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Antakyada yeni bir mesele çıktı 

Hatayın merkezi 
• 

neresı 

Hatay, Suriye ve 
ayrı ayrı para 

A.ntakya· 24 (TU" ô .. 
tıı) ~ · RKS ZU mulıabi-

k Çıktı. 
8
Antakyada yeni bir mese

ender u da Hatay merkezinin 
sı ıaz un ınu yoksa Antakya mı ol
ı;,1:ındır ? 

bebıerJ halk mümessilleri bir çok 
llıas1 t en merkezin Antakyada 
lıgitdı' al raftarıdır ve bu isteklerinde 

1; ı er 
ı -~p s . 

olacak? 
Lübnan için 
basılıyor 

•nk Ilı urıye Bankası direktörü 
tıd;ti ~Selesi hakkın ia gazetelere 
!itten eyanatta , Bankanın bu dü· 
e nike(;~ ~arar gördüğünü, gümüş 
llı"dıı. rıye paralarının karşılığ• 

1. .ını SÖ 1 d'k <i : Y e ı ten sonra demiş. 

" 
ki ~ S~riye ile Lübnan arasm-
tiye v:~~ ayrılığını müteakip , 
lııacaıtız ubnan için ayrı ayrı. para 

run İçin · Bundan başka lsken
ıa bası de oraya mahsus yeni 
liaiih~rınak lazımdır. 
l!ıeını zırda manda altında bulu

ta 22 t;ketıerde mütedavil kağıt 
Yesi tıl~on liradır. Bankanın ser· 
iye kaınıılyon 250 bin lira olup 

an 28 milyon 750 bın lira, 

Arıtakyadan bir p;örüniiş 

halkın parasıdır, 

Bankadaki karşılık 150 bin altın 
liradır. 

Gümüş ve nikel paralara gelince, 
bunların karşılığı milletin hükümete 
olan itimadıdır. 

Londrada 
Bir h8dise ---

o 
..; 

Rtvruli ' Oob"liJüı ... :.:.Jwr 
~~zı~~: .. J idari vaziyet 
Cezireliler de Suriye hükumetinin 

idaresini tekrar reddetdiler 
~-~~---·---~~~~-

Fransa Suriyeye birkaç Tayyare veriyor 
Naıep 2 • ô .. ı· 1 b 1 k ld inq : 4 [ TURKS ZU muha- I I" e tema~la u unnıa ta o uğunu 
ıe:n ) - Cezirede hala süküne· biliyoruz. 
l\a ssils etmediği anl~şılıyor • ( Gerisi üçüncü sahifede ) 
~itc~şlıdan gelen haberlere göre, 

Japon sefarethanesi 

™1°1.ruscfuıüo'i-lıli~~ı
nümayişl~ yaptılar 

Londra : 24 (Radyo) - Bugün 
burada iki saat devam eden mühim 
bir hadise olmuştur . Binlerce halk 
buradaki Japon Sefarethanesinin ka
pısı önüne dolarak büyük bir nüma. 
yiş yapmışlardır. Bu sırada polisler 
yetişerek halkı dağıtmağa başlamış 
fakat halk arasında gitmemekle israr 
edenler btllunmuş ve polise kaı şı 
mukavemet etmek istemişlerdir. Çok 
geçmeden gelen diğer polis kuvvet. 
!erinin yardımı ile dağıtılmış ve po
lis iki kişiyi tevkif etmiştir. 

isı kalb ?ir mazbata tanzim ede· 
erıi: lerını liste halinde Yüce Ko
l •e bıldirmişlerdir . iSPANY A HADiSELERİNİN DÜNKÜ VAZİYETİ 

-. Ce · k t<j· zırenin mu adderatı taay-
an ~nceye kadar , mıntaka , doğ· 
re CQ?ğruya Fransızlar tarafından 
2 -. ılınelidir . 

İldik.! ~ransızlar tarafından intihap 
ınu erı için muhafız ile kaymaka-
3 Vak.katen kabul ederiz . 
ka- Kaymakam ve muhafızdan 
ba' halk arasında kötü tanınma
ifeqzı nıutahassıs memurların da 
~ e kalmasında beis yoktur . 
rıa:I Bunlardan başka diğer me· 

len a J~ndarma ve polislerin ka
s YerlıJerdeıı tayini . 
tırı;- Cezire mıntakasından uzak· 
tı\c~n ~ kişinin tekrar vatanlarına 
6 

er1 

'du; '! ~niden tayin edilen nahiye 
tsi erının vazifelerine son veril-

7 -. 
ıen h 25 Ağustosa kadar vukua 

ılııı adiselerden dolayı takibat 

8 anıası . 

tip - Amude hadisesinde köyü 
; .• edenlerin şiddetle ceza görme-

• 
Ccbelid" · h d. 1 · ı· ~nk" urzıi a ıse erıne ge ınce : 
kt u Lezeko gazetesi şunları yaz
& adır, 
k 11 Sabah aldığımız malümata gö
be~~~:den file çıkmış zannedilen 
tışı~u:zü meselesinin henüz pek 

ihtilal kuvvetleri 
dün ric'at etti 

General 
.., 

agır yaralandı Bir 
...... 
ası 

----··· ···----
FRANKO KUVVETL~ RI CENUPTAN ARTIK TAKViYE ALAMIYOR 

------. ------
Valansiya: 24 [Radyo] - Alınan 

haberlere göre, hükümet kuvvetleri 
Guvadajalara cephesinin büyük bir 
kısmına hakim olmuşlardır. Asiler bu
rada fena halde bozguna uğramışlar
dir. 

Madrid: 24 [Radyo] - Dün ak. 
şam ası bataryalarına karşı hükümet 
kuvvetleri tarafından yapılan anı ta
arruzda asi Generallardan Yalara ya
ralanmıştır. Generalın yarasının ağır 
olduğu söyleniyor. 

Madrid: 24 [Radyo] - İhtilal kuv· 
vetleri Cenub cephesindeki hatların 
kesilmesi dolayısiyle takviye alama
maktadırlar. Asi ordular çok zail 
bir halde bulunmaktadırlar. 

;-'"·-·-·-·-·-·-·-·-Ü-·-·-·-·""\ t 

• Manevra için i 
ı hazırhklar i 
• • i ! • Aydın : 24 [ TÜRKSÖ- t 
! 20 muhabirinden ) - ilk i 
! Te,rln bidayetinde VlllSye- ! 
! timiz çevresinde yapıla- • 
! cak bUyUk ordu manevra- i 
! sı için har tUrlU hazırlıklar i 
! bitmek Uzeredlr. t • i Manevralardan sonra İ 
i Germencik istasyonuna iki i 
İ kilometre mesafede in o- i 
İ vasında yapılacak bUyUk t 
i geçit resmi için ovanın • 
i tesviyesi ve trlbUnlerln in- t 
i ,asına hızla devam edll· t 
İ mektedlr. Geçit resmini ! 
İ seyretmek için Aydın ve t 
İ mUlhakatından gidecekler • 
j •imdiden nakli vasıta- ! 
i larını yentıemektedirler. 1 . . 
• 1 

:-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·- ~ -·-· 
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AKDENiZ HAVASI 
AÇILMAGA BAŞLADI 

gönüllü 
bildirdi 

İtalya, artık İspanyaya 
göndermiyeceğini 

İngiltere -Fransa - İtalya 
hususi müzakereler 

arasında 
sıklaştı 

Paris : 24 (Radyo) - Hemen 
hütün gazeteler bu günkü mütaleala
rını Fransız-ltalyan müzakerelerine 
tahsis etmişlerdir . Roma ile Berlin 
Baris-Londra mihveri ile anlaşacağa 
benziyor. Vaziyet çok müsaittir. 

