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BAŞVEKALETTEKi DEGiŞiKLiK KAT'i 
R~~mn t~lbDüğ dllYılfil n~şrr~cdlüDdlü 

----------~-------------------------------" 
İstanbul gazetelerinin, memleketin esaslı işlerile alakadar rivayetleri kontrolsuz ve salahi- ı Bazı 

yetli mercilerden tahkik etmeden her hangi uzak ve yabancı memlekette geçiyormuş gibi laubali 
bir tarzda neşretmeleri milletimizin yüksek menfaatlerile hiç bir vakit kabili telif değildir ( 

--------------------------~------------------------------
Türk efkirı umumiyesinin böyle hareketleri 

asli tasvib etmiyeceği hiç şüphesizdir 
İsmet in önü mezundur. Meclis toplandığı vakit 
Celal Bayarın Başvekalet makamına getirilmesi 

kat'i olarak takarrur etmiş bulunmaktadır. 

ı-eşkilatı esasiye kanunu deQişecek 
ve intihabat yenilenecekdeQildir . . :......... . · ..... -........ -·•·-·•· -;..··•··•·•·•·•·-·•·-·-·:·-···-·-·-·-·! yeyi miniıız telikkiJere sevkedecek 

ı R ES M 1 T E B L 1 G ; ~~r ~~~ae~ı.~d·~:~:~ ~~r:t~~~i;i-
1 • . ' liğ neşrcdılmış bulunuyor · . . 
! lst b l: 28 (Cümhur Başkanlığı Genel Sekreterlığı~1 Anadolu ajansı tu. ıel:lığı lu 

! den ta~)'~ d"I · f ) _ Başvekil İsmet İnönünün mezunı-i gün matbı ata, ecnebi aıanslara_ ~eş· 
? e •ıs e ı ~ış ır . t eklinde ıkani retmiştir . Bu tebliğ bütün Vahlık· 
i Yet alması üzerıne bazı gazeteler.de rı~aye ş d ç d ! lere de tamim edilmiş bulunmakta· 

! Ve hakikata uyğun olmıyan şayıalar ıç~rde ve ışar a 1 dır . 
! ~<ı.nlış akislere meydan verecek bir mahıyet al~aktadır. i Bugünkü lstanbul gazetelerin· 
1 D l 1 toplan·· den bazıları , memleketin yükfıek 
! uaşvekil İsmet İnönü mezuniyet a mıştır ve mec ıs . . 1 ınenfaatlerile alakadar olan bu mev-

-

, 

Dünkü çarpışmalarda 1 

10 bin maktul var 
iki Çin Ge

dizdirdi 
Nankin hükumeti 

neralini kurşuna 
--~----·----~~-i dı~ı vakit Celal Bayarın Başvekalet makamına getı ıl~~-i üzerinde ağır başlılıkla hiç de 

! si takarrur etmiştir. Şayialar namı altında Tan .gazetesının; ~~bili telif olamıyacak bir hafifmeş
!ı 28 Eylul tarihli nushasında çıkan teşkila_tı .esasıye kan~- 1 reblik eseri olarak laub .. li tefsirlere Bir Japon denizaltı gemisinin mey· 

facia sahnesi 1 t h b t yenı kalkışmışlardır · ! !\Unun tebdili mahiyetindeki yazı ar ve ın 1 a a 1? - ! Bugün , en salahiyatdar kaynak 

l lenmesine ait rivayetler hiçbir esasa is~i~ad etmı~en ?a-1 bu vadi etrafında Türk matbuatına 
! betierdir. Bazı gazetelerin memleketimızın esaslı ışlerıle ! şunları işarft etmektedir . 

b
. k e t 1 - Başvekil ismet lnönü me · ! 1llakadar rivayetleri hiçbir kontrola ta ı tutma sızın v ., 

1 k k d h h zundur . !llı~sul ve selahiyetli mercilerden tah i ~tme en ~r • an-t 2 _ Meclis toplandığı zaman 

