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ETLER CEMiYETiNiN SON TOPLANTISINDA AKDENİZDEKİ KORSAN FAALİYETİ DURMADI Frankla 
istikrar yok itvinof, Milletler sosye

esini şiddetle tenkit ,etti 
nıerikanın sosyetede aza olma
yışınıda teessürle kaydetti 

Cenevı e 22 ( Radyo ) - Sovyet 
Uıya dış işleri komi seri B. Lit vinci 
1llet1er rnsyetesi afaırbles i rdrn 

terdiği dünkü nutukdo, !~par.ya hti. 
llına lürnmu derecesir.de kat ı yı ile 
llıı(!, hlc elmcd gi i~ n rcqct<ıi 
lııuı hc ze et nııştir. 

Bundan rnnra B. Li t vir.of İt ı.lı ı 
4 llıanya ve J; ı:eınyr.nın ı:olitik~sm . 
dtn bhscdcrck dcm·~tiıkı: 

"Bu Milletler, kcminizm aleı hir.· 
de takip ellıkleri politikayı, istila
t<u~ı re r.ııc 'o 'ıe rrı:le ııırr•k 
ldırlar 

Soy~t mümessili Rusı ı nın lspa n
Yı fethetmek arzusunda bulundu. 
na dair ortaya atılan fikı i de şid 

tile reddetmiş ve dünyanın en kuv
tU; hiikümetlerindcn bırisi olan A
tıkanın Milletler cemiyetinde an 
Unıııamasını büyük bir teessürle 

'Y~t . ve bugünkü Amerika Cumhur . B Llt 
1 

f 
1nın ve Hariciye nazırının Milleler ı a y v n o 
etesi sulh idealine olan derin l:>aglılığından takdirle bahsetmiştir. 

flgiltere Japonyanın emrile sefa
tethanesini Nankinden nakletmi

katiyetle bildirdi 
.... . . 

yecegını 

aponların bu nota Oze
ine Nankinin bombar
Cbmanından vazgeçtiği 

sanılmaktadır 
----~-----

llt4k .ARK KO MiTESi DÜN iLK DEFA OLARAK MiLLETLER 
CEMiYETiNiN YENi SARAYINDA TOP LANDI 

l'iankin: 22 (Radyo) - Dün saat 
ıo,ıo da şehirdeki bütün fabri
r sinyal yapmağa başlamış ve 

i tdmanın başlıyacağını halka 
~rıniıtir. Halk büyük bir telaş 
l ~ otomobil ve arabalarla ve ya. 

yada birer delege göndereceklerdir. 

do •tak şehri terketmeğe başlamış. 
ır, 

b• 
lan. ır saat sonra 50 kadar Japon 

Bu toplantıda lngiliz delegesi 

Japonyanın Nankini bombardıman 
edeceği tehdidini şiddetle protesto 
etmiştir . 

Kanton : 22 ( Radyo ) - Şehir 
bugün 30 Japon tayyeresi tarafın· 
dan şiddetle bombardıman edildi . 

'Cıi şehrin üzerine bomba yag
trt ~a başlamışlardır. Şehrin birçok 
~ilde yangınlar çıkmış, büyük 

ıı-. eae binbları harap olmuştur . 
it 11 ~ııyiatı henüz kat'i olarak tes-

~-·- ·- ·- · - ·-·-·- ·-·- ·-·-"-""\ 

~ Cdılınemiş bulunuyor. Bom bard
ı Ç 1 feçen Japon tay)larelerine kar. 

11 ııı tayyareleri de harekete geç. 
lııı ve çok şiddetli bir hava harbi 

• Bekir Sıtkı ! 

Uftıır. 

ıt11f 11thay : 22 ( R,dyo ) - Çin 
er arı Japon ordusun tın ileri harc
llstne karşı şiddetli bir mukavemet 
D;ınektedir . 

ıır hr taraftan alınan bir habere ! 
,: ' Japonlar Nankinin bombardı· t 

101 leh' · J d " l'I ır etmış er ır . t 

paşanın katili 

idam edilecek 
Bajldad : 2 2 [ Hususi ] 

Bekir Sıtkı Pafanın ka· 
tlll Mehmet Safih adlı as
ker, divanıharp tarafından 
idam cezasına mahküm 
edllmiftir. HUkOm yakında 
lenflz edllecektlr. 

• • 
t 1 

• . • • • • 
: 1 

• • 
• 

arktUna , lngili7 sefirinin ve u1~k 1 
anı.t•kı lngiliz donanması baş komu t 
ir hının Japon hi.ıkümetinc verd iği -·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·- ·-·-·-·-·· 
•dır otanın sebep oldugu sanılmak. 

Notada 1 ·ı· h ··k • · '' k' ek· ngı ız u ıımetı , ,,an ın-

ar 
1 sefarethanP'~ ; nın uğrayacağı 1n~ 

t Ve hasııraıtan Japony yı mes'ul 
iCağ 

i11t1 ını ve Japonyanın emrile Nan- 1 
İni ~~I ~larethanesini nakletmiyeee-

1 dırmiştir c . . 1 

TüııKIYE TURU 

Bisikletçilerimiz 
Bugün öğleden sonra 
şehrimize geliyorlar 
Dün Ulukışlada bulunan bisik

letçilerimizden aldığımız bir telgrafa 

k enevre : 22 ( Radyo ) Uzak 

~il k10tııitesj bugün ilk defa olarak 
et er c.:_ t . . . 

ı:.......ııııı o.>OSye esının yem sarayın-
a topta 

gÖrl'; gençleı imiz bugün şehrimizde 
l u'unacaldarcır, 

11"1 

ik nnııotır . Toplantıda Ame · 
nıu~ın lllİİoıessili de hazır bulun· 

&fşk:r ·. Mevcut yedi delegeden 
Çın, Almanya ve Avustural 

Bisikletçilerimize güzel bir karşılama 
merasimi yapılacak ve Halkevinde 

de bir çay ziyafeti verilecektir. 

Estsephen torpillendi mi? 
/ İtalya 

kontrol 

.. . 
musavı 

hakkı 
1 lzmirden kalkan vapurun lstanbul : 22 (TÜRKSôZO muha

birinden ). 
için üç tarafın 
iştiraki ile bir 
eksper komitesi 
teşkilini istiyor 

akibetinden haber yok Fransız frangı dün Londra 

borsasında bir sterlin karşılığı ola· 

rak 146, 12,5 ten açıldığı halde iki 

saat sonra 146,56 olarak bildirmiş· 

tir. Frangın hala istikrar kaz:ın
madığı görülmektedir. 

Balear adaları civarında da 
dün bir g iy tecavüz yapıldı 

Ünitürk, dün Paris borsasında 
250 frank olarak açılmış, şehrimiz 

borsasında da sabah 13.50 liraya 

yükselmişken akşama doğru 14.15 
liraya düşmüştür. Anadolu tahvil

leri 38,80 liradan muamele gör
müştür. Aslan çimentosu 10,45 
liraya yükselmiştir. Bir sterlin 

625 628 kuruş olarak kap anmış· 
tır. 

----
tahtelbahir İngiliz kontrol Esrarengiz 

lerinin 

• 
gemı-

takibinden kıırtuldu 

Ankara . 22 
[ TÜRKSÖZÜ 
muhabirindeı.) 

Buraya gelen 
hab~r.ere göre: 
Balear adaları 
civarında esra~ 

rengiz bir de 
nizaltı , hir ti
caret gemisine 
torpil atmıştır. 
Geminin imdad 
işaretl e ri üze. 

rine lngiliz kon
trol gemileri 
yetişmişlerse de 

korsan gemi 
suya dalarak 
kaçmıştır. 

Ticaret ge 
misine bir şey 

, 

olmamıştır. Tor Meçhul denizaltı tarafından batırılan gemllerden 
pil isabet etme blrl:Bozca ada bahrılan armora gemisinin enkazı 
miştir . 

sait afhalar arıettiği ıniişalıade edil
mekted r. 