Son hareketile Mussolini iberik 
yarımadasına artık asker göndermi
yeceğini anlatmaktadır. Fakat gönül· 

lülerin geri alınmasına imkan olma· 
dığı ihsas edilmektedir. Hususi mü
zakereler sıklaşmıştır. 

Na r·ıkin ve Kanton bir 
harabe halini aldı 

Londra : 24 (Radyo) - Cenev
rede bulunan:Ve italya hakkında söz 
söylemeğe sahip:salahiyettar bir za
tın beyanatına göre, ltalya murahha· 
sı, Bay Delbosa arıık İtalyaya gönül
lü gönderilmiyeceğini bildirmiştir • 
Ayni gün_Romada da, Hariciye Na
zırı Kont Ciano İngiliz Sefirine ayni 
sözleri söylemiştir. 

Cenevre : 24 (Radyo) - Fran
sız-İtalyan ve lngiliz - İtalyan gö
rüşmeleri müsait bir hava içinde ce
reyan elınektedir. 

Konsey önümüzdeki Pazartesi 
günü mütehassisların iştirakile Pariste 
toplanacaklır. 

JAPNO HAVA BOMBARDMANLARI, ÇIN ŞEHiRLERiNDE ŞiMDiYE 
KADAR GÖRÜLMEDiK VAHŞET VE KORKULU UYANDIRDI 

Cenevra : 24 (Radyo) - Bura
da siyası mahfillerde, Paris-Londra 
ve Roma-Berlin mihverlerinin mü
sait bir şekilde yaklaşmakta oldukla
rı intibaı hasıl olmuştur. lıa!ya -
İngiltere ve Fransa - ltalya konuş
maları Mussolininin Berlini ziyaretin
den sonra daha müsait bir şekilde 
devam edecektir. 

Sokaklarda insan ölü
lerinden geçilemiyor 

sokaklarda annelerini aramakta Münihe geliyor 
Münih : 25 ( Radyo) - E.ylul· 

da Münihe varacak olan B. Muso· 

!ininin resmi ziyaret programı şudur: 
Karşılama ve ihtiram resmini 

Hitler gençliği ve ordu ifa edecek· 

tir . 
Duçe evvela Hitler'in ikametga· 

hına ve sonra da Münihdeki Nasyo· 

nal - Sosyalist Partisinin merke· 

zine gidecektir . Burada büyük bir 
kabul resmi yapılacak ve merasim· 

de Nazi Şeflerinin hepsi hazır bulu

nacaktır . 
Bu merasimden sonra B. Muso-

lini güzel sanatlar sarayına gide-

cektir . 

Şanghay sokaklarında toplar 

Berlin : 24 ( Radyo ) - Alman 

matbuatı Duçe'nin ziyaretine uzun 

makaleler hasretmektedirler . 

iki şehir harabeye C: öndü 

Nankin: 24 [Radyo] - Nankin ve 
Kanton'un maruz kaldığı son Hava 
hücumları dehşet v e facia itibariyle 
Şanghay bomba rdmanlarını çok geri
de bırakmıştır. Birçok büyl•k cadde
ler bir harabe hal ini almıştır. 

Baıı caddelerde olülerin ınikdarı 
okadar fazladır ki, bu yollardan geç• 
menin ve vesaiti nakliye seyrüseferi
nin imkanı kalmamıştır. Yü 1lerce ço
çuk sokaklarda dolaşarak ana veba
balarını aramaktadır. 

şurasını da işaret etmek lazımdır 
ki., Japon Hava bombardmanları ne 
askeri ve ne de Belediyeye aid bina 
ve müesseseleri değil bilhassa halkın 
en kalabalık bulunduğu mahalleleri 
istihdaf etmektedir. 

Japon tayyareleri son bombard
manları esnasında Cizvit misyonunun 
bulunduğu binaya ve Cizvit hastaha
nesine de 30 bomba atmışlarsa da 
insanca zayiat olmamıştır. 

sır şzhlr daha alınd ı 

va filoları dört saat mütemadiyen 
şehri bombardman etmişler ve bu 
müddet içinde bir dakika bile şehrin 
havasını boş b•rakmamışlardır. 
Şehir halkı bir çılgın korku içinde ne 

reye gittiğini bilmez bir halde müt 
hiş bir panik içinde kalmış, mey· 

danlar, parça parça olmuş insan aza. 

ariyle dolmuştur. ı 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Bütün gazeteler makalelerinde, 

bilhassa Alınan - İtalyan dostlu· 

ğunun Avrupada hiç bir kimseye 

karşı olmadığını , Roma ve Ber· 

linin Nyoıı konferansına iştirak etme· 

mesinin yegane sebebinin haklannı 
müdafaadan başka bir şey ol madı
ğını tebarüz ettirmekte , ve Roma 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Son Dakika: 
DENiZ MÜTEHASSISLARI PAZARTESi. TOPLANIYOR 

Londra : 24 (Radyo) - Sabaha karşı - Fransız, İngiliz, İtalyan deniz 
mütehassısları önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren Pariste içtimalarına 
başlıyacaktır . 

ŞARK ANTANT! HEMFiKiRDiR 

ır _ bır halde olduğu anlaşılmak-

r i>D~a Atraşın riyasetinde bulunan 
h llrzij heyetinin Cebelidüızü 
Ilı •fı~lığ ıyle Cebel işlerinin yoluna i spanya kuvvetler! umum 

Paris: 24 [Radyo] - Paris . Sa

ir gazetesinin Tanca muhabiri bildi· 

rıyor: 

Şanğhay: 24 [Radyo] - Japon 
kıt'aları Pekin · Hang • Tao şömen
düfer hattı üzerinde bulunan Tao 
Tunh şehrini işgal etmişlerdir. 

Dört saat bombardman 
Kanton: '24 [Radyo) - Japon Ha· 

Cenevre: 24 (Radyo) - Sabaha karşı - Şark Antantı konseyi 23 Ey. 
lı1Jda Cenevre 'de lran Hariciye nazırının reisliğinde toplanmışlar ve Sada. 
bat Paktı devletlerinin Afganistan, Iran, Türkiye müır.essilleri memleketleri
nin müşterek menfaatleri işiyle alakadar olan bütün beynelmilel meseleler 
tam bir samimiyet havası içinde g~zden geçirmişlerdir. Ve her hususta tam 
bir fikir beraberliği mevcut bulunduğunu müşahede eylemişlerdir. 

Irak Hariciye ' azın Bağdada dönmezden evvel hususi olarak Ankarayı 
ziyaret edecektir. lran Hariciye Nazırı da Birinci Teşrin ayı içinde Ankarayı 
ziyaret edecektir. riİ caı ıçin Şamda hükumet rica· kumandanı 

(Gerisi ikinci sahifede) 

!1 
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kardeş olduklarını anla- Dezenfekte 
dılar, fakat .. 

