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BALKAN DEVLETLERİ HARP ŞEFLERİ 

Ankarada bir konfe
rans mı yapacaklar? 
DAIL y - MAIL'IN ısr ANBUL MUHABiRiNiN 

BU YOLDA VERDlGI BiR HABER 
-------· ------

Perls: 23 (Radyo Kolonyal bildiriyor] 
lnglllzce (Delly Mell) Gazete.inin letenltul 

ınuheblrlnln verdlll bir habere göre ; bUtUn 
••iken devıetıerlnln Erkanı Harbiye Relslerl 
Ankerede toplanacak bir konr.ranse 
9•1ırılacaktır • Bu konferansta, Nyon konfe-
nsının mukarreratından sonra Akdenlzln va

:tlı<etı mUnake,a edllecektlr. 
Bu konferansa Avrupada çok bUyUk 

•hemmlyet verllmektedlr , Konferansın b••· 

laması için Yugoslavyada bulunan TUrklye 
Erkanı Harblyelumumfye Reisi Mare,al Çak
majlın Ankaraya avdeti beklenmektedlr. 

TUrksözU- Perl• radyo istasyonunun ver
dlll bu haberi kaydı ihtiyatla kabul etmek 
lazımdır. ÇUnkU,Ankarada toplanacağı haber 
verllen bu konferansa dair bugUne kadar 
Ankara ve lstanbul selahlyetdar mahaflllnden 
hiç bir ,ey sızmamı,tır. 

1 

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

Japon taarruzları 
akim kalıyor 

Oün bir süngü muharebesinden 
sonra Çinliler hayli ilerlediler 

----~"-~----

Nankinin üçüncü defa bombardımanı 
Fransa Japonyaya bir nota verdi 

1 
Ankara - Adana 

Hava yolu 

Küşad resmi 29 Teşrini
evvelde yapılacak 

Dün alakalı kaynaklardan aldı. 

tımız malümata göre; Ankara • Ada· 
na Hava yolunun küşad resmi 29 
Teşrinievvelde yapılac;aktır. Bu mü · 
nasebetle Nafıa Vekaletinden bir 
gurubun da şehrimize gelmesi mub· 

temeldir. 

i .HATA.vô·A:-f ANTAKYA VE İSKEN-
1
------

• İKTİSADİ i DERUN ı·çı·N ALINAN ~ \, 
! VE iÇTİMAİ ! ( s "d R 
; KALKINMAi KARARLAR . eyı ıza?ı~ '·-·-·-·-·-·-·-·-·' l ıstıcvabı bıttı 
Hatayda Büyük bir imar hareketine l Eıızız = 23 l TORKsö-

k d b ı l
i zO muhabirinden ] - Ser-y a Jn a aş anıyor gerde Seyld Rızanın leUc· 
vebı sone ermı,tır. letlna-

1 be suretıte bazı klmselerln 
l malOmatların• mUreceet 
l edllml,tır. 
) Hela toprak devaları 
j gUden Seyld Rıza heplehe· 

1 ne mUdUrlüğUne mUreceet 
j ederek arazisinin mUde. 
· halelerden kurtarılmasını 
) ıstemı,tır. 
i Sergerde, karısı B••l· 
j yl bir tUrlU unutamamak· 

l ğunu ısrarla söylemekte· 
dlr • 

&Uzel lskenderundan bir görUnu, 

! tadır. İ 
1 Seyld Rıza evvelce tes. i 
j Hm olmak lstedlllnl, tekel ı 
ı karısının bun• meni oldu. t 

!_ - w - - - -

Antakya : 23 ( TÜRKSÔZÜ mu· 
habirinden ) - Pek yakında Hatay· 

da büyük yenilikler filen başlaya· '·ı Mersı·nde açılacak olan caktır. Halayın iktisadi, sıhhi ve iç. 
timai kalkınmasını temin maksadile 
alınmakta olan tedbirler üzerinde \ ı 
son ve kati kararlar ittihaz edilmiş umum"ı magv aza ar 
bulunmaktadır . 

Aldığım malumata göre, ilk plan. 

da Bankalar kurulacak hastahaneler, 8 . ı· t k d b 1 
mektepler dispanserler inşa edilecek- ına nşaa 1 ya ın a aş ıyor 
tir . 

Ônümüzdel<i ayın ilk haftasında 
Ankaradan muhtelif işler için müte· 

- Gerisi üçüncü sayfada -

------·------Umumi mağazalar genel direktörü tetkikler yap
mak üzere Mersine geldi 

BAY l"AHRININ T0RKSÖZ0NE MÜHiM BEYANAAI 
P'ranaız nota""'• cevap 

Tokyo : 23 ( Radyo ) - Japon 
hükümeti Fransanın notasına cevap 
vermiştir . 

GÜNÜN EN BÜYÜK SİY ASİ. JESTİ 
Mersin: 23 [Telefonla) - iktisat 

Vekaleti tarafından kurulacak olan 
umumi mağazalardan birincisinin Mer. 
sinde açılacağını bundan önce bildir
miştim. 

olduğum bir mülakatta bana şunları 

söyledi: 

'-atıterenln Şenghay sefiri 
HUBESSEN 

Tokyo : 23 ( Radyo ) - Fransız 
Sefiri Japon htkümeüe bir nota \er
~1Şlir . Fr•nsa bu nota da , Japon 
kıtaları ve tayyarelerinin yalnız c.s· 

/'i mınt.ıkalaıı ve salıalaıı boınber· 
t 1 rııan etmeleri içın J• pon hi:kıimcti 
~r•fından tdlıınat venlıncsi \'e ccnc· 
ılerin uğrayacakları zar.ır ve zıya· 

llın Jap .. n hül.üınetı !"rafından eden· 
ıııesj talep olunmaktadır . 

Japonya , bu notasında Japon kı· 
lalarının yalnız askeri mıntıkaları 

- Gerisi üçüncü sahifede -

1 Askerlik daveti hak- -
kında tavzih 

TÜRKSÖZÜ Gazetesi .Md. 

937 Te,rln celbl için 
yazılan nanda ••ki dojium
lulerın baka~eterlnln celbl 
yazılacak iken sehven tev. 
zlh edllememlftlr. Tashihini 
rica ederim. - Askerlık şubesi 

T0RKSÖZ0 : Dün Asker· 
lık dairesinden gönderileıı bir 
ila11da 316 dan 328 e kadar 
olaıı kur'a11111 Te§rin başın. 

da silah altına ı;airılmakttı ol· 
duğtL yazılmukıa idi. Bu{(Üıı ay· 
ııi daırede11 aldığımız tavzihde 
bir yaıılışl•k ı·seri oloruk [ bakn. 
re ) A,./ııııe.<i11•11 ııııııtııldıı~ıı IJ1l· 
tftnlnu kıerlu. 

1 /iı11or11cllc•' lı bu dofJ.rı11tl11/ıır· 1 
dıırt ~ıuııhyP J.nda r u.,kerflğ11•i 

\ apnuımı~ 0/1111/aı } ',·1n11 bu.~ıuda 

sılôlı altına r,·ıı{!ırı:111ııkfıul11. /\.'r) 

/ ;J rlı ta1z·lı cdt·ıı:. 