Siyasi ınahafile giıre; İtalyanın 
talebı hiç bir suretle anlaşmayı ihlal 
edecek mahiyeıtc degildir. 

İtalyımın talepleri teknik bakım· 
dandır, bu hususta, üç bitaraf ara. 
sında ınutliik surette halledilebilir. 
Bu teknik taraftaki itiliifı d.ı İtalyan 
eksperlerinin i ş tirak i l e yap ı lacak mii · 
zakere netice!end irecektir. 

bet etnıemi,,tir. 

Hadise yerinden uzak bulunmı . 
yan Lir f ngiliz harp gemisi imdada 

koşmuş ve Kukubia salimen yoluna 

devam edebilmiştir. 

HATAYDA TEDHiŞ 
Yedi Türk nahak yere tevkif ve 

tazyik edildi 
------. ------

An takya : 22 ( TÜRKSÖZÜ muhabirinden ) - Antakyada sinsı 
tazyikler durmamışdır. Fakat bir haftadanberi göze görünür bir h4dise 
olmuyordu . Fakat hadi<>eler yine başladı . Ve vaziyet , hi!.diselerin te· 
vı:i li etmek istidadında olduğunu de göstermektedir . 

Antakyadan lskenderuna gitmekte olan yedi kişi , Çakallı karakolu 
onünden geçerlerken J ,ndarmalar tarafından durdurulmuş ve " Siz ka· 
çak olarak Türkiyeye gidiyorsunuz ,, iddiasile tevkif ve ellerine kelepçe 
vurularak Kırıkhana , oradan da şehrimize sevkedilmişlerdir . 

Aldığım :nalômata g re , i! k Türk vapuru bir Teşrinievvel sabahı Is· 
kenderuna gelecektir • 

lzmi' : 22 [ TÜRKSÔZÜ muha
birinden ] - Üzüm yüklü olarak ev
velki gün bmirden kalkarak Ham
burg ve Baltık limanlarına mütevec. 
cihen hareket eden Estsephen adlı 
Hollanda vapurunun \orpillendiği 
hakkında İstanbul •matbuatının husu. 

si kaynaklara atfen verdikleri habe

rin sıhhatını tahkik maksadile lzmir 
Vali Muavini ile temasta bulundum. 
" Böyle bir torpillenme .. hadisesin

den haberi olmadığını beyan etti . 
Acentadan yaptığım tahkikat ademi 
malümatla neticelendi. 

Sanıldığına göre vaziyet Akdeniz 
kontröl teşkilatından sorulmuştur. 

Roma : 22 (Radyo) - Nyon an
laşması etrafındaki müzakerelerin mü-

ispanya işi a rtık 
r·ıeticelenecekmiş 

1 HABEŞİSTAN FATİHİ MAREŞAL BADOGLIYO 
1 FRAf\TKONUN ZAFERİ İÇİN BiR PLl-\N ÇiZMiŞ 

Paris: 22 (Radyo J - Dün için· 

de, Kazablankadan getirmekte ol · 

duğu 700 yolcu bulunan Kukulıia 
adındaki yolcu ge~1isi saat 18 de ve 

Balear adaları açıklarında bir tay 

yare tarafından tecavüze uğramış , 

ise de atılan bombalar gemiye İsa-

------. ------
İtalya İspanyaya 150,000 kişilik 

bir ordu mu gönderiyor? DİL TAR İH KONGRESİ 

Kongre üçüncü içtimaını dün öğleden sonra yaptı 

------. ------
Büyük Şef 

• 
yıne 

Kongreye huzurlariyle 
Şeref verdiler 

Cenevre Unlversltesl profesörler!nden ve beynelmilel nntropo
lojl c e m iy eti reisi Bay Plttard ııe sayan Plttard TUrk ~arlk ku. 

r umu aaba,kanı sayan Afetle beraber 

fstanbul: 22 (TÜRKSÔZÜ muha Ayasofya camilerini ve Ycrebatm 

b irinden) - ikinci Türk Tarih kon· sarayını gezmişlerdir. 
gresine iştirak eden ecnebi alim ve Kongra saat ondürtte Asbaşk:ın 
profesöı ler bugün askeri müzeyi Hasan Cemil Çam belin başkanli-
Topkapı sarayını Sultanahmet ve (Gerisi ikinci salıifede) 

• ---·······--
ilk hedef Madrid olacak 

Madrid: 22 [ Radyo l - Bütiin 
cephelerde dündenberi şiddetli bir 
topçu düellosu olmektadır . Aragon 
cephesinde tayyare hücumları da ya-

Tun usta hadise 
çıkaranlar 

İtalyan ge lİlerine 
sığındılar 

kaçıp 

1 uııus : 22 (Rady)) Tunus 
' 1 i. Jıs ~ ln i h ıkllırıda m•lıaılı i larenin 

ta\ıkı <alı U < V•ııı etınekteJir. Tahki 
kat sJf• !ıüını g"jre; lt.lyan bahri 
ydı le ri Hubkubeşer binasına hücum 

ed rek orada bul~n1n bir memuru 

öl<l~rmüşlerdir. Mutaarrız l ar hadi 

seyi müteakip , mahali inzıbatın tah 

kikatından kurtulmak için sahilde 

bulunan ltalyan zırhlılarına kaçmış. 
lardır. 

Haber alındığına göre; ltalyan 

bahriye rnakamatı, mahali idarenin 

talebi üzerine, suçlu bahriyeliler bak 

kında tahkikata başlamıştır. 

pılmıştır. 

Londra: 22 [Radyo] -· Reylerin 
Cenevre muhabiri bildiriyor:- Bura
da çıkan bir şayiaya göre; lıalya, 
Mareşal Badogliyonun yaptıQ-ı bir 

plan mucibince 150,000 kişilik miiceh• 
hez bir oıduyle asilere yeniden yar
dıma karar vermiştir. Bu sırada ze. 
hirli gaz dahi kullanılacakmış. 

Yc:ni hareketin ilk hedefi Madrid 
olacakmış. Yardıma giden askerlerin 
ilk partisinin daha şimdiden gittiğini 

soylüyorlar. Bir habere göre asilere 
, Fı~:ı t :ht clhahir de giinderilmiştit • 

son dakika 
JAPONLARIN UMUMİ TAARRUZU 

Şanghay : 22 (Radyo) - Japon
lar Şanghay cephesinde Lotien mın
tıkasındıı umumi taarruza geçmişler
dir. Tayyareler de Nankini bombard
man etmişlerdir. 

Çin hükümeti Nankinin bombard· 
man edilmesini Milletler Cemiyeti 
nezdinde protesto etmişlerdir, 



!!Sahıte 2 

lçtimal"bahlsler 

LIK 
nadan doğma 1 
çırılçıplak denize AhlAk her ,eyden evvel bir cemiyetin 

1 

girmek modasından ve 
alelumum mümkün ol· 
duğu kadar vücudu çı 
lak bulundurmaktan 
bahsetmek istiyoruz . 

teUikkf meselesldlr • Bu telakkl saOlam 
olursa, ahlak da saQlam kallr. Ayn1 za
manda mUtemadtyen çıplak vUcud gören ' 
lnsanlarm çıplakll§a karfı kanıksamaları 
ve bu yUzden lena dU,uncelerden uzak
laşmaları da bir lhtlmlden uzak de§lldlr • 

Burıdan on beş yirmi -;_.----- Yazan : •~~ 
sene evvel büyük nineleı imizin bes. Çıplakların iddiasına göre id-
meleyle karşılıyac:ıkları çıplaklık mandan hakkile istifade etmesi için 
modası bu gün bütün dünyayı sar vücudun tamamile çıplak olması, 
mış bulunuyor. güneş ve soğuk havaya açık bu· 