Aıtık iş işten geçmişti. Çünkü ortada iki 
çocuk vardı. o yolda yürüyeceklerdi -Peşede emsalsız bir hadise ol-

n uştuı. Ô)le Lir m2ccrn \·e Hdı~e 
kı. Alekrnrdr Dumanın en lıayali 
rorr.ıınlarında bile lu k;dar fevhla- ı 

de:ık bulunamaz. 
Bütün Macar gazetelerinde sü

tunlar dolusu yazılar intiıarma sebeb 
olan hadise} e ve i~tinad ettiği rra
cerayı anlatalım: 

8 Ağr~los 1937 rnbahı, Jan 
Kokçi adlı bir makinist Peşteı>in 11 
İnci l elediye dairesir.e müracaat et
miş ve beraber belediyeye gelmiş 
olan, 16 senedenberi de beral: er ya 
~2dığı Yolır.d Kopü adındaki ka 
dınla re~rr en nikahlar ır.ak istediğini 
bildirmi~tir. 

Kc k~ki M<ear könunlaıı muci
bir.ce Yoland, ile geçirdiği 16 sene
lik a~k hayalının bütün teferruatını 
anlatmış ve bu münasebetinden de 
iki çocuğu olduğunu bildiı miştir. 

Evlenme memuru: 
- Pek ala, siz aslen nerelisiniz? 

Bunu bilmeliyiz ki, hakkınızda nüfus 
duıurr.undan tahkikat yarabilelim. 
Demiş \e şu cevabı almıştır: 

- Ben ve Yoland, her ikimiz de 
T ransil ,. an ya lıyız. 

Transilvanya malum olduğu üze
re Umumi harbten eve! Macaristana 
tabi idi. Ancak Umumi harbin hita· 
mından sonra Romanya ya ge<,miştir. 
r / .F.vl•»nı<' IJIMl1'J•uı. .~.-N.(~ıı. 1ı.c:> 

bit ettirmeleri lüzumunu bildirmiştir. 
Kokçi ve Yoland belediyeden 

çıktıkı an sonra tanıdıkları bir avuka · 
ta müracaat etmişltr ve avukat da 
memurun gösterdiği lüzumu ileri sür
müştür. 

Krndisine verilen salahiyet üze· 
rine avukat on altı senedenbni be
r al::cr yaşıyan ve n'.ünasebctlerini 
kar.unileştiı mele istiym bu çiftin nü
fuw meselesini tahkike başlamıştır. 

Aradan birkaç gün geçtikten 
sonra, avukata Transilvadan bekle· 

d'ği cev~p gelmi:tir. 
A\ukat Lu ce,abın zarfını açıp 

da rr.uhteviyat11>1 öğreı İnce, büyük 
l.ıir bayret içinde kalmıştır. 

Bu ha)ret çok h klıdır. Çünkü 
gelrn evrak nıusarrah ve kat'i ola. 
rak gerek Kokçinin ve gerek Yolan. 
c!ın annesini He ı mi na Stonteo gös
teı me ktedir. Şu halde on altı sene 
denberi karı ve koca gibi yaşıyao 

ve saadetlerini tamamlamak için 
resmi muamelelui yapmağa kalkışan 
bu iki kimse kardeş idiler. 

Avukat, Lu feci hakikati bu ka· 
rı ve kocaya bildirmek hususunda 
büyük bir tereddüde düşmüş; fakat 
sonunda kararını vermiş ve Jan 
Kokçiyi davet etmiş ve uzun mu
kaddemelerden sonra Yuland ile 
kardeş olduğunu bildirmiştir. 

Kokçi bu haberi alınca çok şa· 
şırmış, fakat biraz sonra: 

Bilmiyorum, bilmiyorum! 
Diyerek ağlamağa başlamıştır. 

Jan Kokçi, henüz 20 yaşında 
iken siyasi takibata uğramış ve Peş
teye firar mecburiyetinde kalmıştır. 
Peştede yine Romanya muhacirle
rimden olan Yoland ile tanışmış 

ve sevişmiştir. 
Yoland o 'sıralarda hayatını ka. 

zanmak için büyük mağaza'ardan 
birisinde tezgahtarlık yapmakta imiş. 
aı;•~'ı:r1nrubrdl--kayrrıtk"~ 
cuktur. 

Yoland ve Jan biribirlerini pek 
ziyade sevmektedirler; ortada iki 
çocuk ta olduğu için, vaziyetlerini 
resmi şekilde tesbit etmek arzusun
dan henüz geçmemişlerdir. 

Peşte Müddcumumisi bu iki kar. 
drşin 16 senelik karı koca hayatın
dan sonra resmen nikahlanıp nikah
lanamıyacaklarını tedkik etmektedir. 
Kanunun müsaid ve tefsire şayan 
bir noktası bulunursa, bu iki kardeş 
resmen evleneceklerdir. 

Sabık bir düşes! 
• ngiliz gazeteleri ve ba71 Amtrikan 

~il."-~ 
1
1 gazete şirketleri Sofyaya yeni bir 

ıı uhabir göndermişl,~rdir. Bu mu ha· 

Sakal aşkına ölmüş 

A n:erikada~ Kaliforni)ada San 
Krntev hapishanesine yaşlı ve 

uzun sakallı bir mahkum getirilmiş· 
tir. 

Hapishanenin mu'ii \e~lıile bu 
ma~.kümun saç ve «kalının dıbin
den tıaş edilmt>si lazımdır. Fakat 
mahkum: 

- Saçımı istediğiniz gibi kese 
bilirsiniz, rnblıma gelince; bunun 

kesilmesine hiç bir rnman müsaade 
etmemi Drmiştir. 

Adamcağız hakıkatten sakalının 
kesilmesine msüaade etmemiştir. Bu. 
nun üzerine dört tane kuvvetli gar

diyan adamcağızı sımsıkı tutmuşlar, 
berber de mübarek sakalı hiç le a

cımadan kesmiştir. 

Bu hadise, adamcağıza çok fena 
bir tesir yapmış ve bu yiizden has. 

talanmıştır. işin garibi, bu adamın 
bu hastalıktan kurtul mu yarak öl
mesidir. 

Adamcağız, 

kurban oldu! 
sakalının aşkına 

bir bir kadındır ve aslen Rustur. 
Adı da Marya Pavlovnadır. lşin bun
dan mühim bir noktası vardır: Mar
ya Pavlovna sabık Rusyanın azamet
li bir düşesidir. 

Ceyhan da 
Bir Çocuk Esirgeme 
Kurumu teşekkül etti 

Ceyhan : 24 [ TÜRKSÔZÜ mu 
habirinden ] - Kasabamızda bulu
nan yetim ve kimsesiz çocukları ko 
rumak ve bunları okutmak gerek di
ni ve gerekse milli bayramlarda ve 
sair günlerde giydirmek ve karnını 
doyurmak için kasabamızda bir Ço 
cuk Esirgeme Kurumu teşekkül et
miştir. 

Bu kurumun idare heyeti derhal 
seçilerek faaliyete geçilmiştir. 

Reisliğe Huriye, katipliğe sıbbi
ye memurlarından Ahmed, vezne· 
darlığa Tahsin ve azalığa da ebe 
Binnaz ile Doktor Basri Uzel seçil
mişlerdir. 

makinesi 
Kati neticeler 

ahndı 
Evvelce tecrübesinin yapılmak· 

ta olduğunu bir kaç defa yazmış 
olduğumuz pembe kurtlu tiğitlerin 
dezenfekte makinesinin bütüı. tec · 
rübeleıi dün çok iyi bir netiçe ile 
nihayet bulduğunu sevinçle haber 
aldık . Aldığımız malumatı yazıyo
ruz: 

Ziraat mücadele müdüriyeti ta · 
rafından Ziraat mektebi makinist 
kıs nı atölye5inde ydptırılan çiğitleri 
dezenfekte makinesinin son tecrü
beleri mütehassıs bir heyet buzu· 
runda yapılmıştır . 