! ~uzak ve yabancı bir memleke~te ~e?ı~or~uş gıl-ı ve ! Celal Bayarın Başvekalet makamı· 
i laubali bir tarzda neşretmeleri mılletımızın yuksek me~fa-! na getirilmesi takarrür ~tmişktir . 
i ld" t·· k fk t 3 _ Teşkilatı esasıye anunu 
i •tlarile hiçbir vakit kabili telif ~eği 1: ve u: e _arı ! değişecek değildir . . 
! UmumiY.esinin böyle hareketlen t asvıp etmıyeceğıne ! 4 -:lntilıabat yanılenecek de· • u . • 
..... ~ •• J>he yoktur · - -·-·-·-·-·-·- -·-·-·-·-·-~ ğildir · k tefs"ır kabul 

·····-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-...,,.. • Asli müna aşa ve 

lstanbul : 28 ( TÜRKSÖZÜ mu

h~birinden ) - Başvekaletteki de

~ışiklik hakkında 26 Eyluldan beri ı 

lstanbul matbuatında deveran eden etmeyen bu esaslar hilafını yol 
şayialar ' bazı gazetelerin yolsuz açanların manasız ~areketleri müsa. 

fk • . • maha görmiyecektır . 
tefsir ve mütalaalarile e arı umumı · 

~--~~~~~~-====~ 

T ARiH SERGiİVliZ - 1 \ Yirmi üçler komi
tesi toplandı 

~~" zengin ol•n T•rlh Sergimiz bugünlerde ha·ıum:z• adçıla
C.kbr Yuk•rıd•kl rulm •ergldekl donanm• pav yonu ur 

Çin delegesi Milletler 

Cemiyetine vazifesini 

yapmağı hatırlattı 
Cenevre : 28 (Radyo) - Uzak 

Şaı le ihtilafın'.. halletmek için .23 ler 
komitesi bugun toplandı. Çın de
legesi Milletler ~emiyeti.ni~ bu buh· 

1 

ranlı mevsimdekı vazıfesını hatırlat. 
tıktan sonra Uzak Şarktaki katlia 
mm medeniyete yakışmıyacağını , 
bu işte Japonya kadar, Japonyaya 
susanların da vicdanen olsun mesul 
olacağını söylemiştir. 

Delbos ve Amerika elçisi de be. 
yanatta bulunarak Uzak Şark için 
bir sureti hal bulunmasına çalışma· 
nın bir vazife olduğunu söylemiş

lerdir. 

Birer nutuk söylediler 

ujTALYA ALMANYA DOSTLUGU 
--·- -- -- ---
olÖER DEVLETLER ALEYHiNE 

BiR BLOK DEGILDIR., 

Berlin : 28 ( Radyo )• Hitler dün 

gece Mussolini şerefine büyük bir 
ziyafet verdi . ziyafetle 2CO kişi ,·ar · 
dı . Hitler İtalya şerefine kadehini 
kaldırdığı zaman Alman · ltalyan 
teşriki mesaisinden bahsetmiş , bu 
birleşmenin diğer devletler aleyhine 
bir blok olmadığını kaydetmôştir · 

Duçe , Hitlerin bu kısa ve kati 
sözlerine şu s:zlcrle mukabelede bu

lunmuştur. 

- Hiç bir şey , hiç bir menfaat 
İtalyan . Alman dostlujtunu bozamaz 
demiştir . 

dana getirdiği 
10,000 ölU ve yaralı ı 

Tokyo : 28 (Radyo) - ~iınal.i 
Çindeki Japon ordusu çok çetın bır 
boğuşmadan sonra Tankiyen kasa. 
basını işgal etmiştir. Bu çarpışmada 
her iki taraftan 10,000 maktul \'C 

mecruh vardır. 

Tokyo ; 28 (Radyo) - Japon 
Hariciye Nazorı B. Hirota dün vaki 
olan beyanatında, Çin Japonya aley
hindeki milli politikasına devam et
tikçe Japonyanın da Cenevrede ya. 
pılacak müzakerelere i ş tirak etmiye· 
ceğini bildirmiştir, 

Nankin : 28 (Radyo) - Pinga
nın Japonlar tarafından r işgali ~sna
sında buradaki Çin ordusunu ıdare 
eden iki Çin Generali vazifelerini 
tam yapmadıklar• için idama 
mahkum edilmişler ve derhal kurşu
na dizilmişlerdir. 