Erkek, kadın, çırçıplak denize lundurulması şaıttır. Aksi takdirde 
girilmesinin memnu olmadığı bir istifade asgariye düşer. 
çok ml ınleketler var, Bu da yetiş- Çıplaklar diyarında insan şu ha 
ıniyormuş gibi (Çıplaklar kulüpleri) kikalle karşılaşmaktadır ki bütün 
( Çıplaklar cemiyetleri ) de mevcut. çıplak vücutlar güzel değildirler. 
Avrupanın bazı büyük şehirlerinde Hatta bunlardan bir çoğunun esvap 
bu kulüplerin adedi yirmiden fazla. giymelerinin daha münasip olacağı 
dır. kanaati hasıl olmaktadır. Maamafih 

Çıplaklık hevesi 1900 yılınca şurası da inkar edilemezki çıplak-
,Almanyada b<lşgöstermiştir. O za· hk modası dolayısiylc vücutlarına 
ımın müdhiş Lir itiraz tufanı uyan. ihtimam edenlerin adedi çok art. 
dıran bu heves bu gün bütün dün- mıştır. 
yaya sirayet etmiştir. Bazı memle· Bilhassa gençlerin ince ve zarif 
ketlerde çıplaklar kuliipleri var ki vücutlu olduklara göze çarpmakta. 
azası 25 bin ile 30 bin arasında dır. Bunlar kendilerinden evvelki 
dır . nesil gibi vücutlarının şişmanlama-

Çıplaklar kulübüne iştirak biç te- sına ve biçimini kaybetmesine mü-
zannedildiği kadar kolay bir şey saade etmemektedirler. 
değildir : Bütün aile tarihinizi sor- Böyle kulüpler mensuplarına gö-
dııkları gibi müthiş bir tıbbi muaye· re: çıplaklık hakkında ahlaki müla-
neye de tabi tutulursunuz . Ayni hazalara girişmek doğru sayılamaz 
zamanda çıplaklar kulübü hakkında Çünkü ahlaksızlığın elbise, yahut 
hariçte esrarı faşetmiyeceğinize dair elbisesizlikle alakası uzaktır. Ahlak 
yemin de mecburidir . her şeyden evvel bir cemiyetin te-

Gariptir ki çıplaklar kulüpleri lakki meselesidir. Bu telakki sağ· 
halktan ziyade yüksek sınıfın rağbe- lam olursa, ahlak da sağlam kalır. 
tini celbetmektedir . Orta Avrupa aynı zamanda mütemadiyen çıplak 
memleketlerinde deniz kenarlarının vücut gören insanların çıplaklığa 
biiyük şehirlerden uzakta bulunma· karşı kanıksamalan ve bu yüzden 
ları itibarile bilhassa merkezde otu 1 fena düşüncelerden uzaklaşmaları 
ran ve içtimai seviyeleri yüksek olan I da kuvvetli bir ibtimaldır. 
halk çıplaklığa daha fazla inhimak Çıplaklık dahaEşumuJlü bir mo-
gösterm .. ktedir · da olacak mı? Burası henüz kesti-

M::tmafih Sosyalistler , komünist- rilemez. Çünkü bir çok memleket. 
ler arasında da çıplaklık klüpleri lerde kilise ve papaslar buna son 
türememiş değildir . Onların da ken· derece aleyhtar olduklanndan efka· 
dilerine mahsus kulüpleri vardır . rı umumiye üzerinde tesir yaparak 

Çıplaklar arasında artist ve mu· 

1 

çıplaklığın önüne geçmek üzere ge· 
harrirlcre de fazla rastlanmaktadır · celi gündüzlü bir faaliyet ibraz et-

Çı plaklar dağlarda, ormanlarda mektedirler. Maamafih kimbilir; bir 
ana lan doğma çırçıplak dolaşarak 1 çok şeylerde onlara aldıran olma 
güneş ve havanın insan vücuduna 'ı dığı gibi belki bu işte de muvaffa· 
temin ettiği fttydalardan serbestçe kiyetsizliğe uğrarlar. 

ıstifad~ etmek sevdasındadırlar . 1-----------·---
Bunların bir çokları güneşten 1 

o kadar fazla yanmaktadırlar ki bu 
onlar için bir nevi esvap ve setr11 ı 
haline gelmektedir . 

1 
Çıplaklara sorulsa bu hallerin · 

den sıhhat ve neşe bakımından müt 
hiş istifadeler etmektedirler . 

Bazı çıplak mesirelerinde kulüp 
mensupları için geceleri yatmak üze· 
re çcıdırlar da vardır . 

Kulüp azası ancak gece üşüdük· 
leri takdirde Üzerlerine bir yorgan 
çekebilirler . Günün 24 saatini de 
çıplak olarak geçirmek şarttır . 

Çıt1laklar spor yaparken de çır. 
çıplak bulunmak mecburiyetindedir· 
ler . Esasen onlar Üzerlerine bir şey 
giymek icap ettiren sporlardan yap
madıkları için bu hal onları hiç te 
rahatsız etmez . 

Oynadıkları top oyunları , yüz· 
me , suya atlama gibi hafif sporla
ra "nhisar eder, 

Küçük çocuk! ır için de ayrı 
oyun yerleri vardır . Bunlar da ana 
ve babaları gibi kumlar üzerinde 
çırçıplak oynarlar , denize girerler 
ve eğlenirler . Çıplaklar arasında 
şarkı söylemek moda halindedir . 
Yalnız başınd yahut grup halinde 
memleket türküleri söylerler • 

Çıplakların kış faaliyetleri ka
palı spor salonlarına inhisar etmek
tedir. Buralarda çırçıplak idman 
yapmak mecburiyeti vardır. idman
lar sun'i güneş ziyası altında yapıl 
dığı İçin vücut bunlardan yazları 
olduğu gibi azami istifade temin 

etmektedir. 

Ceyhan Halkevi 
faaliyeti 

CEYHAN KÖYLERiNDE GENiŞ 
MiKYASTA TRAHOM VAR 

Tedbir almak 
lazımdır 

Ceyhan : 22 ( TÜRKSÖZÜ mu. 
ha,,irinden ) - Halkevimiz köycü
lük kolu bu haf tadan itibaren köy
lere geziye çıkmağa başlamış ve 
ilk defa Burhanlı ile Haliliye köy· 
lerine gidilmiştir . Burhanlı köyünde 
civar köylerden bine yakm halk 
toplanmıştı . Gerek Halkevi başl.:a 
nı ve gerekse köycülük kolu başkanı 
ve· köycülük kolunun bir azası tara
fından Burhanlı ve HaliJiye kö)le 
rinde verilen konferanslar halk tara· 
fından alaka ile dinlenmiştir . Bu 
konferanstan köylülerimiz çok mem. 
nun kolmışlardır . 

Akşam saat 19 a kadar devam 
eden bu gezi esnasında köylülerin 
her türlü dertleri dinlenmiş ve istek· 
!erinin yerine g·etirilmesi için alaka
dar makamlarla temasa geçileceği 
vadedilmiştir . Akşam geç vakıt 
dönülerek şehre gelinmiştir . Bur
hanlı , Haliliye ve civar köylüleri. 
miz tahsil çağma gelmiş yavrularını 
okutmak için bir çok fedakarlıklara 
katlanmaktadırlar . 