Elde olunan son neticeye gore 
çiğitler üzerindeki pembe kurtlar 
62,77 dereceyi hararetten 71,11 
dereceyi hararet arasında yüzde 
yüz mahvolmaktadırlar . 

Bu suretle ötedenberi pamukla
rımız üzerinde fazla tahril-ıat yap· 
makta olan pembe kurtlardan ar· 
tık bütün çifçilerimiz kati ola
rak kurtulmuş oluyorlar . Pembe 
kurtlardan bu suretle kati olarak 
kurtulduktan sonra geriye makineye 
giren çiğitlerin intaş keyfiyeti me
selesi kalmaktadır . Bunun da tec
rübeleri müteaddit defalar yapılmış 
ve bu tecrübeler de göstermiştir ki 
intaş keyfiyeti normal ve kati su· 
rette olmaktadır . 

Tecrübeler neticesi bir raporla 
Ziraat Vek~letine bildirilmi:Wr • ..:X!! 
ra bu makinelerin imal ve her ta . 
rafa teşmili hakkında kararlar vere· 
cektir . 

Makine hakkında aldığımız ma· 
lilmata göre ; makinenin tulü 18 
metredir . 

Makineyi ısıtmak için içerisinde 
istim boruları vardır . Ayni z ıman
da makinenin içerisine konulan çiğit 
ferin harice sevkini temin için de 
Arşimid vidası tertibatı ve harare
tin tanzimi işini gören bir d3 te'mog 
raf vardır . 

Makinenin asıl planı Amerika· 
dan getirilmiş fakat bütün malze
meleri bizzat nıenıleketirrıizde Temin 
edilmiştir. Makineyi yapan ustalar 
da Türk ustalarıdır. 

Mesai saatleri 
Teşrinievvelde değişiyor 

Te~rinievvel iptidasında hükil 
mette ve diğer dairelarde mesai sa
atleri değişmekte , kış programının 

tatbikine geçilmektedir . Bu prog 
rama göre mesaiye sabah saııt 8,30 
da başlanacak . 

On ikide bir saat ciğle tatili ya· 
pılacaktır . Öğleden sonraki mesai 
13 den 16,30 a kadar devam ede· 
cektir . 

Belediyenin yüzme 
havuzu inşaatı 
tamamlandı 

Belediyenin , Seyhan nehri üze· 
rinde yaptırmakta olduğu yüzme 
havuzu inşaatı bitmiştir • Bu havuz 
yirmi metre genişliğinde ve 33 met·~ 
ze uzunluğundadır . Etrafında yapı
lacak olan soyunma , giyinme ve 
diğer tesisat önümüzdeki yıl ilkba· 
nnda ikmal edilecektir • 

Mekteplerimizin bu 
yılki kadro vaziyeti 

Bu yıl Orta 
1500 den 

tedrisata şehrimizden 
fazla talebe girdi 

------·------
Bazı mekteplerin tadilat inşaatı 

henüz ikmal edilmedi 
Bu yıl şehrimiz orta tedrisat 

okullarına çok fazla tehacüm var· 
dır. Liseler, orta mektep kayıdları 
20 Eylulda resmen kapanmıştır . 

Akşam kız sanat mektebinde 
kayıdlar bir Teşrinievvele kadar de· 
vam edecektir . 

Erkek lisesine şimdiye kadar412 
talebe kaydedilmiştir . Orta tedri
sata kaydedilen talebelerin yekunu 
1500 Ü bulmuştur . 

Kız lisesine 215 yeni talebe kay
dedilmiştir . 

Bu seneki mezun talebeler hariç 
olmak üzere bütün talebe mevcudu 

Mütekaidler 

1683 sayılı askeri ve mülki te
kaüd kanununun 48 inci maddesin
de yazıldığı veçhile memurlar ve 
mütekaidlerin ikinci derecedeki is
tihkak sahiplerini birinci derecedeki 
müstahikler arasına geçirmek iste· 
dikleri takdirde , tanzim edecekleri 
beyannamenin daire amirleri tara. 
fından tasdiki kifi görüleceği Mali· 
tlİ" ~1-1.~•-.a.~_ J_. ·ı~ ı L·ı ı• •1 • 

Posta telgraf müdürlüğü 

Vilayet Posta Telgraf müdürü 
Bay Yakubun yerine, Posta Telgraf 
Umum müdürlüğü müşavirlerinden 
Bay Hamidin tayin edildiğini dün 
yazmıştık . Hamit Vilayet müdürü 
olarak değil muavin olarak gelmek
te ve Yakup da yine Vilayet mü 
dürü olarak kalmaktadır . 

Klevland toplama 
işleri 

Klcvlaııd toplama faaliyeti he. 
men hemen sona ermiştir. Kozaların 
ise yüzde ~O - 40 kısmı toplan· 

mıştır . 

1 Havaların yağı:ı~rsuz gitmesi 
dolayısile toplama f.ıaliyeti muntaıam 

J olmakta ve kozalar reııklrrini kay· 

1 

betmemektedirler . k l 

13u hafta içerisinde 646,979 i o 

1 

pamuk satılmıştır . Bunun yüzde 
, 14,62 kısmını fabrikacılar , yüzde 

32.94 kısmını ihracatçılar ve yüzde 
42,44 kısmını da çeteciler almışlar· 
dır , 

Bu ho.fta geçen haftaya nazaran 
505,738 kilo pamuk noksan satıl 
nııştır . Geçen hafta fazla pamuk sa· 

tılmasına sebep Almanya ile olan 
anlaşma neticesinde fiatların ileride 
yükselmesi d~üncesidir • 

Evvelki gün ve dün şehrimizde 
bunaltıcı bir hava vardı. Dünkü ha· 
va, bir ve iki gün evvelinden fark 
sızdı . Hararet derece gölgede 37 -
38 santigradı bulmuştu . Gök yüzü 
sisli , hafif rüzgarlı idi • 

1 
beş bin altıyüzü bulmuştur . Geçen 
seneye nazaran bu adet oldukça faz· 
ladır . 

Akşam kız sanat enstitüsünün 
gündüz kısmına 62 , akşam kısmına 
85 talebe kaydedilmiştir . Henüz 

bu mektepte kayıdlar kapanmamış 

olduğundan bu ad~tlerin artacağı 

muhakkaktır . Bu sene enstitünün 
darlığı &öz önünde tutularak yaptı· 

rılmasına başlanan paviyonun inşa· 
atı bu gün yarıda kalmış bir vazi

yettedir . Buna da sebep tahsisatın 
henüz gelmemiş olmasıdır . 

Orta tedrisat okulları 
müdürleri toplandı 

Orta tedrisat mektep müdürleri 
dün kültür direktör vekili Bay Na· 
dirin riyaseti altında yeni mektep 
ve ders vaziyeti hakkında geç vak
ta kadar konuşmalar yapmışlardır. 

Hayvan sergisi için bu 
gün kayda başlanıyor 

, .. ,~ni!-im'ıt fiayvan sergisinin ka
yıd muameleleri bugünden itibaren 
başlıyacaktır. Bu hususta Veteriner 
müdürlüğüne müracaat etmek lazım· 
dır . 

