaten ayrılan bu gibi i~çiler ve ha· 
lefleri ancak bir yıl müddetle sigorta haklarını muhafaza ederler. Şu ka· 
dar ki, bunların memleket dışarısında geçirdikleri işbu muvakkat müd. 
det için, evvelce sigortadan kendilerine tahsis edilmiş olan iradlar i~letil. 
mez. Bir yıl bitmezden öne~ Türkiyeye döııenl~rin iradları, geldikleri ta. 
rihten sonraki ayın başından itibaren yeniden bağlanır . 

Madde 104 - Hususi sigortalara müteallik olan diğer kanunlardaki 
hükümler işçi sigortası hakkında cari dfğildir . 

Madde 105 - işçi sigortası için idare tarafından yapılan muamele· 
!erle bu muameleler için alakadarlara verilmesi veya bunlardan alınması 
lazımgelen ihbarname, makbuz, ilmühaber, arzuhal, beyanname ve saire 

:gibi bütün evrak ve vesaik her türlü resim ve haıçlaıdan muaftır . 
Madde 106 - işveren, i;çi sigortası için knnunen kendisine krettüb 

ede ı:nijkellefiyctlerden e saır ·~ .. rall.ıuldn do1ayı '.; ·~:•-ti rı• !cıı 
t~ · .d. t ·ap'.;zı:ı.. 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
IC. S. /C. S. /Cila 

Kapı malı pamuk 
Piyasa parlağ'I • 25 2-6, 75 
Piyasa temizi·~ .. ---ı·-----ı-...:..o:...;;. __ , 
iane l ------•----------

iane 2 
Ekspres 
Klevlant 30 38 

YAPACI 

1 1 1 
Beyaz 
Siyah 

ÇICIT 

1 
1--

1 
2,62 1 2,70 

Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik., .. "Tohumluk., 

!i U BU BAT 

5)2--
Bukday Kıbrıs ---·-.. Yerli 

Men tane . 

Türksöıü 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

Ceyhan icra memurluğundan : 

O. No: 932/1133 
Açık artırma ile paraya çevri. 

lecek gayri menkulün ne olduğu : 
Arsa ve arsa ile maa bina. 

Gayri menkulun bulunduğu mev. 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 
C"yhan Muradiye mahallesinde ta· 
punun 9-927 tarih ve 27/54-265 
numarada kayıtlı 50 arşın arsa ve 
yine ayni mahallede tapunun 5-928 
T. ve 55-27-15 numarada mu· 
kayyet 200 arşın arsa ve içinde 
yer katı ve yanyana bir ahır ve iki 
yer odası bunların kısmen çit ve 
kısmen de kerpiçten olup üstü çin. 
kodur. 

Takdir olunan kıymet : 
Tapunun 9-927 tarih ve 27 /54-
265 numaradaki arsanın beher ar. 

" şını ( 40 ) kuruştur • Diger arsa ki 

1 

Arpa 5-928 tarih ve 55-27-15 nu. 
Fasulya 1 k b h --.Y.,-u'laf-r-------11----- ------ --·-------11 maralı 200 arşın ı arsanın e er 
Delice arşını (50) kuruş ve içindeki ahır ve 
Kuş yemi odalarla ankazile birlikte (100) lira 

,-"'K'"""et;-e-'--nC.-:to-'ihC-u-m_u ____ ------ı------ı:·-------- dır. 

1_.,..M_e_rc_im_e'--k'------ı------ı----- -------·- Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 

1 
__ su_s_a_m ______ ._ ___ ....; _____ ~--------ıl Ceyhan icra dairesinde, 

U N Birinci artırma: 25 - 11 -937 

1 
~ört yıldız Salih 650-725 Perşembe günü s•at 14 dan 15 ve 
uç " " -625 ı ikinci artırma: 10-12-937 Cuma :S ~ ı- ~°"'ö,...rt,---yı71d'ız-..D'o--=~-ru'lu'k ____ -650___ günü saat 14 dan 15 ye 

~ ıC uç " " -600 1 :§ ~ ı Simit .. _900 ___ , 1- şbu gayri menkulün artırma 
:ı< ~ Dört yıldız Cumhuriyet 675-- şartnamesi 25-H>-937 tarihinden 
~ <>' üç .. .. 625 ıtibaren 932/1133 No .ile Ceyhan icra 

1 
___ s_i_m_iı ______ .. .._ _____ ..;,... _______________ 

1
1 dairesinin muayyen numarasında her· 

Liverpol T elgraflan Kambiyo ve Para 1 kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
15 I 10 I 1937 iş Bankasından alınmıştır. yazılı olanlardan fazla malümat al· 

Sanı un Pene 

1 __ H_az_ı_r ------J 4 1 7.7 .• ı---;~'°':""~-iş_m_a-rk-----ı--1-\v 
1
_.,,B_. --:T-:-e~şr_in_v_ad_e_li ___ 1_4-:--ıl· -::600-5 -23- 59 

lk. Kanun vadeli 4 71 Frank ( Fronsız ) 
Sterlin ( İngiliz ) 626 5 O 1

1

_H_i_n_t _ha_z_ır _______ 
8
4_ 1

6
1
3
7 Dolar ( Amerika ) ı 79 _ Of 

Nevyork Frank ( is.vı.·ç._rc-')·-------· 

1 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

Almanya'nın meşhur " HARTMANN ., fabrikasının her nevi siyah renkli 
gazete ve " illüstrasyon ., mürekkepleri mevcuttur. 