Fakat bu köylerde küçük yav
rular da en ziyade trahom hastalığı 

r Şehüır 
~!----------------1----------------·-----------J 

Şehrimiz orta 
tedrisatında 

Öğretmen tayinleri 
Sivas lisesi fen bilgisi - Bioloji 

oğretmeni Zehra Adana Kız lisesi 
ayni dersler ö~retmenliğine; Eskişe
hir lisesi Fransızca öğretmeni Nezi. 
he Adana kız lisesi Fransızca öğret· 
menliğine; Adana Orta Okul Riyazi. 
ye öğretmeni Melahat Adana lisesi 
Riyaziye öğretmenliğine; Adana Kız 
lisesi Tarih - Çoğrafya öğretmeni 
Adile Kadıköy i~inci Orta Okul 
Tarih - Coğrafya öğretmenliğine; 

Afyon lisesi Musiki öğretmtni Mü· ı 
eyyet Adana Orta Okul Musiki Öğ· 
retmenliğine; lzmir Kız lisesi Fizik l 
oğretmeni Mübahat Adana Kız Lisesi 
Fizik öğretmenliğine; Eskişehir lisesi 
Tabii ye öğretmeni Şemi Adana Erkek 
lisesi Tabiiye öğretmenliğine; Ada. 
na Kız Lisesi Riyaziye öğretmeni 
lsmai) Hakkı Adana Orta Okul Ri
yaziye öğretmenliğine; Adana Eıkek 
Lisesi Türkçe öğretmeni Yusuf Akın 
V rfa Orta Okul Türkçe öğretmen

liğine; Adana Erkek Lisesi Türkçe 
öğretmeni Rahmi Mersirı Orta Okul 
Türkçe öğretmenliğine naklen tayin 
edilmişlerdir. 

Bölge Spor 
Kongresi 

Bölgemiz Spor Kongresi bugün 
, öğleden sonra Halk Partisi binasın· 

da toplanacaktır. 

Haftada 48 saat 
çalışma 

Nizamnamenin Ankara
dan gelmesi bekleniyor .. 

Haftada 48 saat mesai zamanı 

lıakkmdaki nizamnamenin bu gün· 
lerde Ankaradan iş bölgelerine teb
liği bekleniyor , Nizamname , ış 
dairesi bölge amirliklerine gönde· 
rılir gönderilmez tatbik mevkiine 
konacoktır . 

Nizamname , işçilerin aynı yev 
miye ile mutaddan fazla çalıştırılıp 
ezdirilmesine mani olması bakımın
dan çok mühimdir . Bu itibarla İş 
dairesi mmtaka müfdtişleri iş yer· 
)erini daimi ve sıkı bir kontrol altın · 
da bulunduracaklardır . Bu kontrol 
lar bilhassa geceleri yapıtacak ve 
kanun lte bu kanuna ek olan nizam· 
namelere mugayir hareketleri görü· 
len iş yerleri şiddetJi cezalara çarp· 
tmlacaklardır. Mıntaka amirliklerine 
bu hususta geniş salahiyet verilmiş· 
tir . Bu arada müfettiş'er lüzum gö 
rülürse iş yerlerini muvakkaten sed · 
dedeceklerdir . 

Bir adamı bıçaklıyarak 
firar etti 

Kömürcü İhsan isminde birisi 
kömürcülerden Ziya oğlu Veyseli 
bir haftada iyi olacak derecede ba
cağından yaralıyarak kaçmıştır. 

olduğu göze çarpmaktadır. Bu köy· 
lerdeki yavruların yüzde sekseninde 
bu hastalık mevcuttur • Bir çok yav· 
rular daha okuma çağında iken ya
kalandıkları trahom hastalığından 
kayıp ederek tahsillerinden mahrum 
kalmışlardır . 

Halk bn hastalıktan son derece 
şikayetçidir . Binaenaleyh bu pıs 
hasta

1

ığa yakalanan yavruların en 
mühim uzuvları olan gözlerini kayıp 
etmeleri İçin bir an evvel l u köy
lere trahom mücadeJe memurlannın 
gönderilmesi ile hastalığın önüne 
geçilmeşi lazımdır • 

Dil Bayramı 

Büyük bir program 

hazırlandı 

Her yıl olduğu gibi Beşinci Dil 
bayramımız 26 Eylulda büyük bir 
proğramla kutlanacaktır. Bu bayra· 
ma ait proğramı aynen aşağıya alı
yoruz. 

26 /EYLUL/ 937 ea,ıncl Dil 
Bayramı kutlama töreni proa
ramı ••• 

1 - ilk Türk Dil Kurultayının 
toplandığı 261 EYLUL Dil Bayramı, 
bundan önceki yıllarda olduğu gibi, 
Türk Dil Kurumu üyeleri, Halkevle
ri, Gazeteler ve yurdun bütün dil 
severleri arasında kutlanncakhr, 

2 - 26 EYLUL/ 1937 Pazar 
günü saat 18 de Ankara ve lstanhul 
Rodyolan birleştirilecek ve Türk 
dil kurumu adına bir söylev verile 
cektir, Bu Söylev bütün Halkev 
lerinde Radyo ile dinlenecek 
tir. 

3 - Halkevleri, Söylev saatın
dan önce veya sonra, kendi bölgele 
rindeki imkana göre, dil hakkında 
konferanslar vermek, şiirler okumak 
ve türlii lezahürlerde bulunmak su. 
retile dil bayramım kutlayacaklar· 
dır. H tik evlerinde verilen konfe 
r ansların, Söylevlerin birer kopyası 
Türk dil kurumu genel direktörlüğü
ne gönderilecektir. 

4 - Türkiye gazeteleri, 26/Ey 
Jul/l 937 sayılarında dil bayrammı 
kutluyacaklar ve 1 ürkiyede dil ça· 
laşmalan üzerine yazılar yazacak. 
lardır. 

5 - Bütün kutlama ve tezahür· 
Jerde şu noktaların tazahüt ettiril· 
mcsine çahşılac'lktır 

A) Ulu Önder ALtürkrkün yük
sek himaye ve irşatları altın da 
Türk dili üzerinde yapılan çalışma-

ların hergün daha çok genişleyen 
yüksek bir faaliyet göstermekte ol-

! duğu, 
B ) Ana dilimizin geniş varlık· 

larmı bulmak üzere yapılmakta olan 
araştırmaların, yalnız Türk dili leh. 
çelerini degiJ, bütün kültür dillerini 

ve genel dil bilğisini ilğilendiren yük
sek bir buluşa, yani" Güneş - dil 
teori.si " adını alan Türk dili tezin~ 
verdiği. 

C ) Yeni Türk dil teorisinin ü 
çüncü Türk dil kurultayına iştirak 
eden dil bilğilinleri tarafından ka
bul edildiği gibi, 1 EYLUL/ 1937 
de Bükreşte tcplanaıı beynrlmilel 
Prehistorik, Arkeolojik ve Antropolo· 

jik kongraya ve 2/EYLUL/ 1937 de 
lstaanbulda toplanan ikinci Türk 
tarih kurultayına da teblig edilerek 
hc-r ikisinde iyi karıılanmak sureti· 
le bir kat daha kuvvetlendiği, 

ilk tedrisat 
müfettişleri 

Dün bir toplantı yaptı 
lık öğretim müfettişleri dün ilk 

öğretim Baş müfettişi Bay Asım 
Esen'in riyaseti altında toplanarak 
yeni sene mektep ve ders mesele. 
leri üzerinde konuşarak kararlar ver 
mişlerdir. 

Adliyede: 
Zabıt katipliği imtihanı 

9.9 937 tarihinde adliyede yapı· 
lan katiplik imtihanının neticesi belli 
olmuştur. 

imtihana girenlerden Orta mek 
tep mezunlarından Fuad Türkmeıı. 
oğlu ile Salih Öğütçü imtihan ka· 
ğıdlarının tedkiki neticesinde kazan 
dıklara kendilerine bildirilmiştir. 

Kıskançlık yüzünden 
bir yaralama 

Mustafa oğlu aşçı Mehmed Ali 
kıskançlık yüzünden Ali oğlu yapıcı 
Kamili yüzür,den ve kolundan yara· 
lamıştır. 

Suçlu Adliyeye ve yaralı Has
tahaneye kaldıralmışbr. 

Akşam Gazetesi 

lstanbulda çıkan "Akşam,, ar· 
kadaşımız yirmi yaşına basmıştır . 
Uzun neşriyat hayatmda ağır başlı· 
lıktan ayrılmıyan arkadaşraııza mu· 

vaffakiyetli neşriyabnda daha çok yıllar 
temenni ederiz. 