Duçe bugün 
Münibe geliyor 
- Birinci sahifeden artan -

Berlin mihverinin bir tek hedefi ol· 
duğunu ve bunun da bütün Avru 
payı tehdit etmekte olan tehlikeye 
karşı yürümüş bulunduğunu yazmak 
tadır . 

Roma : 24 ( Radyo ) - B. 
Musolini bugün saat 12,20 de ya 
nında harici ;e nazırı Kont Ciyano 
ve maiyeti olduğu halde Münibe 
müteveccihen Romayı terk etmiş
tir . 

Duçe MüMihde Prens Şarl'ın sa· 
rayında ve Berlınde de ölümünden 
beri boş duran Hindenburg'un sara 
yında oturaca~ trr . 

ihtilal kuvvt=>tleri 
dün ric'at etti 
- Birinci sahifeden artan -

Birkaç gün evvel, yedibin !tal 
yan askerinin f spanyol F asına çık. 
tıkları haber verilmektedir. 

Üç fırka derhal bu şl'hri terke· 
derek ispanyaya gitmiştir. ltalyan 
zabitler, bu. yedibin askerin, bugün
lerde gelecek diğer kuvvetlerin ilk 
kolu olduğunu beyan etmektedir. 
Diğer taraftan birçok Alman mü
hendisleri fspanyol F asına gelmiştir. 
Bunlar Fransız mıntıkası hududunda 
ve Tanca etrafındaki müstahkem 
mevkilerin takviyesini tedkik etmek. 

tedirler. 

Bugece nöbetçi eczane 
Belediye civannda 

Yeni eczanedir 

ve . hukuki 

A
çılmak üzere bulunall 
mağazalar menıleke 
ikti >adi sahasında 

hesizdirki bir yeniliktir · 

On yıl önce lstanbul ti~ 
Sanayi odası böyle bir 
tesisi için bir muhtıra hazır 
o zaman ticaret vekaleti ta 
da kabul edilmişti. 

Ekonomik bakımdan 
mağazalar, Antropolar ve 
dan ayrı bir mahiyet arzedel'· 

Filhakika hepside ticari 
rın ücret mukabilinde de 
yapmak üzere kurulmuşlar 
po edilen mal karşılığında .. 
evrakın tcari bir ser.ed gıbi, 
vül etmesi bakımından umu.,ı 
ğazalar diğerlerinden fark 

Her şeyden önce, bu 
vermiş olduğu vesikanın a 
mek lazımdır. 

Umumi mağazalara ma• 
eden kimselere iki parçadd 
rekkep olmak üzere bir vesikJ 
rilirki bunun adına : 

1 - Resepise yahut 

senedi. 
2 - Varan yahut rehin 

denir. 
Umumi mağo.zaların yapb~ 

cihetten bakılırsa, ( emtia 
avans) muamelesinden başka 
değildir. 

Umumi mağazaya mal Y 
adam, malını temsil eden 
başka birisine ciro etmekle 
kırdırmakla kendisine lizı
parayı heman tedaı ik edebilİI 

Bu itibarla umumi 
sermayeyi, temsil eden malı. 

!>.!r •• ~!!~!.'}!? -E!~ı~-.. ~.al~ı;:~ 
tılamamı\Sından müteveııı. 

luğu kurtarmış oluyor. 
Ve memlekette sermaye 

yaleti, tedavül süratına ya 
miş bulunuyor. Ve piyasaya 
pise - Varan ) gibi yeni bit 
orğazuzasyonu çıkmış bul 

Malını derhal salamı 

fiyat düşkünlüğünden dolayt 
mak istemeyen, fakat para 
kine mecbJr olan çifçilerde 
ınumi mağazalardan i~tifadc 
lir yani mağazaya teslim 
mal mukabilinde alacağı 'ı/ 
kendisne lazım olan parayı 
edebilir. 

Diğer tar afdan umumi 
zalar, tüccar ve çifçilere 
kola"'lık ve faydalar daha 
der. Burada ücret malın işgal 
yere göre alınır. Ve malını d 
den kimse ayrı bir depo kir 
külfetinden kurtulur. 

Böyle bir yer kiralarsa 
nıumi mağazalann haiz oldu 
sisat ve temizliği ve malın 
ecnebi memleketlere ihraca 
bir vaziyeti bulmak mümküO 

maz. . ~ 

Mal sahibi, malını umuını 
ğazaya tevdi etmekle her tür~ 
zaretten, yangın tehlikesindefl 
tulduğu gibi az masrafıa um 
tışlarda bulunmak ve bu sat 
miş fenni şekilferde nunıune 
dermek imkanıhı da bulabilir. 

Aynı zamanda dde 
Resepise - Varan sayesinde 
bir taraftan o bir tarafa nakil 
meksizin satmak ve terhin 
fırsatı elde etmi\; olur. 
Hukuki noktadadan umumı 
zaların ehemmiyetine gelince :

1 ret kanunumuzun 821 - 79 
maddeleri bu bahse ayrılmı~tlr· 

Kanunun tarifi, umumi m 
!arın asıl mahiyetini daha a~ 
termesi itibarile aynen ab 
M Makbuz senedi ve Varan ( 

senedi )itası mukabilinde her 



İngiliz kabinesi -

Haftalık toplantılara 
başlıyor 

k Loncira: 24 [Radyo] - Ingiliz] 
•bincsi Çarşanbadan itibaren haf 

talık toplanblara başlıyacaktır. 
I lı~ içtimada ruzname te3bit edi. 
. tcektır. içtima farın günü, her 
ıçtiına günü tesbit edilecektir. 

Deniz konferansında İn
giltere ve Fransayı ikişer 

Amiral temsil edecek 

. Paris: 24 [Radyo] - Öğrenildi· 
tine göre, toplanacak o1an Deniz 
konferansında Fransayı Amiral Al· 
"- Ve daha bir Amiral temsil ede. 
edecektir. 

Sovyetlerde 
manevralar 

Muvaffakiyetle devam 
ediyor 

Moskova : 24 (Radyo) - Sov
yet büyük manevraları en hararetli 
safhada bulunuyor. Manevralardan 
büyük muvaffakiyetler elce edile· 
ceği artık tebarüz etmiş bulunuyor. 
Tayyare hücumlarında cenup ordu
su çok muvaffak olmuştur. 

Sovyet generalleri manevraları 

takibetmektedirler. 

Milletler Cemiyeti silah
sızlanma komisyonu 

dün toplandı 

Cenevre: 24 [Radyo] - Millet· 

lzmirde tütün 
Bu yıl çok iyi fakat noksan 

lzmir : 24 (Türksözü muhabi· 
rinden) - Tütün mahsulünün kırıl
ma işi bitmiş gibidir. Kuruyan tü
tünler, ekici tarafından balye haline 
getirilmeğe başlanmıştır . Bu yıl 
tütün mahsulü kalite itibarile çok 
iyi olmakla beraber, havalar kurak 
gittiğinden biraz noksandır. Tahmi 
ni rekolte 34 milyon kilodur. 

Celal Bayar Ankarada 

Ankara : 24 (TÜRKSÖZÜ mu 
habirinden) - Başvekalet Vekili 
Bay Celal Bayar bu sabah Anka· 
raya gelmiştir. Celal Bayar garda , 
Meclis Reisi, Saylavlar, Vali ~ Em
niyet müdürü tarafından karşılanmış· 

Sahife r 

r ,.,.. 