... ................ d ......... ______________________________ ~--·~----
lgpANYADA HARP BÜTÜN 

t!DDETILE - DEVAM- EDiYOR 

Cebelüttarıktaki Fransız 
konsolosluğuna tecavüz 

İspanya Başvekili 

As Ccbclüttarık : 23 ( Radyo ) _ -
1 tayyareleri olduğu sonradan oğ· 

~~nilen üç esrarengiz tayyare Cebe· 
~ttarıktaki Fransız konsoloshanesi 
cıvarına bomba atmışlardır . lngilte · 1 
re • bu va~iyeti protesto etmiştir . 

Madrid: 23 ( Radyo ) - kpan· 

dün Parise gitti 

ya Başvekili dün akşam Parise hare· 
ket etmiştir . 

Madrid : 21 ( Radyo ) - Muhte· 
lif cephelerden alınan malümata gö
re hükümct kuvvetleri Asilerin bütün 
taarı u • .Jarını pü kürtmüşler ve ehem· 
mi} ı:tlı mevziler işral etıniflerdir . 

MUSSOLiNi - HiTLER 
MÜLAKATI 

Almanyanın artık resmi bir 
günü olarak kabul edildi 

Her yıl, Mussolininin Almanyayı ziyareti yıl dönümün 
de bayram yapılması için kanun çıkarıldı 

-------·------
Hitler ve Mussolini olimpiyad staJında 

birer nutuk VPrecek 

Bay Mussoıını 

Berlin : 23 (Radyo) - İtalya h·Ü· 
kiimet Reisi Bay Mussolini 27 Eyh1'. 
d~ Hitlerin misafiri olacaklardır. Bu 
münasebetle Berlin bir hafta İtalyan 
ve Alınan bayraklarile donanmış bir 
vaziyette olacaktır. 28 Eyliilda Berlin 
Olimpiyad Stadında Duçe ve Führer 
birer nutuk \·erecektir . Burada ya. 
pılacak meraainıe iki milyon kışi itti. 

Bay Hltler 

rak edecek tir. 
28 ve 29 Eylül günleri bundan 

bôy:e Almanyanın resmi bayram gün

leri çevresine girecek ve l\lussolininin 
bu mülakatının yıl dönümü her yıl 
Almaoyadn büyük tezahürle kutlula
nacaktır . Bu hususta , hükümet bir 

- Gerisı üçuncu sayfada -

Birkaç gündenberi şehrimizde tel· 
kikatta bulunan umumi mağazalar 

genel direktörü Bay Fahriyle yapmış 

AKABEDE 
İngiltere tahkimat yapıyor 

Londra : 23 (Radyo) - lngilte· 
re hükümeti Akabeyi tahkim ettiği 

için Hicaz Kralı lbnisuudun protesto 
yollu bir nutuk almış değildir. Hi. 
cazdan Romaya bir istihbar ajansı· l 
nın verdiği habere göre; güya böyle 
bir nota Hicaz kralı tarafından ln
giltere hükumetine gönderilerek Hi

caz, topraklarından ayrılmaz bir par-ı 
ça olduğu tasrih edilmiş, bunun as· I 
lı yoktur. 

- "Umumi mağazaların birincisi 

Mersinde yapılacaktır. Evvelce de 
gazetelerin yazdığı gibi, umumr ma
ğazaların sermayesini başta ticaret 
ve sanayi odaları olmak üzere en 
kuvvetli milli bankalarımız temin 
edecektir. 

Bina yerieinin istimlaki için beledi· 
ye liizınıgelen kolaylıkları göstermek· 
tedir. Hususi şahıslara aid yerlerin 
de istimlak işi biter bitmez binanın 

inşasına başlanacaktır. 
İstasyon civarında, gazhanenin 

bulunduğu yerde yapılacak binanın, 

istasyon ile irtibatın• temin, inşa edi. 
Jecek olan demiryolu işi de halledil· 
miştir. 

Her şeyden evvel şunu söyliye. 

yim ki, burada yapılacak umumi ma
ğaza binası, gerek teşkilat ve ge. 
gerekse vüsat itibariyle Meninin 
en modern ve muazzam bir binası 
olacaktır. 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

İtalya ile müzakereye geçiliyor 
1 

'Pariste bir mütehassıslar 
1 
1 

1 komitesi toplanacak 
Koınitenin vereceği kararlar ve İtalyan teklifleri 

Nyon konferansına konulacak 
Paris : 23 (Radyo) - İngiltşre 

1 
ve Fransa, lıalyayı büyük bir Akde
niz devleti olarak tanımamazlık et· 
mediklerini söyledıkten sonra üç 
memleket deniz mütehassıslarının 

Pariste toplanarak kendisininde Nyon 
anlaşmasına iştirakini temin için bu 
anlaşmalarda yapılacak umumi tadi
latı t~sbit etmeğe davet etmişlerdir. 
İtalya bu daveti kalıul etmiştir. Roy

tcr ajansı, Pariste yapılacak müza
kerelerden sonra İtalyan tekliflerinitı 
Nyon boııferansına tevdi edilece~ini 
bildirmeluedır. 

ı ---mi!•lm!lll~-
1 son dakika 

BAŞVEKiLiMiZ ANKARADA 

Ankara : 28 ( TÜRKSôZO mu· 
habirind"n ). Sabaha karşı - Başve
kil İsmet İnönü şehrimize ğelmişler 
ve istasyonda Vekaletler ileri gelen
leri Vali emniyet direk törü ve daha 
birçok zeni tarahndan karoılanmı§· 

ludır. 



•• 
RUYA 

VE 

A 
Rüyaların insanları gitgide daha 

fazla alakadar ettikleri muhakkak· 
tır. Beşer bunların hakiki manaları· 
111 anlamak için hatırı sayılır tetkik
lere giri~miştir. 

Hiç şüphesiz ki bütün insanlar 
rüya görürler. Rüya görmiyen in
san olmaz. Fakat bazılarımızın uy
kum o kadar derindir ki uyanıp da 
rüyayı hafızamıza nakşedecek vakit 
bulamayız. Uykuları müthiş ağır olan 
insanlar rüya görür görmez he
men uyansalar mutlak surette rüya
larının hiç olmazsa bir kısmını akıl 
larında tutabilirler. 

Mamafih rüyalar, hatta kabus· 
lar tarafından uykusu böliinmiyen 
insanlar çok nadirdirler. Yüzde dok· 
sanımız hiç olmazsa haftada bir iki 
rüyalı gece geçirir ve bir kısmımız 
ertesi gün bu rüyalarm tesiri altında 
kalarak Faatlerce düşü nür. Hatta rü
yaların şekil ve mahiyetine göre ya. 
sevinir yahutta ( bilhassa kadınlar ) 
asabi haller geçiririz. 

fçinde yaşadığımız asrın insan· 
laıını rüyalarile fazla uğraşmıya 
~evkeden amiller arasında hiç şüp 
hesiz ki ruhiyat mütehassısları ön 
saf ta gelirler. Rüya aleminin iç yü· 
ıünü kısmen tefsire iktidar kesbeden 
ruh ilmi, tahtı şuurumuzda gizli ka
lan emellerin rüyalar halinde gecele· 
ri nasıl karşımıza çıktığını J)ize an· 
!atmaktadır. Mamnfi henüz mevzu 
etraflıca anlaşılarak kabili izah bir 
safhaya girmediği de muhakkaktır. 
Bilhassa felaket haber veren rüya· 
larla, uyanıkken halline bir türlü 
muvaffak olamadığımız hayat mu· 
ammalannı çözen rüyalann izahı çok 
müşkül bir safha aızetmektedir. 