Dün şehrimizde ha\ra sisli idi . 
En çok sıcak gölgede 33,4 santig
rat derece idi. 

Dil tarih kongresi 
- Birinci sahifeden artan -

ğında toplanmış ve Reisicumhur 
Atatürk bermutat huzurlarile top
lanbya şeref vermişlerdir. 

Profesör Pittard: Neolitik d,w· 
rinde Onasya ile Avruka arasıu
daki münasebetler. 

Profesör Necmi Dilmen : Türk 
Tarih tezinde Güneş : Dil teorisinin 
yeri ve değeri. 

Profesör Landsberger: On As
ya tarihinin esas meseleleri . 

Doktor Andrae: Sümerlerin mo· 
nümantal sanatları. 

Doktor Arif Müfid Mansel:Ege 
tarihinde Akalar mesrlesi . 

Profesör doktor Dörpfeld: Tu
rova.Hisarlık hafriyatı . 

Profesör Blegen : Turova haf· 
riyatı fü:erinde tezlerini izah etmiş
lerdir • 

D) Türk kültürü Prehistoire'ın ·~ • ... 
en eski yüksek kültür ofup neolitik 1 SiK rtası: mal yanma kaybolur. Siıwtalı nıal 1 

Ya rıı nca; lıedeli derhal iiılmir. 

ve maden medeniyetleri orta asya- • • Sigorta 
daki Türk ana yurdundan yer yü· GUVEN ts
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oldu~u da '"Güneş - dil,, teorisinin EMLAK ve EYTAM BANKASI 
vcrimlerile .inkar kabul etmez bir Kurumudur 
surette sabit o1~akta bulunduğu. G ·· ' uven e güveniniz. Ve; Si-

- 6 Halka hitabeden söylev , 
koof erans, şiir ve yazılarda elden 
geldiği kadar herkesin anlayabile
ceği açık, sade , düzgün , pürüzsüz 
ve güzel bir türkçe kullanılmağa ça· 
lışılacaktır. 

7 - Bu Proğram C.H P, genel 
sekreterliği ile basın genel s~reter· 
Jiğine , Ankara ve İstanbul radyo
ları ile Anadolu ajansına bildirile 1 

gortalarınızı güvendrek veriniz . 
MUracaat : Rıza Salih Saray 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 

Po .. ta kutusu. : 95 Telef on l'o : 265 

8413 20-30 
- ; 1 

Bugece nöbetçi eczane 
Yeni cami civannda 

T oros eczanedir 

cektir. •---------------

23 Eylul 1 

• ngilterede Surrey e}aleti · 1 man köyürıde tuhrıf bir ad 
dır. 

Biı köylünün karısı, bir 
için başka bir köye gideı ken, 
delikanlıları evinin damına 
ve ocak bacasından aşağıya 
pürge atarlar. Bu, ev işleri 
gün için erkeğe kaldı demek 

Evvel zamanlardan kaim• 
dete ilk güleni de kocadır 
bütün erkekleri bu uğurlama 
nün iptidailiğine gülüyorlar 
adet gene de sürüp gidiyor· 

Reçber filler 

B ombay köylerinde fille! 
telif işlerde kullamlır. Or 

fillere yalnız ağır yük taşı 

iktifa edilmez. Fillerin en Ç 

dükleri işlerden biri de renç 
Bu koca hortumlu mahluklar, 
pının taşları arasına harç d .. 
vamakta en usta rençberdeJJ 
ustadırlar. 

işin asıl garibi, iş zamarıl 
de paydos olunca fillerin işi 
lü bırakmak istememeleridir. 
rin en hoşlandıkları şey bu İf 

ilk gazetenin ver 
haberler 

Dünyada ç.ıkan her on g 
yedisinin fngilizce olduğ 

liyen lngilizler bununla iftihal 
ler. Fakat gazetenin doğum 1 
giltere değildır. Bundan binle 
ne evvel Linotip makineleı İ 
Günde binlerce sayı basan 1 
ler kimsenin rüyasına bile gi 
di. Fakat Romalıların da o 

haber neşretmek usülleri va 
Jules Sezar zamanında \{ 

"Açta Diuma,, yani gündelik 
namında bir gazete vardı. 

Acta Romada Forum n3 
rilen meydana asılırdı. iste 
satılırdı. Actanın haberleri o 
oldukça ba5itti. Şişirme pek ol 

Bu haberden birkaç tane 
tiuas ediyoruz: 

- Bugün sabahleyin t' 
dağının Summa Velia civarı 
yıldırım düşmüş ve bir meş ~ 
nı yakmıştır. 

- Bankalar sokağının aşl 
mında "Zırhlı Domuz,, meyh 
de kavga çıkmış ve meyhan 
Iikeli surette yaralanmıştır. 

- Belediye memuru D~ 
pazarcı bası taraf mdan muaY 
dilmemiş et sattıkları için bit 
kasapları cezalandırmıştır. .. 

Acta Diurna Romaclaki gtı 
vakayii sadıkakane kaydede' 
gazete idi. Fakat Jules Seza' 
rabea öldüğü için dünyanın tJ 
gazetesi ünvanını kazadaınadı· 
yanın en eski gazett:~ı olmak 
Pekin gazetesine aittir. Bu 
elan daha bir sene evvel oaSI 

üzerine basılıyorsa şimdi de 
:rek üzerine basılmaktadır. 

Daktilolara mij 

Londra: 22 [Radyo] -
dünya Daktilo Bayanlanm s 
recek bir keşif yapılmıştır. 

Bu kfşif, bundan sonra, 
loların ellerini kirleten kopya 
rının kullanılmasına ihtiyaç 
mamaktadır. 

Yeni keşif doğrudan doğruy 
çıkaran bir nevi beyaz kigıtt 
rettir, Bu kağıttan birkaç t 

altalta konunca, istenilen mik 
kopya çıkarılabilınekteJir. 

Daktilolar, hem kopya çık 
için yazıyı yavaşlatmıya lüzu 
setmiyerek yine daktiloda t25 
me yazabilecek hem de mani 
parmaklarını kirletmeden iş 

ceklerdir. 
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K
adın avcılarının ekserisi 

1 
... •• _.. Yazan .. " " " • 

ya?lış bir prensip yüzünden T A N G u·· N E R l 
daıma kayıbederler. i 

Nafiz de bunlardan biri idi . O, ,.__.., •• " " " " " " " " " " •' 
bir iki değil, üç dört kadınla kur 
yapmazsa rahat edemezdi . Gizli 
randevüleri , gizli muhabereleri çok 
severdi . 

Nafiz, alaka peyda ettiği kadın
ların hiç birisine kıyamaz, münase· 
betini devam ettirmek isterdi. Bun· 
)arın içinden ölesiye sevdikleri de 
vardı : 

Suzanla Nevin .. 
ikisi de birbirinden güzel, birbi 

rinden fıkırdak iki sarışın . Bunların 

ikisi de kocalı idi . Bu yüzden Nafiı 
paraca da istifade ediyordu. Suzan· 
la Nevin ticaretle meşgul iki zengin 
karısı idiler. 

Fakat Nafiz bugün, bu iki avı 
elinden kaçırmış bulunuyor. 

Dün, yana yakıla bana bu acı 
akibetin hikayesini anlattı. 