29 Teşrinievvel günü ilk iş olarak gazetecinizden 

rULUS Gazetesini isteyiniz 
.... , .............. mlll ... DI 

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 
bakımı - Romanlar - Bahçe ve çiçek geniş Spor 
yazıları - Çocuk - Kadın - Magazin sahifeleri 
Zengin memleket sahifeleri; Dünya röportajları, Balkan an~~ntı. ve. ~adı 
abad paktı merkezlerinden muntazam mektuplar, her gun hır hıkaye, 
Kültür, Askerlik, Tayyarecilik, Havacılık, Denizcilik, Ekonomi, Sanat, 
Edebiyat, Köy sütunu, gibi bahisler. 

......___ __________________ _ 
ler Bemiydi silahsızlanma komisyonu tır. Falih Rıfkı, Yakup 

Kadrinin eserlerini 
Ulusta bulacaksınız ULUS 

Adana sahifeleri aça 
cak, Çukurovadan rö 
portajlar neşredecek 

emtia ve zahiri vedia suretile ka. 
but ctmekive mevdualara bu sene
dat ile emtea ve zehairi mevdua 
Y• bayi veya terhin edebilmek mak· 
sadile tesis olunan mağazalara ( U· 
ınumi mağazalar ) denir. 

Maddedeki her ~cins emtea ve 
ZCahiri kaydı bu mağazaların kabul 
edecekleri malların şumulünü gös
teırnektedir. 

Malım umumi mağazaya yatıran 
b ~mıcye iki parçadan mürekkep 
ır Vesikanın verildiğini yukarda söy. 
lerniştik. Birbirlerine yapışık olan 
bu iki parça, zımbalı bir defterden 
lcoParıhp mal sahibine vcrirlir. Ge
relc tnakbuz, gerek rehin senedi ve 
~OÇan kısmında malın cinsi, miktarı 
K.1yı ..... ""... • • .. • ot)> 

1-ıır. 

Koçandan koparılıp verilen Rcs· 
Pise - Varan emre muharrer birer 
ticari senetlerdir. Gerek Respise 
\le gerekse Varan ayrı ayrı ve her 
ikiside hirlikte ciro edilebilir. Bu 
ta
0

1cdirde neticeler başka, başkadır. 
Ç şekil vardır : 

1 - Pespise - Varanın biılik
tc cirosu. 

Umumi mağazaya malını tevdi 
eden kimse malını satmak isterse 
bu her iki senedi birlikte müşteriye 
ciro eder; sabş muamelesi temam 
olur. 

2 - Yalnız Vaıanın cirosu. 
Bu takdirde mağazadaki mal, Vara
nın ciro edildiği kimseye rehin e
dilmiş olduğunu gösterir. Malını sat· 
fllak istemeyen, fakat paraya ihti· 
Yacı olan kimse bir bankaya veya 
~ermayedar giderek ödünç almak 
ıstediği parayı alabilmek için Va
ranı Respiseden koparır ve aldığı 
l 1aranın mıkdarını, kimden aldığını 
Vadesini, faizini yazar tarih ve imza 
atarak parayı verene (mutaarrıza) 
"erir. Parayı verende, aynı şeyleri 
Parayı alan (mutaarrız~n yanında 
kalan Respiseye yazar ve imza e· 
der. 

3 - Respise nin cirosu. Bu hal 
Varan hamilinin hakkı mahfuz kal· 
inak sartile mağazadaki malın mül. 
kiyeti devreder. 

Yani mal sahibi malını terhin 
tdildikt en sonra da eyi bir müşteri 
bulursa, elinde kalan Respiseyi 
ciro ctme"k suretile malı satabilir. 
1' abii Respise üzerindeki kayıtlar
dan malın başka birisine rehinli 
oldutunu anlayan müsttşri, ve· 
reccği parayı ona göre tesbif e 
der. 

bugün öğleden soııra içtima etmiş 
ve silahsızlanma hakkında bazı dev
letler tarafından yapılan teklifleri 
tetkik etmiştir. 

Mussolininin oğlu 

Nevyorkta 

Ncvyork : 24 (Radyo) - B. 
Mussolininin oğlu Vittorio ltalyan 
Tra nsatlantiki ReX ile Nevyorla 
vasıl olmuştur. Genç tayyareci rad· 
yoya verdiği beyanatta ltalyanların 
hararetli karşılamalarına teşekkür 
etmiştir. 

Vittorio Amerikan hava mey. 
danlarını ve hava teknik merkezie
rini ziyaret ve tetkik edecektir. 

Kürt dağında 
Fransız kuvvetleri askerj 

manevra yapıyormuş 
Halep: 24 [TÜRKSÖZÜ muha· 

birinden J - Bugün okuduğum Elva· 
kıt gazetesi şunları yazmaktadır. 

Fransız askeri kıt'aları Türkiye 
Suriye hududu boyunca bir manevra 
yapmak üzere Afrin mıntıkasında 
toplanmaktadır. 

Hu manevra esnasında askeri 
kıtaatı, halk elinde bulunan vesikalı 
ve vesikasız silahları toplıyacaktır. 
Bu manevra gelecek ay boyunca 
devam edecektir. 

Haber aldığımıza göre, bu ma· 
nevrayı icabettiren şey, bu cihetfer· 
de bilhassa son günlerde ceraimin 
artmış olmasıclır. ....,_, ________________ .._. ____ _ 

Ceyhan Belediye 
Reisi Ankaraya 

hareket itti 

Elektirk ve Su işleri 
bir neticeye bağlana cak 

-·-
Ceyhan : 24 (TÜRKSÖZÜ mu· 

habi rinden) - iki, üç senedir kasa· 
bamızda beledıye reisliği yapan ve 
geldiği ıündenberi durmadan çalı. 
şarak kasabanın imarı ve halkın re. 
fahı hususunda çalışan şarbay Sela 
hiddin Sepici dünkü gün sabah tire 
ni ile Ankaraya ıitti. 

Şarbay, kasabanın yegane ve tn 

mühim ihtiyaçlarından biri olan E· 
lektıik ve su işinin bir an evvel hal 
li ve halkın bu dertden kurtulması 
için Ankaraya gitmiştir. 

Ankarada alakadar makamlarla 
temasda bulunacak ve bu elektrik 
ile su işinin hallı yoh•nda çalışarak 
bu işleıi kökünden bitirmiş olacak. 
dır. 

Varan poliçenin kanunu hü
kumferine tabidir. Bazı hallea 
müstesna olmak üzere, umumi ma· 
iazalara tevdi edilen mal haciz o
lunamaz. Şarbaya iyi yolculuklar temenni 

M. Fahri GUlser eder ve muvaffakiyetler dileriz. 

Gazeteciler için de bir iş 
nizamnamesi hazırlanıyor ___ I .. _______ _ 

Ankara : 24 (TÜRKSÖZÜ mu· 
habirinden) - iş Kanunu hükümle· 
rine giren gazete yazı işleri müdür 
)erine, muhabir ve muharrirleri için 
de bir iş nizamnamesi hazırlanmak. 
tadır. 

Markoninin yerine şimdi 
İtalyan şairi geçti 

Roma : 24 (Radyo) - B. Mus· 
safini Maruf ltalyan Şairi Gobriel 

Donunzioye bir mektup yauuak Mar· 
koninin boş kalan İtalyan Akademi· 
si reisliğini kabul etmesini rica et· 
miştir. Donunzio Mussoliniye ve,di· 
r,· --- .. ~- t-..... ı,ı;ı; l-::ıl-ıııl f'tfioini 
bildirmiş ve teıekkür dmiştir. 