Rüyaları biz insanları kendi 
kendimize halkettiğimize asla şüphe 
yoktur. Fakat şöyle bir düşünecek 
olursak her günkü hayat ve muhi· 
timizle zerre kadar alakası olmıyan 

·o mükrmmel ve muhteşem hayal
leri nasıl kurduğumuza da hayret 
etmemek elden gelmez . Bilhassa 
hiç görmediğimiz, hiç ziyaret etme 
di~imiz yerlerin ve insanların eJbise 
ve teferrüatma varıncaya kadar mü
kemmel surette hayalimizde belir
mesinde hangi hislerimiz amil ol· 
maktadır? 

Sonra hayatınızda hiç bir sıkıntı 
yokken, sevgili karınız ve çocukla· 
rrnızla mesut bir hayat sürüp durur
ken, bir gece yarısı müthiş bir ka· 
bustan uyanarak hayatınızın altüst 
olduğunu hissetmek neden ileri geJi. 
yor acaba? 

Her iki hali de, modern ruh il 
mi, kendi kendinize yarattığınıza hük
metmektedir. 

Rüyada gördüğünüz her şey mu· 
hakkak ki hayalinizle tasavvur ede· 
bileceğiniz şeylerin ii tünde sn) ıla· 
maz. Bu itibarla görülen rüya gene 
siz· 11 hayalinizin mahsulüdür. 

Rüyaları muayyen bir geceye 
inhisar ettiren amiller arasında hiç 
şüphe yok ki mide bozukluğu veya 
hazım tamam olmadan yatmak gibi 
haller başta gelirler. Mutadın hila 
fına fazla hararet dahi rüya tevlit 
edebilir. 

Mamafih bütün rüyaların bu se· 

hadisenin mahsulüdür. 
Bu izin on, yirmi hatta otuz 

sene sonra rüya halinde tekrar di· 
rilmesi kabildir. 

Rüyaların enteresan bir cephesi 
de bazan insanın bile bile rüya gör· 
mesidir. 

Rüya gördüğiinüzü bildiğiniz 
halde gene rüya görmekte devam , 
izahı güç bir haleti ruhiye olmakla 
beraber, bunlar tatlı rüyalar meya· 
nmdadırlar. 

Rüyaların en uzunu acaba ne 
kadar sürer dersiniz ? Bazan insan 
saatlerce rüya gördüğünü sanarak 
uyanır. Fakat bu çok aldatıcı bir 
histir. En uzun rüya bir kaç saniye 
den fazla devam etmez. 

•V 

r sg 
az anan 
ge çlik 

Kampa çıkanlar buyıl 

yirmi binden fazla dır 

Akara : 23 [ TÜRKSÖZÜ mu
habirind !n ] - Milli Müdafaa Veka
leti sivil okullardan kampa çıkarılan 
talebeye verilmekte olan elbise ve 
teçhizatın t ... darik şekline dair bir 
kanun prc jesi hazırlamıştır. Bakan 
lık projenin ha~ırlanması sebeble· 
rini, mucip sebebler mazbatasında 

şöyle izah etmektedir : 

Yüksek ve orta çağdaki mem. 
leket gençliğini askerliğe hazırla· 
nıak maksadile hazırlanmış talimat
name"e göre heı sene muayyen za· 
manlarda kamplara devam ile mü· 
kellef tutulan sivil talebenin kampta 
giyecek askeri melbusat ve teçhiza. 
tın Milli müdafaa vekaletinde mek· 
teplere verileceği ve bu eşyanın 
mektepluce hususi mahallerde mu
hafaza edilerek orduda tatLik edi· 
len mi ad keyfiyetinin bu eşyaya da 
aynen tatbiki suretile kullanacağı 
yazılıyor. 

Her sene mühim derecelerde ar· 
tan bu gençlerin mikdarı bu sene 
20.000 mütecaviz bulunduğu gibi 
gelecek senelerde bu atışın daha çok 
olacağı şüphesiz görülüyor. 

Gençliğe verilen ehemmiyet izah 
tan varistedir. Yarının yurd koruyu. 
cusu olan gençliği askerliğe hazırla 
mak gibi önemli bir vazife uğrunda 
hiç bir fedakarlıktan çekinmiyeceği 
tabiidir 

Önümüzdeki yıl içinde temin ve 
tedariki kat'i bir znruret halini alan 
bu ihtiyaçların temin ve tedariki i
çi~ Milli Müdafaa bakanlığı kara 
bütçesine (sivil mekteplerin kamp 
masrafı) nam ile bir fasıl açılarak 
900.000 liralık bir tahsisat konul. 
ması için bu layiha hazırlanmış
tır. ,, 

Bakanlığın hazırlamış olduğu 

kanun projesi şudur: 

bcblcrden ileri geldiğini idrf ia dahi 
çok yanlıştır. 

Korkulu ıiiyaların yüzde sebe· j 
ni hazım cihaziyle alak~darsa da lat· I 
lı rÜ}alar bu kntagoriyc girmemek· 

1 
tedirler . 

Korkulu rüyalar, düne aid vaka I 
)ardan neşet etmez. Bunların bir , 
çoğu şuurumuzda çocukluktan 1 

~.na \e uJ..icrn iz bırakmış bir 

1 - Askerliğe hazırlamak için 
kamplara çıkarılacak sivil okullar 
talebesinin kamplarda bu';.rndukları 
müddetçe askeri elbise ve techizatı 
ordu ve eratı Milli Müdafaa veka
letince tedarik ve ita edilir. 

2 - Birinci madde.de yazılı ih 
tiyaçlardaıı 1937 senesine ait kısım· 
larmın temini için Milli Müdafaa ve· 
kaletinin 1937 senesi büdcesine ila· 
ve olarak yeniden açılacak bir fasla 
900,000 lira konulmuştur. 

r , ____________________ ............................................ .,, 
Borsada, alım,satım 

On günlük istatistik 
Ticaret ve zahire borsasında 

geçen 10 günlük satışlar şöyle ol. 
muştur. 

Bölgede batakhklar 
üzerinde tetkikat 

Piyasa parlağı : (hazır ) az 30 
ve en çok 32 kuruştan olmak üze
re 34,570 kilo; klevland 1 (hazır) 
en az 40 ve ve en çok 42,50 ku
ruştan olmak üzere 916,156 kilo 
klevland il (hazır) en az 38 ve en 
çok 40 kumştan olmak üzere 2,803 
kilo; temiz (hazır) en az 29 ve en 
çok 30 kuruşdan olmak üzere 
17 ,906 kilo; Susam; {hazır) en az 
14,375 ve en çok 15,00 kuruştan 

olmak üzere 110,250 kilo; buğday 
yeı li (hazır) en az 4, 125 ve en çok 
4,5 kuruştan olmak üzere 47,000 
kilo; arpa (hazır) en az ve en çok 
3,37 5 kuruştan olmak üzere 10,000 
kilo; çiğit klevland {hazır) en az ve 
en çok 2,675 kurustan olmak üze
re 50,000 kilo; koza (hazır) en az 
6,25 ve en çok 7,25 kuruştan ol· 
mak üzere 895,000 kilo; buğday 
Anadolu (hazır) en az ve en çok 
5,20 kuruştan olmak üzere 15,000 
kilo sdış yapılmıştı. 