Bir çalgılı gazinonun köşe masa· 
farından birisine oturduğumuz zaman 
Nafiz, daha içkisini ısmarlamadan 
derdini dökmeğe başlamıştı: 

- Asıl iş sonrasında! 
Evvelki gece lzmitten dön· 

düm ve dün öğleye kadar rahat ra· 
hat uyudum. Öğleden sonra hazır. 
lanarak bir taksiye atladım ve saat 
on yediye beş kala pastacıdan içeri 
girdim. Suzan orada idi benden on 
dakika kadar evvel gelmişti. Her 
günden daha güzel geyinmiş ti, daha 
cazip görünüyordu. Her zamanki gi· 
bi beni 1Jüyük bir neşe ile karşıla· 

dı. Çekildiğimiz tenha köşedeki ma. 
sada baş başa vermiştik . Şiir .•öy
ler gibi kulağıma ılık ılık fısıldıyor

du. Beni yine kendimden geçirmişti. 
Bütün manasile baş başa idik. Tam 
bu sırada pastacı salonuna sanki 
gökten bir Hacerisemavi inmiş gibi 
bir şangırtı işidildi. Bunu bir çığlık 

takip etti. 
- Neden? 
- Neden mi? Nevin gelmişti , 

bizi Suzan la baş başa görünce hid · 
delinden bayılıp dü~nıüştü. Kendine 
geldiği zaman bana "alçak, bir di· 
ye haykırıyordu. Bu hal karşısında 
derhal karar vermek lazımdı. Suza. 
nı kolundan çekerek dışarı çıkarmak 
istedim. Bir taksiye atlıyarak kaç· 
nıak istiyordum. F' akat Suzan vazi· 
yeti derhal kavramıştı, beni şiddetle 
yanından itti ve: 

- Senden artık, nefret ediyo· 
rum, dedi. O dakikadaki halimi ta· 
savvur edemez~in. ikisi de birer dişi 
kaplan gibi gözleri:ıi hırsla bana 
doğru açınışlardL Beni parçalıyacak 
gibi idiler. Derhal kendimi topladım 

ve caddeden geçen bir taksinin içine 
fırladım. 

Nafiz , doldurduğum kadehini 

yeisle yuvarlarken sordum: 

100,000 Liralık 
bir ihtilas 

Elaziz : 22 (Hususi)- Elazizde 
büyük bir ihtilas meydana çıkan!. 
mış, bir kaç müteahhitle Sivasta i · 
leri gelen bir memur yaka lanmış· 
tır. lhtilasın yekünu 100,000 lira
dan fazladır. Müddeiumumilik tah· 
kikat yapmaktadır. 

Bulgarların 
Manevrası 

Sofya : 22 (Radyo) - Bulgar 
ordusunun manevraları 26 Eylülda 
başlıyacaktır . Bu manevralar umu· 
mi ve aleni bir mahiyet arzedecek· 
tir. Manevralar esnasında hava hü. 
cumlarına karşı müdafaaya çok 
ehemmiyet verilecektir. Kral Boris 
manevraları yakından takip edecek· 
tir. Bu manevralarda Bulgar ordu· 
sunun bütün kumandanları hazır bu 
lunacaklaı dır. 

Nuri Said Paşaya suikasd 
etmek istiyenler 

Berut: 22 [Radyo] - Eski Irak 
Hariciye Nazırı Nuri Said Paşaya 
suikast etm"k için gelen vr: Lübnan 
polisi tarafından yakalanan Iraklı 
gençler, hudud haricine çıkarılacak 
!ardır .. 

Bunlar, meğer Sıtkı Paşanın ölü
münden müteessir olduklarından 

dolayı Nuri Saidi öldürmek istedik. 
!erini söylemişlerdir. 

Berutta arbedeler oldu 
Suriye izcileri ile polis çarpıştı 

bir kaç kişi yaralandı 

Selimiye halkı Şamlı kaymakamı 
istemiyor, protestolar çekildi 

MARTEL AY SONU PARISTEN GELiYOR 

Berut : 22 (TÜRKSôZO muha· 
birinden) - Avrupa seyahatından 1 

dönmekte olan Suriye izcilerini kar- J 

şılamak üzere Suriyenin birçok yer· \ 
!erinden gelen kalabalık bir kitle 1 

Berutta toplanmıştı. 
Vapurdan çıkan izciler Suriye 

bayrağını açıp Milli marş söyliyerek 
alkışlar arasında yollarına devam 
ederlerken polis müdahale etmiş ve 
Suriye bayrağını almak istemiştir. 

Bu yüzden izcilerle halk ve ro· 
!is arasında taş ve sopa muharebesi 

Mekteplere Meccani 
girecek talebenin 

imtihan evrakı 

olmuş ve her iki taraftan birçok 
kimseler hafif surette yaralanmış· 

!ardır. 
Öğrendiğime gör~; F evkelade 

Komiser Martel bu ay sonu şehri 
mize dönecektir. 

Şimdi aldığım bir malumata gö 
re; Selmiyede şiddetli bir anarşi 
hüküm sürmektedir. Buna sebeb 
Selmiyeye Şamlı bir kaymakamın 
tayinidir. 

Halk Şama protestolar gönder· 
di. Hükümet kaymakamı geri çek· 
mek vadile anarşiyi yatıştırdı. 

lstabulda 
Palamudun tanesi 20 pa 

raya satılıyor 
lstanbul : 22 ( Hu;usi ) - Dün 

Boğaziçinde palamut balığı bollu
ğu vardı. Denizden çıkan diri diri 
palamut balığının tanesi 20 paraya 
satılmıştır. Bilhassa Kalıataş iskele· 
si önünde daha fazla balığa ras· 
lanmıştır. 

Sahife : 3 

Y unanistanda 
Sahte para yapan bir 

çete yakalandı 
Atina : 22 ( Radyo ) - Atina 

polisi beynelmilel sahtekarlık ve d o 
landırıcılık yapan bir çete yakalan· 

1 mıştır . Çetenin elebaşısı evvelce 
l lstanbulda Yunan tahvilleri ydpar· 
J ken lstanbul polisi tarafından yaka· 

!anıp Yunanistan~ teslim edilen Yor· 
1 gi Piliotistir. EskiJen tüccar iken 

birkaç defa iflas etmiş ve hileli if· 
!as cürmile mahkum olmuş bulunan 
A. Kuçodardis ile beynelmilel do· 
landıncılard an Elefteriadis dı:: bu 
çeteye dahil bulunmaktadır . 

Bir çağırı 
Merkezi Adana olan Beşincı 

mıntaka Eıihba odası idare- heyeti 
vr: haysiyet divanı azaları intihabı 

937 yılının birinci teşrin n 15 nci 
cuma günü saat 16 da Etibba oda
sı salonunda icra kılınacağından sa· 
yın arkadaşların bizzat teşrif ede
rek intihaba İştirak etmelerini ve 
mazeretlerine binaen teşrif buyura· 
mıyacak arkadaşların da kendileri· 
ne gönderilen rey puslalarını dol
durularak yukarıda gösterilen İnti

hap gününe yetişmek üzere gönder. 
melerini rica ederim. 8533 

Fabrika bakkali-
• 

yesı kiralıktır . 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Ban

kası eski Adana mensucat fabrikası 
halen Malatya bez ve iplik fabrika
sının bakkaliyesi müsait şartlarla ki
raya verilenektir. Arzu edenlerin her 
gün fabrikaya müracaatları. 8519 

18-21-23 

Ankara 22 ( Hususi ) - Bu yıl 
orta mektep, lise ve muallim mek· 

teplerine meccani giı mek için, açı. 

lan imtihanlara istirak edrn talebe· 

!erin imtihan evrakı Anbraya gel· 
miş ve bir heyet tarafından tetkike 

başlanmıştır. Önümüzdeki hafta 
içinde evrakın incelenmesi bitirile
cektir. Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

- Suzanla Nevini biliyorsun , 
diyordu. Bugün artık onları elimden 
kaçırmış bulunuyorum . Hem na 
sıl bilirmisia, büyük bir kepazelikten 
sonra. Cuma günü Nevine birmektup 
yazarak pazartesi günü, yani nün 
öğleden sonra saat 17 de Mulen 
Ruj'un alt tarafındaki pastacıya gel· 
mesini bildirdim. Ayni dakikada 
bir mektup da Suzana yazdım. Onu
da pazar günü ayni uatte ayni yere 

çağırmıştım . Altlarına birer Nafize 
imzası kondurarak zarfları kapadını 
ve postaya gönderdim. Aradan bir 
kaç saat geçmemişti mühim bir iş 
çıktı ve lzmite gitmek icabetti. Er 
tesi günde randevüm vardı. Düşün· 
düm , nihayı-t raiıdevü günlerini de· 
ğiştirmeğe, karar verdim ve Nevin 
ile Suzana birer mektup daha yaz
dım ve mazeretimi anlatarak evvel
ce yazdığım tarihten bir gün sonra 
buluşacağımızı bildirdim. 

rede~ :a::~ ~~;'.n randevünüzü ne- ı BELEDI'YE I'LA" NLARI l 
arkadaşım hırsla doğruldu: 

- Bizim sersem hizmetçinin !--------------------------.: Katıntı f\"o. 3008 : 

-
iş kanunu 

Kabul tarıhi : 816193fi 

;\'e§ri tarihi : 15161193fi - Sonra? 