Cebelidüı Ü zde 
idari vaziyet 

- Birinci sahifeden artan -

Bunlar sarayda ve sair mahafilde 
bir çok konferanslar akdettiler. 

Neticede Şam hükumeti Emir 
Hasan Atraşın 'ebelidürzü muha· 
fızlığına tayinini kabul etmiş ise de 
Cebeldeki vatani kütle tarafdarları 
da kendi mutalibatlarmı ileri sürme· 
ğe musirrane devam ettiklerinden 
bir çarei halolmak üıere Muhafızlı· 
ğm Ernir Hasan Atraya verildiği 

takdirde mebu lukların muhalif yani 
vatani kütle tarafdarlarına verilme· 
si ve daha doğrusu bu mebusların 

seçilmeden tayin edilmemesi teklif edi. 
liyordu. 

Nankin ve Kanton 1 

bir harabe halini aldı 
-Birinci Sayfadan Artım-

Nankin: 24 (Radyo] - Bugün· 
kü bombardınan bir buçuk saat de· 
vam etmiştİT. 

Bu bombardmana ı:-lli Japon 
tayyaresi iştirak < tmiştir. 

Bu filo gittikten sonra 15 ağır 
bombardman tayyaresi gelmiş ve 
320 kiloluk bombalar atmağa bşla-
mı,tu. 

u~~ı .... t.:h .. n gp)pn bir filo yum. 
ruk büyülCfük\indc bombalar yağ· 

dırmıştır. 

Şanghay: 24 [Radyo] - Şimdi. 
ye kadn vuk.uagelen Hava muhare· 
belerinde Çinliler 284 ve Japonlar 
31 tayyare kaybetmişlerdir. 

Ölüm Şuaı 
1 Harplerde ölümü kaldıran 
diğer bir keşif mi yapıldı? 

Son yapılan keşiflere, harplerde 
düşman askerlerini öldiirmek yerine 
onları felce uğratmak gibi yerlerine 
mıhlamak kAbil olacaktır. Bu keşifle 
ortaya konulacak alet, düşman 
askerlerini topla veya kurşunla öl· 

1 dürmiyecek ve onları ca sız olarak 
değil bayğın olarak yere serecek· 
tir . 

Bu son teklif Sultan Paşa Atraş 1 
tarafından kabul edilmediğinden mü 

Bu suretle, mağlup olmuş olan 
askerler hareketten aciz kalacak , 
karşı taraf ilerliyecek w şehirler , 
hudutlar kan dökülmedtn alınacak· 
tır. Sonra askeı lcr ayıllılacak ve 
tekrar yaşayacaktır. 

zakereler inkitaa uğramıştır. 1 
Hükumet son teklif olmak üze· 

re dün akşam Sultan Paşa Atraşa 
Cebel muhafızlığını teklif etmiş ve 
Emirin sahneyi siyasetten uzaklaş· 
tırılmasını ihsas etmiştir. 

Sultan Paşa Atraşın bu sureti 
tesviyeyi kat'iyen rededeceği bildiril· 
mekte ve her halde İş bu dereceyi 
bulduktan sonra Dürzü toprakla· 
nnda Suriyeye karşı ceı ey an alaca· 
ğı ve Cebeli Dürüzde dahili karışık· 
lıkların başlıyacağı hissedilmekte-
dir. 

Paristen gelen hususi haberlere 
göre, Fransa hüku neti Suriyede teş· 
kil olunacak hava filosunı esas teş· 
kil etmek üzere bir kaç tayyare he· 
diye edecektir. 

Söylendiğine göre, Yüce Kemi· 
ser Kont dö Martelin Suriyeye dö· 
nüşiinü müteakip Suriyedeki ordu
nun yerli hükumete devri işine de 
başlanacaktır. 

Harbi tamamen ortadan kaldıra
mayan insanların aczini b;r dereceye 
kadar zayıflatan hayırlı bir ke 
şif. 

Diğer taraf tan , bu s1:ne Paris te 
toplanan bir kongrede tabii afetlere 
karşı çareler aranmaktadır. Zelzele 
dolu, yıldırım, kolera salğım ve sai. ı 
re gibi insanlığı tahrip eden afetlere 
karşı niçin ilmin ve fennin r.n son 
verimlerile mücadele edil.nesin? Bu 
fikir ile hart'kete geçen konğrede 
yeni ke~ifler gözden ge ;irilmekte
dir. Bunların arasında, yeni bir sipe· 
risaika vardır. Radyumla işliyen ve 
şimdikilerden bir kaç milyon daha 
fazla kuvvette olan hu siperisaika 
büyük bir mıntıka dahilinde yıldın. j 
mı çekmekte ve toprağa nakletmek. 
tedir. 

Ahmet Mürşid Görgün 
Fabrikasından: 
Sayın müşterilerimin nazarı dik

k.:ıtına, 
Fabrikam 20.9.937 tarihinden 

itibaren yerli koza çekmeye başla 
dığından Klevlan çiğidi alacağı olan 
müşterilerimle ellerinde klevland 
puslası olan müşterilerimin nihayet 
1.10.937 tarihine kadar çiğitlerini 
kaldırmaları rica olunur. Bu müd· 
det içinde çiğidlerini kaldırmayan 
müşterilere yerli çiğid vereceğimi 
ilan ederim. 

1 - 2 8542 

Yitik Askerlik tezke-
resi 

Fırka 57 Alay 37 mukayyidi 

yazıcı onbaşısı. Bu alayda bilfiil 
askerliğini ikmal ettikten sonra Van 
askerlik şübesinden almış olduğum 

tezkereyi zayi ettim. Yenisini alaca
ğıından eskisinin hükmü olmadıtı· 

nı ilan ederim. 8541 

Adana icra tetkik memuru 

Salih 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

/\.anlllı No. 3008 : 

-
iş kanunu 

Kabul ıarıhi : 8/61936 

f\c§r:i tarihi : 151611936 

-Dünden artan-

husustaki şartlan ve tertibatı noksansız bulund...-makla mükelleftir. 
işçiler de bu yoldaki usuller ve şartlara uymıyacak hareketler ve hal

lerde bulunmamağa mecburdurlar. 
Madde 55 - Umumi Hıfzıssılıa Kanununun 179 uncu maddesinde 

yazıldığı vcçhile işyerlerinin ve işçilere ıid ikametgah vesaire gibi müşte· 
milatm haiz olması Jazımgele-n sıhhi vasıf ve şartları ve işyer1erinde kulla· 
nılan alcit ve edevat, makinalar vt iptidai maddeler yüzünden zuhuru mel
huz kazalara ve sari veya mesleki hastalıklara mani tedabir ve vesatin ve 

ve her sınıf müesseselerde iş kazalarına karşı işyerlerinde bulun• 
durulması mecburi olan tedavi levazımının nelerden ibaret olduğunu tes· 
bit etmek üzere lktisad ve Sıhh t ve içtimai Muavenet Vekaletlerincc bir 
nizamname yapılacaktır. 

KınJıun m !r'iyet'! girm !sindwn itibare 1 altı ay içinde çıkarılacak olan 
işbu un ımi rıiı:ı r:n ı:ı n ~d • a ba}'< , bazı i}lerin kenJilerine mahsus şartla
rı ve mahiyetleri do!ayısile lüzum görüldüğü takdirde bu işlerin gerektir
diği özel tedı.>irleri gö~termek üzere yine iki vekaletçe birlikte hazırlana· 
cak ayrı ayrı nizamnameler dahil çıkarılır. 