Profesör Dialobestki şehrimizde 

~~--------·--------~~ 

Vekalet işe ehemmiyet verdi 
Sihhat ve içtimai muavenet Veka 1 

Jeti Adana ve ha valisinde sıtma mikrop 
I !arının türemesinde büyük rol oynıyan 
bataklıkları kurutma işini tetkik etmek 

üzere Mütehassıs Bay Dialobestki 
yi şehrimize göndermiştir. 

Bay Dialobestki Adana ve ha· 

valisinde mevcut bütün bataklıklan 

tetkik ederek bunların ne şekilde 

kurutulacağını tesbit edecek ve ya· 

kında faaliyete geçilecektir. Bu gün 
civarımızda kurutlmuş bir çok ba
taklıklar vardır. 

!Belediye bir asfaltl Bölge Spor Kon
yol daha yaptırıyor gresi dün toplandı 

Yeni Kültür direk
törü tayin edildi 

Vekalet yeni kül tür direk
törünü tayiıı etmiştir. Aldı~ımız 
malumata göre, şehrimiz kültür di· 
rektörlüğüne Kırklareli Kültür direk
töı ü Bay Ekrem tayin edilmiştir. 1 

Posta Telgraf Mü- 1 

dürü değişiyor 

Şehrimiz Posta Telgraf Müdürü 
Bay Yakubun yerine telgraf Umum 
Müdürlük Hukuk müşaviri Bay Ha 
mid tayin edilmiştir. 

Sanıldığına göre, şehrimiz posta 
ve telgraf Vilayet Müdürü Bay Ya. 
kup tekaüdlük müddetini doldurmuş· 
tur. 

Askerliğini yapmı
yanlar Avrupaya 

1 gidemiyecek 
Hükumet bundan böyle askerli

ğini yapmıyanları A~rupaya gönder· 
miyecektir. Bu sene için 25 yaşını 
geçmemiş olan ve Avrupada okuma 
imtihanlarını kazananlar gidebilecek
lerdir. 

Kozan at koşuları tehir 
edildi 

Evvelce Kozanda 3 birinci Teş
rinde yapı(acağını yazdığımız at ko
şuları dün aldığımız malumata gö· 
re 25 Birinciteşrine bırakılmıştır. 

Yeni istasyona gidip gelmenin 
kolaylaştırılması için planına yugJn 
olarak yapılmakta olan yolun in 
şaatına d e v a m edilmek
tedir. Bu yo\ ikmal edildikten son
ra diğer yol gibi asfalt olacaktır. 
Bu yol inşaatı ile artık istasyon 
meydanına kolayca girilehirilecek. 
tir. Bu yolun elektrik ve ağaç te· 
sisab için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Domuz vurmak 
mecburiyeti 
arttırılacak 

938 yılı İçin Domuz öldürme mü· 
kellefiyeti mikdarı hükumetçe tesbit 
edilmektedir. Bundan böyle öldür
dükleri domuzların kuyruklarını ke· 
serek hükumete ibraz mecburiyeti 
konulacaktır. 

Domuz mücadelesi esaslı suret· 
te takip edildikten sonra bilhasa Zi
raat mıntıkalanmızda bu zararlı 
mahlukun yaptığı tahribatın önüne 
geçilmiş olacaktır. 

Hükumet domuz vurmak mükel· 
lefiyetine ba7J esaslar ilave edecek
tir. 

- Bir ırz düşmanı 
Akkapı mahallesinden Yusuf 

oğlu lbrahim adında birisi Paşa 
sokağı mahallesinden 7 yaşlarında 
bir çscuğun zorla ırzına lec:ı vüz 
ederek kaçmıştır. İbrahim şiddetle 

aranmaktadır. 

Mersinde 

26 Eylulda yapıiacak dil 
bayramı için hazırlık var 

Bölge Spor kongresi dün öğle. 
dt!n sonra Halk Partisinde içtima 
etmiştir. Rongreye her kulüpten iki 
şer delege ve Spor şubeleri ajanla. 
rı da iştirak etmiştir. Kongre disip· 
lin divanını seçmiş, şampiyonluk ma
çının tekrarlanmasına karar vermiş
tir. 

Fakat Adana şampiyonu İdman 
Yurdu, umumi merkeze bu yoldaki 
karar hakkında itirazda bulunmuştur. 
Bilhassa Fut bol ajanlığı evvelki ka 
rarda israr etmektedir. 

Kongre Başkanlığı yakında yeni 
Ajan namzedlerini gösterecektir. 

T··rkiye Turunu 
ikmal eden 

bisikletçilerimiz 
Şerefine dün Halkeinde 

bir çay verildi 

Türkiye Turunu ikmal ederek 
dün şehrimize gelen bisikletçilerimiz 
şerefine Halkevinde saat 17 de bir 
çay ziyafeti verilmiştir. Sporcuları· 
mız dün kalabalık bir genç kitlesi 
tarafından törenle karşılanmıştır. 

YENi NEŞRiYAT 

Berlin Türk Ticaret 
Odası Mecmuası 

Her ay çıkmakta olan Berlin 
Türk Ticaret Odası Mecmuasının 
Eylul nushası çıkmıştır . Türk -
Alman münasebetlerine aid çok gü· 
zel yazılar istatistiklerle doludur . 

Türk Cöngü 
Abdulkadir Sarıkelle tarafın· 

dan çıkanlan bu isimli şiir kitabını 

tavsiye ederiz . 

1 

1 

1 

ElektrikH pipo 

M ontrealin meşhur dokt 
dan biri elektrikli bir pipO 

mış. Tütün pipoya doldurul 
sonra kibritsiz~ elektrikle yaoı 
zehirleyici oksid dö karbon " 
getirmiyor, sadece asid dö ka 
intişar ettiriyormuş, 

Bu pipo tütünün güzel ko 
yalnız içenin dama~ına ma 
yor, harice de koku salmıyo 

Nev - Y ork zabıta " 
alan 

ev . Yorkta on ay içinde 
katil, 104 haydutluk, 74 

ihbar, 43 kasdi yangın, 642 Y 
sicilik, 181 yalan şahadet, ı tO 
di kaza. 

5192 kadın, 213 erkek aile 
mümeşhud vakası tesbit c 

1 tir. 
1 

1 
Beyaz ev 

1 A merika riyaseti cumhur 
olan ,,Beyaz ev,, Vaşingt 

dır. 1792 de temeli atılmıştır. 
de lngilizler bu sarayı yaktı. 
den İnşa ve tamir cdildıkten 
yanık yerleri görünmesin diye 
za boyadılar. Ondan sonra 
"Beyaz ev,, ismini aldı. 

1808 de Reisicumhur Pol 
yerleştiği zaman ev okadar .. 
liydi ki, ziyafetlerde misafirlet 
mesinler diye çareler düşü 
salonlara rütübeti çeksin di 
maşırJar asarlardı. 

1889 a kadar evde to~ 
bir tek banyo dairesi vardı. 

1 14 tane var. 

T 
Moda mektebi 

oronto Ünüversitesinde Y 
kürsü ibatas edildi : Moô 

Profesör talebelere moda de 
riyor. Haydi bu tuhaf diyece 
daha tuhafı var. Moda deslerİ 
talebe kabul edilmiyor 

Karalar Köyü 

1
• sviçrdi alimler bu g Ü n e . 

kimsenin ayak basmadığı b• 
ye gittiler. Bu köy Senegalin 
ğinde Habbe zencilerinin kÖ 
Habbeler asırlardanberi sarP 
maçlardaki taş kovuklarda ya 
ta, medeni insanlarla temas 
mektedirler. 