Şanghay : 28 (Radyo) - Japon 
Amiralı Ronda bu gün . ~eyanatta 
bulunarak, icabederse sıvı! halkın 
da kal 'iyen bombardman edileceği 

"e zaten bu bombardmanların 1925 La 
Hay konvansiyonunda mevcud olduğ· 
unu söylem•şlir. 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

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

Türkiye-Suriye münasebatı 

Martel Türkiye-Suriye 
muahede teklifini getirdi 

~~~----·----~~-

Suriye hariciye vekili yakında 
Ankaraya geliyor 

Halep : 27 (Türksözü muhabirin
den) - Yarın Paristen Beruta dön
müş olan Fransanın Suriye ve Lübnan 
Fevkalade Komiseri Kont Martelın 
Türkiye ile Suriye arasında dir dost· 
luk muahadesini getirdiği ve bu mua. 
hedenin üzerinde görüşülüp her iki 
hükümet tarafından lasdik edilmek 1 
üzere pek yakında Suriye Hariciye 

Veziri Seiddullah Cabirinin Anka raya 
gideceği soylenmekledir. 

Son dakika 
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ALMANY ANIN MiK- r ş ~ h ü ır h ~ b ~ ır o ~ ır ü ç;~~:i1~:a~~=~· 
~~~ ~~~~I ~LA~I ~~~-~~~~-.~·~~' Yazan:Pr~sörO.P.~ 

TAYYARE VE CASUSLAR V ASiT ASİLE VEBA 
MİKRBU YAYMAYI MUVAFIK BULUYORLAR 

B ~şlıca üç nokta \ 
üzerine dikkati 

çekmek lazimdır. Bu üç 
nokta ileıide göıülecek 
bütün işleıin temelini 
teşkil eder. 

1 - Hangi mik-

Alman ErkAnıharbiyesinin resmi mecmua
s ında denil yor ki : '' Harp esnasında ne gibi 
mikroplardı:ın istifade edeceğimiz ayrı bir mese· 
ledır. Zira her mikroptan istifabe mümkün de· 
ğıldir. Çunkü mesela hümma hastalığını yap
mak için mühim miktarda bit ve sinek besle. 
mek kolay iş değildir . 11 

ropla tın en şiddetli ze· 
bir haiz olduğu. --

2 - Mikropları yapmak mul· 
feri ve vasıtaları. 

3 - Sirayet temin edecek ve 
sa ~lam vücude getirecek şerait.. 

Birinci noktayı tahlil edelim : 
En tehlikeli noktalardan lazım· 

gelen miktarda temin etmek labora· 
tuvarlar ın işidir. Fakat şimdi, eldeki 
az miktarda mikropla kazanılan tec
ı übe, harp esnasında çok miktarda 
mikroba ihtiyaç olduğu zaman, ayni 
derecede işe yarayacak mıdır? 

H arp esnasında ne gibi mik· 
roplardan istifade edeceği· 

Alman Erklmharblyesl 
Resmi mecmuasından 

Harp meydanındaki askere hastalık 
verilirken, hastalığın ktrıdi askerle
rinize de geçmesi muhtemeldir. 

Zira, sirayeti, muayyen bir mm 
takaya hasretmek mümkün değildir. 

Hastalık, ancak ya tayyareyle 
yahut ajan'ar vasıtac::ıylı yayılabilir 
ve ajanlar düşman toprağında halk
la samimi .surıtte teşriki mesayide 
bulunmalı ve bir haylı zaman evvel 
hazırlıklar yapmış olmalıdır ki, sar· 
nıçlar, yiyecek anbarların ve:ya hay· 
vanlara muvaffakiyetlt: hast:ılık sira 
yet ettirebilsinler. 