Madde 56 - A . işçilerin sağlığını koruma ve İş emniyeti nizamna· 
mesinin neşrinden sonra yeni bir işyeri kurmak ve açmak istiyen her iş. 
veren, işin yapılacağı mevki için lktisad Vekaletince bu kanunun tatbiki· 
na memur edilmiş olan makama önceden müracaatta işyerinin ve burada 
bulunacak tesisat ve tertibahn, makina ve cihazların vesair teferruatın 
vasıflarını, cinslerini, vaziyet ve şart!arını vazıhan gösteren müfredat ve 
tafsılatlı bir beyannameyi ve: bu ıa aıd planlar, krokiler, fotoğrafiler veya 
modeller gibi lüzu:nlu b•lgderi ikişer nüsha olarak makbuz mukabilinde 
tevJi ei::ce'· ve b:.ınlara göre kuracağı işyerinin nizamname hükümlerine 
uygun olup olmıyac1ğını tetkik ve tesbit edilmesini istiyecektir. 

ilgili makam, b:ı ınürac~atın yapıldığı tarihten itibaren, hafta tatili 
vesair genel tatil günlari sayılm:ıksızın en çok yirmi gün içinde bu evrakı 
inceliyerek nizamname hükiimlerine uygun bulduktan veya bunlar üzerin· 
de icıb~den hdilat u! ıslahatı işverene yaptırdıktan sonra, beyannamenin 
ve miiteferri h~ 1g!lerin ilcin:· n ıshıl rını tasdik ed!rek o işyerinin kurul· 
masma izin verir. 

Bu izini aldlktaı soı"a işyerini kurınığa ba~lıyan işveren, tesisatını 
yaptırıp bitirince, tekrar aynı mlkamıt başvurarak muayene ve kontrol 

8303 -Sonu var-
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GAZETECiLiK VE M~ TBA iLiK 

lla"" n ar Rek_lam. bir _ticareth~-
nenın, bır muessesenın 

en büyük propagandaşıdır. Reklamla
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 1 

Türksözüne veriniz. 1 

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

Kl·taplar f:~e.~lerinizi Türk-
sozu matbaasında 

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

Cl•ldler Kütüphanenizi güzelletişrmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk· 

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

Ta tar Resmi evrak, cedveller, defler· 

ler, çekler, karnf'ler kağat,zarf, 
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 . 

TÜ K 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü

: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

25 Eylul 1917 

Ceyhan emniyet dai

resinden: 

Ceyhan Emniyet dairesi bek · · 
!eri için Kayseri fabrikası mamultt1 

kurşunu renk ketenden yirmi sellit 
takım elbise yaptırılmak üzere 24 '9 
937 tarihinden itibaren beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmnş· 
dur, Taliplerin şeraiti öğrenmek ve 
eksiltmeye iştirak etmek üzere 29 
9j937 Çarşanba günü saat 10 da 
Ceyhan emniyet dairesi binasında 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

1 - 3 8540 

Seyhan Kültür direk· 
törlüğünden ; 
Kurtuluş ilkokulu bu yıl trahom· 

suz talebelere tahsiz edilmiştir. E~· 
leri bu okula Aakın olan velilerin t· 
rahomsuz çıkan çocukiarını bu oku· 
la kaydettirmeleri ilan olunur. 

8543 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 
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Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranı) OT, Mat· 
baamıza müracaat edilmesi. 
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Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

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

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

Satış yeri Belediye karşısında Yeni [V' ağ aza 

Ş. Rıza İşcen 
30 7966 

----------·---------------------------------------

1 

K 

KAY ADELEN A · 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dil~n sudur . 

K 
A 
y 
A 

KA y ADELEN SU· 

lan ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
YAD.ELEN içiniz . 

YADE LEN. 
KA YADELEN SU· 

lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN su· 
!arı ve gazozları e
vinize kadar göne' e
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAY AD ELEN gazozlarını alıı ken şişelerdeki kırmızı ( KAY ADE· 
LEN ) tapalarına dikkat fdiniz. KAY P DE LEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KAYACElfN dırolaııdır. [ü)ik dın~caralır: HO luıu~a ev· 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her seferde Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır . 8493 32 

...,, __________ , _______ ,.... ______________________________ ~ 

Dikmen 
Asfalt caddedeki Biçki Dikiş Yurdu kayit ve kabul muamelesine baş· 

lamıştır. 8515 7-10 

--·----- ilk okullar • • 
ıçın------

sıhhat cüzdanı 
ıvıatoaamızcıa yaınız :> kuruş 

maktadır. 

tiatla satıl-

~ .... ---·-------·------------.-...-.................. _~ 
Çukurova Harası dire- 1 

törlüğünden: 

Hara merkezinde yapılacak (4698) 
lira 76 kuruş keşif bedelli bir memur 
evin!n inşası 15 gün müddetle açık 
eksıltmeğe konmuştur. ihalesi 4/1.0/ 

937 pazarteei günü saat 14 de Sey
han vlayeti veteriner direktörlüğii 

dairesinde zapılacaktır. Muvakkat 
teminat (352) lira 41 kuruştur. 

Bu iş ait evrak tatilden başka 
her gün Hara muhasebesile Seyhan 
veteriner dırektörlüğünde görülebi· 
lir. Talihlerin Hara veznesine yatı· 

racakları taminat makbuzlarıyla 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad· 
delerde yazılı vesaikle belli gün ve 
saatta Seyhan veteriner direktörlü 
ğüdde müteşekkil komisyona müra 
caatları. 8532 

22-25-28-1 

Seyhan Vilayeti Ziraat 
Müdürlüğünden : 

Bölgemize Kudüsten mübayaa 
ve celb edilecek Şamoti portakalı 
fidanları için şimdiden sipariş ver. 
mek icabediyor. 

Fidanlar Sonbahar ortalarında 
tenekelere konarak ilkbaharda ge. 
tirlilmek üzere beher fidan için 180 
kuruş yatııılmak lazımdır. Bu fidan. 
dan kaçar adet istediklerinin para
sile birlikte Ziraat Müdürlüğüne baş 
vurmaları.8508 12-18- 25 

=------------
Yeni Haman1 açıldı 

Deppoy civarında Yeni Hamwm 

bu günden itibaren bütün konfuriyle 

açılmıştır, 8539 2 - 4 

1 BELEDİYE İLANLARI 1 
~~~--------~--------------------------------

Müvellidülbuhar kazanlarla motör kullanan
ların nazarı dikkatiı:ıe : 

Dükkan, imalathane, fabrika ve sınai müesseselerde bulunan müvel· 
lidülbuharkazanlarla alelümum motör kullananların istida ile belediye. 
ye müracaat ederek ruhsat almaları belediye vergi ve resimler kanunu· 
nun 15 inci maddesi iktizasındandır . 

Bugüne kadar kurulmuş olan motör sahiplerinden bu vakte ka
dar ruhsat almayanlann 30 Eylül 937 sonuna kadu müracaat edip 
ruhsat almaları ve bundan sonra kurulacak motörlerin de ruhsat alma· 
dıın kurulmaması ilan olunur, 12-16-21-25 

8509 

• 
ilaçlarınızı, reçetelerinizi 
mutlaka Yeni Eczaneden 

yaptırınız 

Yeni Eczane 
Taze ve temız ilaç yapan ve ucu~ 

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 22 

YENi ECZANE 
Belediye civarı 

Adana 
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Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaan 

ı 