Bir zamanlar tarlalarını 
dınlarını yağma eden haris 
lerJcn kaçıp sarp yamaçlara 
Habbcler'den bir kısmı aıtık 
bi tehlıkeler kalmayınca vadi te 
lalara inmişlerse de bir kıs 
genç yaıraçlardaki kovukların 
şa111aktadırlar. 

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

Sıtma enstitüsü kursunda 1 

Mers;n : 23 (Telefonla ) - 26 
Eyini Pazar günü beşinci Dil bayra· 
mımızdır . O günün Mersinde pek 
canlı geçmesi için şimdiden hazır· 

!ıklar başlamıştır . 

-------------

sebeblerden dolayı yıktırmıt 

rarvermiş, halbuki bu bina 
nun bahçesine aitmiş ve me 
isi ilk tahsilini bu binada 'I 
bu sebeple binayı kurtarın• 

onu başka bir bina ile de~işti 
karar vermiş. Bu husustaki JJ1 

lenin imzalaninası için, şahitJeff 
ni nazırlar ) i'e buraya geldi 
rada, binanın şimdiki sakini 
paz kapının anahtarını kay 
soylemiş, Heniyo da, esasen 
ken daima pencereden girdiği 
liyerek, küçükmüş gibi hareket 
yeni pencereden içeriye dalın• 
vekille nazırlar da, ayni yold 

98 doktor var ... _ I 
Şehrimizde sıtma enstıtusunde 

sıtm::\ kurslarına hararetle devam edil. 
mektedir. Şimdiye kadar kurslara 
devam eden doktorlarımızın adedi 
60 şı sivil ve 38 asker olmak üze
re 98 dir-

Bu doktorlar Adana havalisine 
cıkarak tetkiklerde bulunmuşlurdır. 
Bu kurs 10 Birinciteşrinde bite· 
cektir. 

O gün saat 16 dan itibaren be 
lediye bahçesi civarındaki serbest 
sahil bahçesinde bütün halk topla
nacak , dil devriminin önemi ve öz 
dilimizin bütün dillerin kaynağı ol
duğu hakikatını anlatacak söylevler, 
bilhassa çevremizdeki ana dil dava· 
sı üzerinde yurtdaşlan aydınlatacak 
hitabeler söylenecektir . 

Halkevi o gün için bir kııtlaına 
programı hazırlamaktadır . 
Mersin Halkevl ilk Teşrinin 
15 inde bir motörcUIUk kursu 

açıyor 

H~lkevi , kurslar ve halk ders· 
hıneleri komitesi yurtdaşlar arasın· 

Dün şehrimizde Hava sisli ve da motör bilgisini yapmak ve mo· 
;lizgarlıydı. En çok sıcak gölgede törlü vasıtaların kullanmalarını te 
36,3 santigrat dereceyi bulmu§tu •. - ... min etmiı bir kurs açacaktır . 

Enteresan bir Haber 

Heryo bir binaya 
• 

pencereden girmiş 

Fransızca Paris - Soir Gazete· 
si büyük puntulu serlevhalarla şayanı 
hayret vermektedir. 

(Fransız meclisi mebusan reisi 
Bay Erdvar Heryo berabeı inde Baş 
vekil Şotan ve harbiye nazırları ol· 
duğu halde esrarengiz bir şekilde bir 
papaz evinin penceresinden içeriye 
girmiş. 

Bu başlık bizi hayrete bıraktı. 
Sütun dolusu makaleyi baştan aşa· 
ğı okuduk ve meseleyi anladık: 

Belediye bu papas evini bazı 

takip etmişler. 
Fransızgazetesinin heye 

beri işte bundan ibarettir. 

Bugece nöbetçi ecz 
Tarsus kapısı civanndl 

Halk eczanedit 
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24 EylOI 1937 

1 

Japon taarruzları aki '~ 
. . 

kallyor ALMANYA" 
29 Milyon liralık 

- Birinci sahifeden artan - !erin bulunduğu mahalleyi de bom· 
bombardımana çalışacaklarını , yal- bardıman etmişlerdir. 
nız. Fransanın tazminat talebini kabul Nıınklnln UçUncU bomb d 
ed d · x.· · · d"d k - ar ımanr ıp e emıyece,.ını şım ı en estı-

remiyeceğini bildirmiştir . ı Tokyo : 23 ( Radyo ) - Bir 
Yeni bombardımana hazırlık Japon menbaından gelen haberlere 

Şanghay : 23 ( Radyo ) _ Kuv· 1 göre ; Japon tayyareleri dün Nanki· 
vetle dönen şayialara nazaran Japon- ni üçüncü dda olarak bombardıman 
lar Framız imtiyazlı mıntakasile hem· etmişlerdir. Şehirde bir kaç ma-
hudut olan Nan Tao adındaki büyük halle tamamen hasara uğramıştır. 
Çın mahallesini bombardımana hazır· 
!anmışlardır . 

Bir tren dolusu Çlnll tamamen 
imha edlldl 

Şanghay : 23 [ Radyo ] - Japon 
tayyarelerinin Nankin üzerine yaptığı 
son üç hücum esnasında Çin kıtala
rını taşıyan bir tren tamamile imha 
edilmiş ve Nankin -Şanghay şömen· 
düfer hattının baş istasyonu harap 
olmuştur . 

lnglllz sefiri lf bafında 

Nankin : 23 (Radyo )-lngiliz 
sefiri , sefarethaneye dönmüştür . 
Bu hadise büyük bir memnuniyetle 
karşılanmıştır . 

olaponyanın lnglltereye cevabı 

Londra : 23 ( Radyo ) - Roy· 
ter ajansı bildiriyor : Japonya hü· 
kümeti , lngilterenin , Şanghay yo· 
lunda tecavüze uğrayan sefiri hak· 
kında Japonyaya vermiş olduğu no · 
taya cevap vermiştir . 

Japonya verdiği bu cevapta , 
sefirine tecavüz eden iki Japon tay· 
tayyaresinin , otomobilleri Çin oto· 
rnobilleri ve içindekileri de Çin su 
bayları sandıklarını bildirmiştır . 
Cevapta , aynı zamanda bundan 
sonra bu çeşit hadiselerin vukubul· 
maması için lazımgelen tedbirlerin 
alınmış olduğu ve Japon tayyarele· 
l'İnin bu hususta çok dikkatli dav· 
ranmaları için kendilerine talimat 
Verilmiş olduğu da bildirilmektedir. 

Bu notadan sonra lngiltere ile 
Japonya arasında zuhur eden bu 
ihtilafa lıalledilrniş nazarile bakıl 
llıaktadır . 

Amerikanın protestosu 

Vaşigton : 23 ( Radyo ) 
Birinciden daha şiddetli ve resmi 
bir protesto notası Japon hüku · 
llıetine tevdi edilmiştir . 

Amerika hariciye nazırı B- Hul 
bu hususta beyanatta bulunarak 
bu notanın yazılı olmasının ona bu 
defa resmi bir mahiyet vermiş oldu· 
A:ıınu söylemiştir . 

B. Hul beyanatında , Japon hü 
kuıııetinin birinci Amerikan notası· 
na verdiği cevabın Amerika sefa· 
rethanesine bir obüs mermisinin düş· 
llıesi hadisesile hiç bir suretle uy· 
~uıı olmadığını da ilave etmiştir . 