Nafiz derin derin içini çekti ve 
evam elli: 

ATATÜRK 
Köprüsü 

inşaat faaliyetine büyük 

hız verildi 

lstanbul : 22 [ TÜRKSÖZO muha
birinden ] - inşaat müddetinin bir 
zaman daha uzatılması için yapılan 

müracaatın reddolunması üzerine, 
Atatürk köprüsünü yapan Hugo 
lierman gururbu İnşaatı hızla~tır. 
llııştır. 

inşaat iki kısımda ilerlemektedir. 
Birinci kısım Unkapanındadır. 
Burada köprünün tmellcri atılmak 
tadır, Şimdi~•e kadar doksan kazık 
Çakılmıştır, Daha bu yakada 150 
kazık kakılacaktır. Bu kazıklar üze. 
rine beton rıhtım yapıldıktan sonra 
karşı yakaya geçilecektir. Azapkapı 
sahi Ii meyli fazla ve sarp bir arazi 
Üzerinde olduğundan buraya hem 
daha kısa h~m de adet itibarile 
daha az kazık kakılacaktır. 

ikinci kısım inşaat Balatta yapıl· 
maktadır· Burada Almanyadan mon· 
le edilmemiş saç levhalar halinde 
~tirilen dubaların montajı yapıl· 
nıakta-ıır. Burada büyük ve elekti· 
rıkle müteharrik tesisat vücuda ge
tı~ilıniştir. Bütün saç parçaları elek· 
trıkle yerine gelmekte, koca dubalar 

yüzünden .. Günleri değiştirdiğim i · 
kinci randevü me~tuplarından Suzana 
aid ohrnı gitmiş, Nevine aid olanı da 
masamın üzerinde unutulmuş. 

Emniyet umum müdürü 
İstanbulda bulunuyor 

l•tanbul : 22 (Tür ksözü muha. 
birinden) - Dün şehrimize gelen 

Umumi Emniyet Müdürü Bay Şükrü 
polis şubelerinde tetkiklerde ve tef· 
tişlerde bulunmuştur. 

Adana Askerlik şu
besinden: 

1 - 937 senesi teşrin celbinde 
bir buçuk senelik Asker sınıfla· 

rın 316 dahil olmak üzere 328 
lilere kadar ( dahil ) askere alı. 

nacak. 

2 - iki senelik sınıflıların 322 den 
c!ahil 330 doğumlular dahil alı· 

nacak. 

3 - Gümrükle ve Jandarma era· 
t mm 332 doğı•mlular da hil celp 
ve sevk edilecektir. 

c. 

havai hat üzerinde gidip gelerek 
perçinleri yapılmaktadır. ilk iki du 

hanın montajı işi bitmiş gibidir. Bun
dan sonra yeniden iki dubanın yap· 
ılmasına başlanacaktır. 

inşaat grubu, köprüyü 939 se. 
nesi sonlarında tamamlayıp teslim 
edecektir. Belediye köprünün iki 

başındaki meydanları açmak i~n 938 
senesi ba~ında istimliklar .Yapacak 
ve ilk bahardı\ açmağa baflıycaktır. 

istimlaki yapan 
daire 

Zıraat mektebi 
Müdürlüğü 

• • 

istimlak olunacak 
mülkün cinsi 

tarla 

• 

mikdarı 

metre 
murabbaı 
hektar 

9 3790 

6 5471 

sahibinin 
adı 

muhammen be· 
deli 

lıeher 919 
metre murab· 

baı lira 

Köprü köyünde 8 
Haşmet 

Fabrikatör Sa· 
lih Bosna 8 -15 9261 

Yukarıda sahibinin adı, cins ve mikdarı ile takdir olunan kıymeti ya. 
zıh on beş hektar 926 l metre murabbaı tarla Ziraat mektebi tarafından 
okul teşkilatının genişletilmesi ve makineleştirilmesi gibi sebeplerle istim· 
lak edilmiştir. 

Menafii umumiye istimlak kararnamesinin 10 uncu maddesi mucibince 
alakadarların bir gıina itirazı varsa kanuni müddet zarfında Belediye riya· 
setine müracaatları ilan olunur. 8535 

1- 1 10.:937 tarihinden itihann Manda ve öküzler öğendiı e Me

sesle siirülmeleri yasaktır. 

2- Bu yasağa riayet etmiycnlerden maktuan iki lira hı.fif paıa cezası 
alınacağı ilan olunur. 8534 

lst:mlaki Mülkün Mikdarı Sahibinin adı Muhammen bedel 

yapan daire cınsı metre Behar 919 metre 

murabbaı muıabbaı Lira 

Maarif Tarla 5525 Fabrikatör Nuh 50 

müdürlüğü Naci ve ortakları 

Yukarıda sahibinin aclı cins ve mikdariyle takdir olunan kıymeti yazılı 
beşbin beHÜZ yirmi beş metre murabbaı tarla ilk mektep binası yapılmak 
üzere Maarif Müdürlüğünce istimlak edilmiştir. 

Menafii umumiye istimlak kararnamesinin 10 ununcu madd.-si mucibin· 
ce alakahrların bir güna itirazı varsa kanuni müddet içinde Belediye riya· 
setine müracaatları ilan olunur. 8533 

1 

-Dünden artan-

il - Bulundukları ışin mahiyeti do1 ayısile 29 ilkteşrin gününde de ça
lışan İşçilerin o güne aid ücretleri iki misli olarak ödenir. 

III - "2739" numJralı kanun mucıbince işleri tatil etmak mecburiye
ti bulunmıyaıı bayram ve tatil günlerinde kendilerinden inerlerini kapat· 
mak tarzını tutan İşverenler, işbu ihtiyari kapanm1lı günler için gündelik 
vesair şekillerde ücretlerin ödenmesi veya ödenmeıresi keyfiyetlerini 
işyerlerinin dahili talimatnamelerinde tesbit eJerler. 

Madde 47 - a) Her hangi bir işy~ri:ıJ~ g~n~I olarak muayyen ça
lışma saatleriııJen önce veya sonra yapılması gerekli alan hazırlama veya 
tamamlama yuhut temizleme işleıinde çalışan iş("iler, 

b) Vazifeleri aslında biteviye sürm•yip vakit vakit ifa ed:l,ııek ic1beden 
kontro!cu, bekçi, gece nöbetçisi gibi işçiler hakkında işin tanzimine aid 
hükümlerden hangilerinin tatbik edilıııiyeceği yahut ııe gibi değişik şart· 
lar ve usuller ittihaz olunacağı bir nizamname ile tesbit olunur. 

Madde 48 16 yaşı dolJurıııamış olan ço~uklarııı, h~r hangi işte 
olursa olsun,güııde sekiz s:ıattan fazla çalıştırılmaları yasaktır. Bunlardan 
ilk ıntktebe devam edenlerin, i~ saatleri mektep s•atlerine mani olmıya· 
cak şekilde tanzim olunur ve ders saatleri sekiz saatlik çalışma mü 1de· 
tinin içinde sayılır. 