Tecrübeler, müteddit defalar 
mutelif ahvalde, tekrar edilmeJidir. 

f 

u işlerinin 
raporlarını 

Vektlet tasvip etti 

Su işleri dairesinin önümüzdeki 
sene içerisinde Seyhan ilzerinde ya 
pacağı ameliyelerin projelerinin Na 
fia Bakanlığına gönderildiğini ev
velce yazmıştık. Dün aldığımız ma· 
lumata göre; Vekalet bu proje1eri 
tetkik ve kabul etmiştir. Vekalet , 
işlerin süratle olması için derhal 
projeler mucibince yapılacak işlerin 
bir müteahhide verilmesi için müna. 
kasa açmıştır. Bir kaç aya kadar 
mütakip başlıyacaktır. 

Çiğit muadelesi 

ikinci klevland ]kinci ağız çi
ğitlerinin muadelesi bugün Ticaret 
ve Zahire borsasında, borsa encü · 
meni tarnfından seçilen bir heyet 
tarafmdan yapılacaktır. 

Ticaret odasına gelen 
karar suretleri 

Orta tedrisatta 
nakiller 

Şehrimiz Lise ve Öğretmen oku 
lunda bazı öğretmenlerin ba~ka yere 
olan nakillerini evvelce bildiımiştik. 
Bu öğretmen1erin yerleriye olan ye· 
ni nakilleri de yazıyoruz: 

Şehrimiz Kız Lisesi Taıih-Coğ. 
rafiya Öğretmenli~ine Kayseri Lise· 
si Tarih Coğrafiza öğretmeni Sı
dika , Erkek öğretmen okulu tabii· 
ye öğretmenliğine Bursa kız öğret· 
mtn okulu tabiiye öğretmeni Aliye 
Mukaddes, Erkek lisesi Türkçe öğ· 
retmenliğine Malatya orta okulu 
Türkçe öğretmeni Sami Göksu; Er· 
kek lisesi riyaziye stajerlerinden Bur 
han Sivas Erkek öğretmen okulu 
riyaziye stajerliğine naklen tayin 
edilmişlerdir. 

Mahkemelerde: 
Bir kaalin duruşması 

Yardımcı ve ve
kll öğretmenler 

Kültür Bakanlığı, orta tedrisat 
mı~ktf'plerinde açık derslere tayin 
t>dilecek yardımcı veya vekil mual. 
timlerin seçilmesine itina etmekte. 
dir. Bu yılda asıl muaJJim bulunmı· 
yar. dersler yardımcı ve) a ücretli 
muallımler tarafından idıue edi'e· 
cektir. Muallim sıfatile sınıfın ted. 
ris ve terbiye mesuliyetini deıuhte 
edeceklerin gerek okutacakları ders
lere vukufları ve gerek karakterleri 
bakımından itimada layık oldukları 
iyice anlaşılmadan açık yardımcı 
veya vekil muallimlere kimse inha 
edilmiyecektir. Yardımcı veya vekil 
olarak inha edileceklerin vrsikaları 
tam olarak ve vaktinde bakanlığa 
gönderilecektir. 

Soyadsız 
Çocukların 

MEKTEPLERE KABULÜNDEN 
IMT•NA EDILMIYECEK 

Ç ckoslovak milleti deri~L 
yeis içindedir. En Lüyur. 
laıiarından biri olan ~r 

sör Tomas Garil Masarik ö)ınu~ 
lunuyor. 

Fakat, Masarik'in ölümü, s-" 
ce Çekoslovakyanın büyük bir fi' 
lit ika lideri kaybetmesi değildir· 

Onun ölümü ile insanlar bÜ 
bir ilim adamı kaybetmiş olu~ 
Çünkü; Masarik yalnız Çekoslo 
yanın değil, bütün beşeriyetin 
Jıdır. .. 

Binaenaleyh, onun ölümü bii 
insanlığa mensup büyük şabsİY 
den birinin ufulüdür. 