Nanklnln bombardımanı 

Nankin : 23 ( Radyo ) - Japon 
hava kuvvetlerinin Nankin üzerine 
Yaptıkları iki şiddetli bombardıman 
esnasında , Japon tayyareleri 250 
kilo ağırlığında bir çok bombalar 
atını1lardır . 

. Bu bombalardan Çin milliyet· 
ç~ I:ri Üzerine düşen bir tanesi yüz 
kışınin ölümünü intac etmiştir . 

Nankin üzerine son defa hücum 
eden Japon tayyarelerinin mikdarı 
50 idi . Bunlardan 7 tanesi Çinliler 
tarafından düşürülmüştür . 
d Japon tayyareleri , aynı zaman· 

a Yangın bombaları d~ atmışlar 
~~ ş~~r~n en kalabalık mahallelerin· 

n uçunde büyük yangınlar çıkar· 
ınışlardır 

Tayyareler ayrıca sefarethane 

Dünyanın En 
büyük, mühim 
banknot kollek 
siyonu çalındı 

Roma 23 ( Radyo ) -
Londrada bulunan dünyanın 

en miihim banknot kolleksi· 
yonu çalınmıştır. 

Bu kolleksiyon bütün 
dünya banknotlarını havi 
ve 110 büyük ciltten mü· 
rekkepdi. 

Bu kolleksiyonun değeri 
beş milyon liret idi. 

Suriye muahedesi 
tasdik edilmiye 

cek mi? 
Şam : 23 [ TÜRKSÖZÜ mu

habirinden J - Suriye muahedesi· 
nin tasdiki etrafında cereyan eden 
dedikoduların arkası hala kesilme
miştir. 

Dün çıkan bir şayiaya göre, Su 
riye muahedesinin tasdik edilmiye 
ceği bildirilmektedir. Bu da Cemil 
Mürdem ve Sadullah Cabirinin Pa· 
ris seyahatinden vazgeçmelerinden 
anlaşılmıştır. Ve Arap gazeteleri de 
böyle bir seyahatin lüzumsuzluğun
dan bahsetmektedirler. 

Avrupadaki 
Almanlar 

Romanyada kongre 
halinde toplanıyorlar 

Bükreş : 23 (Radyo ) - Av· 
rupadaki bütün Alman ekalliyetleri 
mümessilleri Teşrinievvel ayında 
Roman yada bir toplantı yapacak· 

!ardır : " Alman azlıkları kongresi. 
adını alacak olan bu toplantıya Çe 
koslovakyadaki Alman ekalliyet 
lideri Konsad riyaset edecektir . 

Toplantı , Sipin şehrinde yapı· 
lacaktır . Burası, Romanyadaki Nazi 
hareketinin mühim m~rkezidir , Ro· 

manyada buluı.an 800.000 Alman 
bu toplantı için hararetle hazırlan
maktadır . 

Mareşal Voroşilof ma 
nevra sahasını 

. 
gezıyor 

Moskova : 23 (Radyo) Ma· 
reşal Voroşilof manevraları takib 
etmek üzere bu gün refakatindeki 

kal. b .lık bir ;ı:;lceri heyetle manev 
ra sahasına gelmiştir. 

Türk malı 
alacak 

Ankara : 23 ( TÜRKSÔZÜ mu· 
habirinden)- Almanya ile yeni ticaret 
anlaşmasını yapan iktisat vekaleti 
müsteşarı Faik Kurdoğlu lstanbula 
gelmiş bulunuyor. Yapılan son tica
ret anlaşması mucibince bir fyh11 
937 den 31 Ağustos 938 tarihine 
kadar memleketimizden Almanyaya 
şu mallar ihraç edilecektir. 

Tiftik 4,848,200 liralık, Yün 
3,604,800 liralık, Buğday 484,8000 li. 
ralık, Arpa 2,179,800, kepek 700,000 
Pamuk 5,954,200, Ceviz 9,285,400; 
fındık 11,005,200 liralık. 

Yine anlaşma mucibince Alman. 
ya memleketimizde Eylülde iki mil· 
yon, ilk teşrinde iki milyon, ikinci 
teşrinde 2,5 milyon, ilk kanunda 1,5 
milyon: ikinci kanunda 400 bin, şu· 
bııtta 300 bin, martta 300 bin liralık 
mal çekecektir. Buna mukabil mem
leketimiz Almanyadan Nisanda baş· 
lamak üzere, Nis~nda birbuçuk, Ma. 
yısda birbuçuk, Haziranda iki Tem· 
muzda birbuçuk, ve Ağustosta bir· 
buçuk milyonluk mal alacaktır. An· 
!aşmanın esası Türk lirosıdır; 

General Gamlen Bel
grada geldi 

Belgrad : 23 (Radyo)- Gene. 
ral Ganıen ve Fransız heyeti bu· 
raya gelmiştir. 

Suriyede 

Bir altın 12 lirayı buldu 

Şam 23 ( Hususi ) - Dün bor
sada büyük bir faaliyet göze çarp· 
makta idi. Halk borsaya hücum e· 
derek ellerindeki kağıt paraları al 
tına tahvil etmek istemektedir 

Bu yüzden altın miitemadiyen 
yükselmiş ve akşama doğru muhte· 
kir saraffar altın fiatını 12 liraya 
kadar yükseltmişleı dir. 

Zaruri havayiç fiatları mütema· 
diyen yükselmektedir. Halk, hüku
mete müracaat ederek bu derde 
bir çare bulunmasını istemiştir. 
FraPgın daha ne kadar düşeceği tah· 
min edilememektedir. 

Haber verildiğine göre Suriye 
hükumeti bu vaziyet üzerine Man· 
dater hükumetle müzakereye giriş 
miştir. 

Hükumet, Sı•riye - Fransa mu· 
ahedesindeki mali kayıtların bazı 
kısımlarını değiştirmek niyetindedir. 

Bu değişiklik Suriye parasının 
Frank esasından ayrılması üzerin 
dedir. 

Mussolini - Hitl~r 
mülakatı 

Birinci sahifeden artan -
de kanun neşretmiş bulunuyor . Bu 
bayram gününde bütün hususi bina
larla resmi müesseseler ve devlet dai
releri ltalyan ve Alman bayrakları 
çekeceklerdir. 

Berlinde çok büyük hazırlıklar 
yapılmaktadır. Her şeyi en ince le· 
ferruatına kadar planlı şekilde tertip 

j edilmektedir. 

1 Hat!~c?:hiı~:I~!?ma 
hassıs grupları gelecektir . 

ittihaz edilen kararlar içinde , Ha· 
tay malı uliitııwı gümrüksüz olarak 

• Türkiye ·c idhali dcvardır . lskcnde· 

Sahife : 3 

' " 1 29 Teşrinievvel günü ilk iş olarak gazetecin izden 

ULUS Gazetesini isteyiniz ......................... 
Ulus gazetesi 29 T eşrinievvelden itibaren yeni büyük 
makinesinde büyük bir hacimde basılacaktır. 

Ulus her gün 12 sahife çıkacaktır 
Ankara, Hükumet, Kamutay hayatını en yakından takip 

Sinema - Dünya şuunu - Ev kadını - Çocuk 1 
bakımı - Romanlar - Bahçe ve çiçek geniş Spor 
yazıları - Çocuk - Kadın - Magazin sahifeleri 
Zengin memleket sahifeleri; Dünya röportajları, Balkan antantı ve Sadı 

abad paktı merkezlerinden muntazam mektuplar, her gün bir hikaye, 
Kültür, Askerlik, Tayyarecilik, Havacılık, Denizcilik, Ekonomi, Sanat, 
Edebiyat, Köy sütunu, gibi bahisler. 