Madde 49 - Maden ocakları işleri, kablo döıenm~si, kanılizasyon ve 
tünel inşaatı gibi yer alt•nda veya su ~ıtırıda çalış3cık işlerJe, 18 yaşı 
doldurmamış erkek çocukların veya istisnasız her yaştaki kız ve kadınla
rın çalı:,tırılınaları yasaktır. 

Maide 50 - 1 . Sanayia ai.:I işlerde 18 ya~ı doldurmamış erkek ço 
cuklarla her yaştaki kız ve kadınların gece çalıştırılmaları yasaktır. 

il - Bu kanunun mer'iyete girmesinden itibaren dört yıl müddetle 
sosyal ve ekonomik bakımdan görülecek lüzuma dayanarak, !ktisad Ve
kaleti, bazı sanayi işlerinde, istisnai ve muvakkat mahiyette olmak üzere 
16 dan yukarı yaştaki kız ve erkek çocuklarla daha büyük kadın işçile· 
rin gece çalıştırılmalarına, izin verebilir. 

Bu takdirde işçi kadınların veya kız ve erkak çocukların ne gibi şart. 
!ar altında ve ne yolda gece çalıştırılabileceklerini tayin ve tesbiti de 

aynı Vekalete aittir. 
ili - Bir iş yerinde önceden tahmin edilmeyen veya önüne geçilemi

yen ve muayyen vakitlerde vukubulm ık mahiyetini göstermiyen bir arıza
nın çıkması gibi mücbir sebeplerin hudusu takdirinde, ( l ) numaralı 

8303 -Sonu var ~ 
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A dana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fi)atı 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 

Kapımah pamuk 
IC. S. __ IC. S. ~--~~K,;;;il•~~= 

Piyasa parlag-ı • -31 
-p;yisa-iemizi-,, --·1-----ı-"-'---' 

iane ·ı--- ---ı-------

-Tane-i 
Eksprcs-----l----ı·----ı-----

-Klevlant 40 40,50 

YAPAG I 
Bey:::a-::-z -----....--- 1 
Siyaı:-h----- -------- -

Ç l (';JT 
_!:.~sp,_r_es _____ ı ' 

l-----v-:--..-iane ~ ı- _- _ 
Yerli "Yemlik,, 2 50 1 

"T_..o-.-hu-m..;;lu:...,.k-,,-- ----ı : -------
:; U BU BAT 

Buğday Kıbns ---..,.-------
--.-. -Yerli ---ı 5,20-= --== -

,. Mentane ı-------ı 
-Arpa 3,37--
-Fasulya ---- ----ı------· 

ı-.Y"u'ıa'ı' '-------I---- -----ı-------

-Delice 
Kuş yemi 

l<CterilO_hU_m_u ___ ---- -- 1 
-Mercimek ---- --·-----------• 

Susam --ıs--- -------
U N 

ı .Dört yıldız Salih 1250_:-725 
~ - uç .. .. 625 

:.O ~ 1 Dört yıldız Doğruluk 650 ___ , 

-3 ~ I_ ü""ç.....,.,..~ .. -~"'------l--=-600=---I 
] -g 1- Simit ,, 900 

.... -...,---=-------<...:..;.....__ --:.;;: ~ Dört yıldız Cumh-un-,-.y-e:--t -- ı 675 
1 

f.! 1 üç •• " _62'-'-5 __ 
1 Simit .. 

Liverpol Telgraflan 
22 ı9 I 1937 

Stı11ttıh Pene 

Kambiyo ve Para 
i ş Bankasından alınmıştır. 

Hazır -----'I 5 I 271-wo-,-, ------l==-1--=---=--ı-9-6
1 

B. Teşrin vadeli 5 J O 5 Rayi_,_şm_,a~rk~-~--ı 
ı-,-~------ı-5~-:· l 31 Frank ( Fransız ) -23- 30 

lk. Kanun vadeli ·------- Sterlin ( İngiliz ) 628- 00 
Hint hazır _4_ 60 Dolar ( Amerika ) / ?.! _ -81 
Nevyork 8 71 Frank ( İsviçre ) . ~· 
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KAY ADELEN A -
manos tepele rinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle. 
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAY ADELEN su· 
lan ve gazozları sıh
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içipiz • 

KAYADELEN 
KAY ADELEN su
ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

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

KAY ADELEN gazozlarını ah ıke n şişelerd t k i kırmızı ( KA YADE· 
LFN) tapalarına dikkat ediniz. KAYP.DEL EN Tı rn~ i l l eri : Mersin ve 
Adana KAY P.CELEN c!q:olııııdıı. [ İ'J ik c' ;n ~u ı dır: 1( C 1 uıı şa t V· 

lerinize gönderilir. 
Mcnbadan Knyadelen nakleden vagcnlar ~,er fefcıde Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır . 8493 30 --------

23 EylUI 19~7 

r •• •• •• --,,. TÜH.K!!iÖZiJ 

TURKSOZU 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

lla .... nlar Rek.lam. bir.~icareth~-
ncnın, hır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla- 1 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 1 

Türksözüne veriniz . 1 

Renkli işler r~n~~n~:v; 
türlü tab • şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalaur.da yaptı
rabilirsin .z . 

Kl·taplar ~~e-~Ierinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseriT1iz daha kıymetlene
cektir. 

C • ı d 1 r Kütüphanenizi güzelletişrmek 
1 e istiyorsanız kitaplarınızı Türk

sözünün mücellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kaplk bölgede ancak Türkscziinde 
yapılır . 

T b 1 Resmi evrak, cedveller, defter· a ar !er, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işl eriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufat la Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö

zünden,,başka her boyda gazete,mec
mua, tal:: e 1er. 

TÜRKSÖZÜ 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen ald ığı bü

• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

Kuruş 

12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 300 
1 Aylık 100 

1 Dış memleketler için Abone 

l
bedeli de~işmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra· 
caat edilmelidir . 

L --
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde ça l ışmak üzere bir kadıO 
aşçı ve bir hizmetçi aranı} or. Mal· 
baamıza müracaat edilmesi . 

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

Adana biçki yurdu 
1 İl3.çlarınızı,reçetelerinizİ 

Refika Recep Tümerkan mutlaka yeni Eczaneden 
Adananın on bir senelik Biçki ve Dikiş Yurdu - Kültür - Dir~ktör. 

lüğünden musaddak diploma verilir. Kayıdlara başlandı. 8510 ya ptJrJnJZ 
6-10 g. A. 

Fatma Dikmen 
Asfalt caddedeki Biçki Dikiş Yurdu kayit ve kabul muamelesine baş-

lamıştır. 8515 6- 1 O 

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

Matbaamızda yalnız 5 kuruş fiatla satıl
maktadır. 

Siyah 
,-..... 

'/}. 

: '· ' . ,.., ,... .- rı..rı.:; ...... ':· ~-;-:,_"-
i . ...: ..... 

. " ..• f .•. 

Veni Eczane 
Taze ve temiz ilaç yapan ve ucuz 

satan bir eczanedir 

Yeni Eczanede her türlü lastik eşya,kolon 
ya, pudra , lavanta ve bilumum yerli ve 
Avrupa pc.rfumeri ve tuvalet eşyası bu
lunur. 

8100 20 

YENi ECZANE 
Belediye civarı 

Adana 

___________ I Bira 
Radyolar ucuzladı 

' 
' 

SAH 
/ 

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 
28 7966 

DA 

Geldi !-. ~ " :ı .. 

' 
./ . 

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

içiniz 1 • Her yerde israrla arayınız . 
ADANA ACANTASI : 

R S ı • , ( Telefon No. 265 ) 
ıza a 1 aray • (Bebekli Kilise sokak No: t 1 A) 

1~30 8411 ............. _...._ __ .,.., ______ .... 

• 

• 1 

1TdRKiYE i~ ~K 4 5_1 
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Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaa! t 

i 