7 - 30 8592 

KAY ADELEN A · 
maııos ltFeleıiııdrn 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla ııakle. 

dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

Satış yeri : Mersin Ziya Paşa 
sokak No: 8 

G. Vosbikyan Tecimevi 

KAY AD ELEN su· 
lan ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz . 

KAYADELEN 
KAYADELEN su-

ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN su· 
farı ve gazozları. e· 
vinize kadar gönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KA YAD ELEN gazozlarını alııken şişelerdeki kırmızı (KAYA DE
LEN ) laFalaıına d ıHat ı dir.iz. KAY Jı DEL EN Trrnıitleri : Mnsin ve 
Adana KA YADELEN deFolarıdır. Eü}i.k dBtracaralH: ICO kuruşa ev· 
terinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her seferde Kayadclen suyu ile 
yıkanmaktadır . 8495 46 

C.H.P. Seyhan flyönkurul 
Başkanlığından : 

Cumhuriyetin Ondördüncü yıl dönümü bayramında C , H . Partisi ta. 
rafından: 

1 - Kuru köprü Çeşme meydanında 
2 - Belediye önünde 
3 - Taşköprü başı meydanında 
Olmak üzere üç yerde kurulacak Halk kürsüleri Kadın Erkek bütün 

yurttaşlara açık bulundurulacaktır. 
Bu kürsülerde söz söylemek isteyenlerin bayram gününe kadar her 

gün saat (17) den itibaren Parti binasında BaşkanLğa gelerek adlarını 
yazdırmalarını Sayın yurltaşlanmdan rica ederim. 

8618 l ~ 12 

mak istiyenler , işbu şartnameye ve 
932/1133 dosya numarasile memu· 
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
rıda yazılı kıymetin °/0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diier alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte meınu
riyetimize bildirmeleri icap eder · 

Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 

okumuş ve lüzumlu malümatı almış 
ve bunlan tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bun· 
ların o gayri menkul ile temin edil· 
miş alacaklarının mecmuundan faz· 
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci giinü 
ayni saatta yapılacak artırmada 
Sürülen pey mahanıınen kiymetin 
Yüzde 75 ni bulmassa satış 2280 
numaralı kanun mucibince gı-ri bı· 
rakılıp borcun 5 sene üddetle tecil 
edileceği ve ücreti delaliye ıle tapu 
masrafının müşteriye aittir. 

bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala

cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev· 
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 

arzetmiş olduğıı bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok arlırana ibıt· 
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TURKSOZU 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

118nlar Rek_lam. bir.~icareth~-
nenın, bır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Rekiamla
nnızı , ilanlarınızı her yerde okunan 
Türksözüne veriniz. 

Renkli işler r~1i:~0~:v; 
türlü tab ışlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalarında yaptı
rabilirsinız . 

Cl•ıdler Kütüphanenizi güzelletişrmek 
istiyorsanız kilBplarınızı Türk 

sözünün mücellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksöıünde 
yapılır. 

Tabla Resmi evrak, cedveller, defler r ler, çekler, karneler kağat,zarfı 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır , 

Kl•taplar E!e.~Ierinizi Türk-
sozu matbaasında 

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

Gazeteler Türksözü mat• 
baası"Türksö

zünde11,,başka her boyda gazete,mec• ~· 
mua, tabeder . ~ı 

~ 

TORKSÖZÜ 

TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru§ 
1200 
600 
300 
100 

l -Dış meınleketler için Abone 
bedeli deA-işmcz yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra-
caal edilmelidir . 

~---------------' 
Viltyet koşu heyetinden: 

Adana Sonbahar at yanşları 
ikinci Teşrin ayının yedinci ve on 
dördüncü günlerine tehir edimiştir. 

8617 16 - 19 - 21 - 23 

Aşçı ve hizmetçi 
atanıyor 

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

Bugece nöbetçi eczane 
Yeniotcl civarında 

Tahsin eczanesidir 

Kiralık ev ve yazıhane 
Elektrik Şirketi Müdüriyetinin 

şimdiki bulunduğu Hankurbu mahal 
!esindeki geniş bahçeli , elekrrik ve 
su tesisatını havi ev kiralıktır. 

Ev ve yazıhane olmaya elwriş· 
lidir. lstiyenlerin Matbaamıza müra· 
eaatları. 9 - 1 O 8290 

le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
aynca hükme hacet kalmaksızın me 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 

Gayri menkullerin yukarıda 
gösterilen tarihte Ceyhan 
icra memurluğu odasında işbu ilin 
ve gösterilen artırına!şartnamesi dai· 
resinde satılacağı ilan olunur. 

8619 

• 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bii• ~ı 

• tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Siyah 

Bira 
DA 

Ankara birası 
ijlt 

Her depoda, he~ yarde vardır. ~~ F 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Biı~~ı ~i 

içiniz 1 • Her yerde israrla arayınız 

R S ı'h S (Telefon No. 265) 

1 

ADANA ACANTASI : 

ıza a 1 aray : (Bebekli Kilise sokak No: l 1 A) ~, 
11-30 8411 / lıır 

z 1 ~ 1~ 
~~sı 

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz 
parazitsiz, tabii, güzel ve latif se. 

li radyolar ancak Sahibinin Se5} 
nin 100 lira mukabilinde ve b•' 

· ı ·ıe sene vade ile sattığı radyo arı 
kabildir. 

Satış yeri Belediye karşısında Yeni Wağa111'rı 

46 7967 

Ş. Rıza lşcen 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana-Tür ksöıü matbaası 