Falih Rıfkı, Yakup 
Kadrinin eserlerini 
Ulusta bulacaksınız ULU 

........................ ! ...... 

Adana sahifeleri aça
cak, Çukurovadan rö
portajlar neşredecek 

Mersinde açılacak ı 
olan mağazalar 

-Birinci Sayfadan Artan· 

Yirmi bin ton, her nevi ticari 
eşyayı istiap edebilecek olun hu bina, 
iç teşkilat itibariyle Manipilasyon, 
Analiz, Ambalaj vesaire gibi daire
lere ayrılacak hububat ve sair mal 
(arın katlara nakli için Espiratör 
ve her nevi modern vasıtalarla tec· 
biz edilecektir, 

Binanın önümüzdeki üç ay ıçın· 
de ikmali zannolunmaktadır." 

Açılacak olan bu umumi mağa
zalar, memleketimizin ekonomik sa 
hasında yeni bir varlık olacak, bil
hassa bütü çiftçilerimiz istifade ede
cektir. 

Ayni zamanda bu mağazalar, 
piyasamızda yeni bir kredi vasıtası 
temin edecektir. Mağazaya teslim 
olunan ticari eşyalar mukabilinde ve· 
rilecek (Warrant) !ar, aynen ticari 
bir send gibi elden ele tedavül ede. 
cek ve iskonto edilebilecektir. 

Yani bu mağazalar, bankaların 
yapmış olduğu "emtea üzerine avans. 
muamelesinin bir nevini yapmış bu· 
lunacaklardır. 

Yakında bu mağazalara aid ni
zamnamedede iktisat Vekaletince 

. hazırlanacaktır. 
Bu mağazalardan Lirincisinin 

Mersinde açılması ğususunda Vaİi· 
miz Rükneddin Nasuhi o~ tunun çok 
çalışmaları görülmüştür. / 

Yarın umumı mağazahrın mahi
yetini ekonomik ehemmiyetini ve 
hukuki vaziyetini anlatmağa çalışa· 
cağım. 

F. G:Jlser 

Seyhan vilayetinden: 

Hususi Muhasebenin (2599) iki 

bin beş yüz doksan dokuz lira (80) 

seksen kuruş muhammen bedelli ev· 

rakı matbuası bu ayın yirmi seki 

zinci salı günü saat 11,00 de ihale 

edilmek üzere açık eksillınt'ye ko
nulmuştur . 

isteklilerin şartname ve nümu
neleri görmek üzere her gün Hu· 

susi Muhasebe müdüriyetine ve ihale 
günü de muhammen bedel üzerinden 
0/o 7,5 pey akçalarile vilayet daimi 
encüml'nine müracaat eyl.:meleri ilan 
olunur. 8518 17-21-24-26 

run limanı ile Türkiye limanları ara· 
sında işliyecek olan Türk vapurları 

haftada şimdilik üç sefer yapacaklar· 
dır . ileride bu postalar sıklaştırıla
caktır . 

Zayi şehadetname 
1935 senesinde istiklal ilk oku 

tundan aldığım şahadetnameyi kayb
ettim. Yenisini alacağımdan eskisi· 
nin hükmü olmac'ığını ilan ederim. 

Kuruköprü mahalle· 
sinde Mehmed Kısa· 

cık oğlu Hüseyin 
8538 

Yeni Hamam açıldı 
Deppoy civarında Yeni Hamum 

bu günden itibaren bütün konfuriyle 
açılmıştır, 8539 1 - 4 

Yitik muhtar mü hürü 
Kumrulu:köyünün muhtar mü· 

hüriinü 17 Eylul 937 günü koza tar
lasında zayi ettim ve bu güne kadar 
bulamadım. Yenisini yaptırmak için 
makamına müracaat edeceğimden 
zayi mührün hiikmü kalmadığını ilan 
ederim . 

Kumrulu köyü Muhtarı 
Mehmed oğlu Davut 

Yılmaz 

8537 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Kanım ıYo. 3008 : 

-
iş kanunu 

h.abul tarıhı : 8161936 

Seşri tarilıi : 151611936 

-Dünden artan-

fıkradaki gece çalışma yasağı, 16 dan yukarı yaştaki kız ve erkek çocuk· 
!arla daha büyük kadın işçiler hakkında, o hadiseye munhasır olmak üze. 
re, varid olmıyabilir. Şu kadar ki, böyle bir hadisenin zuhurunda, işveren, 
bu hadisenin mahiyetini, başlama ve bitme anlarını, 24 saat içinde, ma
halli Hükumetin alakadar makamına bildirmeğe mecburdur. 

Madde 51 - Her işveren, işyerinde çalı~tırdığı işçilerden : 
a) 12 . 16 yaşlar arasındaki çocukların; 
b) 16 dan yukarı ve 18 yaşı henüz d»ldıırmamış çocukların; 
c) 18 yaşı doldurmuş ve dahı büyük yaştaki kadın işçilerin; 
ç) 18 yaşı doldJrmış ve daha bli~ük yaştaki erkek işçilerin ayrı ay· 

rı c~tvdlerini yapn1ğ1 v~ bı cetv~llerd! işçilerden her birinin :isimleri 
ile ılo~ın t1ri'.ılerini, h!r g i ı İi! bııla n ı ve bitirme saatlerini, dinlenme 
nmırılarını, emtikli kadınlar için çoculc emzirme zamanlarını, gebe ka
dınların vaziyetlerini kaydetıneğe ve .Hiikumetin alakadar makamınca 
vukubulacak her isteyişte bu cetvelleri ibraz eylemeğe mecburdur. 

Madde 52 - İktisad Vek5.leti tuafından vaki olacak teklif üzerine: : 
a) 35 inni madde mucibince m.ı ıyyen çalışma müddetinin bir hafta. 

lık iş günlerine tevzii suretile yürütülmesine mahiyetleri icabı olarak im
kan bulu ımıyan işlere aid isfonıi h1llere munha3ır kalmak şartile, ça
lışını müdd..:tini hıftadan daha uzun bir devreye göre tanzim eder şekil
de ve fakat o devreye konulan top yekun müddetin her bir iş haftasına 
düşen vasatisi, kanuni çalışma müddetini aşmamak kaydı altında tatbiki 

icabeden usuller; 
b) Dıimi mıhiy~tleri dJ'3yısile günün hiç bir devrasinde durmaksı

zın birbiri ardıncı işçi po;taları çalıştırılarak işletilen yahut nöbetleşe İş
çi postaları ile yapılan işler için, çalış·n-ı m:iddetlerine, hafta tatillerine 
ve gece çalışma şart ve tarzlarile çalışını ortasındaki mecburi dinlenme· 
lere aid husu>i k1ideler, niz lmnamelerle tesbit edilir. 

Madde 53 - işbu kanunun mer'iyete girmesine kadar türlü işlerde 
t:ıtbik edilegelmekte olan günlük çalışma müddetlerinin, )Ukarıda yazılı hü
kümler mucibince, dalıa aşağı hadlere indirilmesi ke}fiycti, işçi ücretlerinin 

eksiltilmesine sebep tutulamaz. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
/şçileri11 sa(flığını koruma l'e iş emıııyeti 

M ld.ie 54 - Her işveren, işyerin:ie İşçilerin sağlığını koruma ve İş 
emniyetini temin etmek ıçın gerekli olan tedbirleri almakla ve bu 

8303 -Sonu var -
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA - --------- Kilo Fi}atı - --· 

En az En çok CiNSi Satılan Miktar 

~ ~ K~· ===S.="ll=======K=ü~o==~== 
~apımalı pamuk 
---ı>iY"asa parlağı ,, 

Piyasa temizi-:---
inne 1 ----• 

3ı ----1 

iane 2 ----
Ekspres ı-------

Klevlant -39,75 
-------------------11 YAPACI 

Beyaz 
Siyah 

çlCIT 
Ekspres 
iana 

.. " ohumluk,, 
Yerli "Yemük ,, . __ 1_2_,s_o ____ , 

:.-ı U 8 U B A T 
Bütday Kıbns 1 -_,,__ ______ _ 

ı-~'.:....,' ___,Y,......e--rl--i __ --_-_-_- 5,20 _ _ == ==-----
" Men tane 

Kuş yemi 
Keten tohumu ---ı-----------

' 
--- ----

Mercimek 
Susam 

-,-15- - ------

·-----------------_.;.-----:.... UN 

ı 
~ört yıldız Salih t 650- 725 
uç " " - 62Ç-:a ~ ,-?~ö=-r".'"""t -yı-=-ıd=-ız-. :::.D.:....,o~-ru--=ı--=uk---- 650 

~ c _ uç ,, ,, 600 ___ , 
E ~ 1 Simit ,, ---gij() 
:.;c ~ Dört yıldız Cumh-u-riy_e_t -- 1 67':J 
~ l.)o, üç " 625 

1 Simit .. 
Liverpol T elgraflan 

23 ,9 / 1937 
Santim Pene 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Rad.yolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

Uzun rnevceleri pürüzsüz alan 

r 

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 kaı:şısında Yeni l'v~ağaza 

Ş. Rıza lşcen 
29 7966 

1 
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KAYADELEN A · 
manos ttpeleıindtn 
en fenni cihzzlarla 
ve kaplarla rakle
dilen sudur . 

A 
y 
A 

KA y ADELEN SU• 

• ları ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz . 

KAYADELEN 
KAYADELEN su· 
lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN su· 
lan ve gazozlan c· 
vinize kadar gön e
rilir . Depoya haber 
vermek k!!.''d· cu ı ır. 

KAYADELEN gazozlarını aluken şiştleıdeki kırmızı ( KAYADE· 
LEN) tapalanna dikkat tdiniz. KAY .ADELEN Tıc:nsitleri: Mersin ve 

Adana KAY.ACELEN dq: olaııdır. lü)ik c>cınıcaraJn: JCO luıv~a eY• 

lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her seferde Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır . 8493 31 

TÜRKSÖZÜ 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

llaAil11ar Reklam bir ticaretha-
nenin, bir müessesenin 

en büyük propagandasıdır. lteklamla
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan ı 
Türksözüne veriniz . I 

Renkli işler r~1::~n~:v; 
türlü tab ·şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsinıı . 

Kl•taplar Eserlerinizi Türk· 
sözü matbaasında 

bastırınız. temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseri"iz daha kıymetlene
cek tir. 

Cl.ldler Kütüphanenizi güzelletişrmek 
istiyorsanız kitaplannızı Türk· 

sözünün mücellithanesinde yaptınnız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

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

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö

zünden,,başka her boyda gazete,mec
mua, tabeder • 

T0RKSÖZ0 
Kağat piyasasının tereffiiüne rağ.nen aldığı bü

• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

24 EylGl 19!1 

it ,. 

1 TÜRK8Ö&'1 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

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

l - Dış memleketler için A 

!
bedeli değişmez yalnız posta m 
zammedilir. 

2 - Hanlar için idareye dl 

caal edilmelidir . 

L·-----------------: 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Aşçı ve hizmet 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir 
aşçı ve bir hizmetçi aranı) or. 
baamıza müracaat edilmesi. 

Adana biçki yurdu 1 İliçlarınızı, reçetelerin· 
Refika Recep Tümerkan mutlaka yeni Eczaned 

Adananm on bir senelik Biçki ve Dikit Yurdu - Kültür - Dirnktör-
lütünden musadd.lc diploma verilir. Kayıdlara batlııııdı. 8510 yaptırınız 

7-10 g. A. 

Devlet Demiryolları Adana işlet
mesinden : 

Konya Adana hattı üzerinden ve Hacıkırı civarında mevcut iki ocak 
tan ayn ayn olmak üzere pazarlıkla balast yaptmlacaktır. 

Taş ocaklannın kilometrelerile balastın miktarlan, tahmini fiat ve 
kat'i teminat paraları aşağıda gösterilmiştir. 

ŞByet idareye lüzüm ederse teahhüd olunan balastın 0/0 20 si nisbe· 
tinde ham tııış ahnac,.ktır. Taşın tahmini fiatı beher metre mik'abı için 
64.40 kuruştur. 

Pazarlık 8/10/937 Cuma g:.inü Adanada işletme binasında yapılacak. 
tır. Bu husustaki şartname ve mukavelename projeleri parasız olarak Ada. 
na Yol Başmüfettişliğinden verilecek ve Rıektupla istiyenlerin adreslerine 
gönderilecektir . isteklilerin 2490 sayllıkanun mucibince lazım olan ve· 
saik ve 1937 senesi ticaret odası vesikasile kat'i teminat parası ve ya 
banka mektubunu hamilen pazarlık saatinde hazır bulunmaları. 

füıt 

3 
Ocağın kilometresi balastın miktarı beher M kat'i teminat 

3/M kuruş lira K 

307 000 viyedük başı 5000 134.40 1008 00 
310 500 6000 134.40 1209 60 

24 - 28- 1-5 8536 

Adana pamuk üı etme çiftliği müdürlüğünden : 

Alınacak eşyanın nevi Miktarı Muhamm~n bcde!i 
Benzin 700 teneke 312.5 kurut beher tenekesi 
Gaz 2:SO n 282.5 • • n 

Mazot 3350 ,, 155 n " " Valvalin 50 " 
450 

" " " 
Vakum 4000 kilo 30 n beher kilosu 
Gres 250 ,, 45 n " " 

Pamuk ücetme çiftliğinin Şubat 938 sonuna kadar ihtiyacı olan ve yu· 
karında cins, miktar ve muhammen bedelleri hizasında gösterilen yanıcı 
maddeler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

ihale 5- 10-937 tarihine müsadif salı giinü saat 15 de Adana pa· 
muk üretme çiftliği müdürlüğünde nıüteşdckil komisyon huzurunda yapı
lacaktır. Jile ten ";at .. 718,. liradır. Şartnameyi götmek ve almak istiyen
lerin Adana puiak üretme çifti iği müdürlütüne müracaatları ve taliplerin 
muayyen gün \'e Rattan liakal bir saat evvel teklif mektuplarını Adanada 
köprü civannda pitfiük üretme çiftliji müd&rlütüne venneleri. 

8526 2J_W.24-28-1 

Yeni Eczane 
Taze ve temiz ilaç yapan ve uc 

satan bir eczanedir 

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

8100 21 

~ .. 

YENi ECZANE 
Belediye civarı 

Adana 

.. 

• i 
ı' l 

• 1 
Tilt 

• 

287 

Umumi neşriyat müdüril 

Macid Güçlü 