Bununla beraber Masarik 
şeydrn evvel kendi vatanının 

dır. Çünkü; uzun olan hayatJndl 
him bir kısmını kendi vatanına. 

retmişti. O, memleketine tam bif 
dakat ye mer~utiyetle hizmet 
Çekoslovak milli davası için . 
çok iztirap çektiği halde mide 
hürriyet ve istiklali yolundaki 
cadeleden zerre kadar yılmadı· 

Masarik 1850 senesinde 
vanın Hodonin kasabasında d 
Öldüğü zaman 87 yaşında id!İll 
ha genç yaşta kendisini ve 11111" 

miz de ayrı bir meseledir. Bu saha· 
da fazla hırsa lüzum yoktur. Zira, 
her mikroptan istenildiği şekilde is
tifade mümkün değildir. Gerçi sari 
hümma, lekeli hümma, çiçek mikrop
ları hayli korkulu şeylerdir ama ame
li sahada bu mikropları nakledebil
mek için mühim miktarda sinek v,e 
bit beslemek zarureti vardır. Bunla· 
rı aşılıyac3ksınız ve daima, henüz 
mikrop almış sinekleri, bitleri o ta· 
zelikte muazzam miktarlnda muha 
faza t"deceksiniz. Bu epey güç bir 
i~tir. 

Zira, bir defa halkın ihmali \'tya 
selahiyet makamlarının kafi derece· 
de dikkat etm~mesi yüzüzden has 
talık teminine muvaffak olursa da, 
bunu diğer bir defa t~min edeme 

Almanya ile olan ticaret anlaşma 
karar suretleri şehrimiz Ticaret Oda· 
sına gelmiştir: Alakadarlar Ticaret 
Odasından bu anlaşma hakkında 
malumat alabilirler. 

Urfada avukat Ali Galibi öl· 
dürmekten suçlu ve mevkuf Mah 
mut ile arkadaşlan Hacı Ömer, Ha 
san oğlu Karabalık , Hacı oğlu Ah 
met ve Şevki oğlu Ömer hakların- Vekalet teshilat gösteriyor 
da yapılan duruşma sonunda suçlu-

lere hasretmişti. Geçen asrın 
ninci yılına doğru Masarik etr 
topladığı ilimlerden bir 
"Ças·Vakit it gazetesini kur~ 
grup çok radikal fikirleri ilen 

Çiçdıc hastalığı zehirinden kafi 
• • •• • . ı • • 1 

Bir diğer müşkülat ta, medeni 
ahalinin aşılanmak rnretiJe çiçek 
hastalığı mikrobuna kar~ı mükem
me I bir panuhir temin etmiş olma
larıdır. 

Bu vaziyette de mikrobun lt>sİ· 
ri oln ıyacaktır. 

U zun zaman kolera mikrobunun 
rı ükemmel bir harp vasıtası o 

Jacağı :;anılmışlı. Çünkü kolera mik· 
robunu ku} ulara, sarnıçlara yahud 
yiyecek maddelerin içerisine koy 
makla pek müsaid salğın temin edi 
leceği sanılıyordu. 

Fakat sur asını tekrara lüzum gö· 
rüyoruz ki, bu mikroplar, sun'i su
rette temin fdildikçe hastalık do 
~urmak tesiriı.i haiz olmazlar. 

Hastalığı hakikaten taşıyanlar 
hastaların kendileridir. Mikroplu 
h2staların itrahatile yapıldığı zaman 
tehlikelidirler, ~onra şiddet ve zehir. 
lerini kaybed"r. 

Dizanteri mikrobu da sun'i su· 
rette üretildiği takdirde sür'atle 
zehrini kaybeder. Ona eski zehrini 
iade etmek için harcanan gayretler 
şimdiye kadar boşa çıkmıştır. 

Tifo veya paratifo basili, harp 
maksadile daha uy~undur. Fakat Lu 
hastalık şimdiki halefe bir çok mem. 
lcketlerde görülmektedir. Binaen
aleyh, tifonun sun'i surette çoğatıl· 
ması, halk üzerinde kafi derecede 
korku uyandırmaz. 

V eba mikrobü harp için en mu· 
vafık mikrop olarak telakki e· 

dilmektedir. Veba mikrobuna husu-
si bir ehemmiyet atfedilmf k lazım. 
dır. Zira, bu mikroptan mühim mik· 
tarda istihsal etmek diğerlerine nis 
betle daha kola}dır. Scğuk ve ru

tubetli muhitlerde fevkalade daya· 
nır. Her türlü şerait altında sirayet 
edebilir. Nihayet, her zaman için 
korkunç bir hastalıktır. 

meleri münkündür. 
Bundan başka, bu ajanların ya 

nında mahdut bir miktarda mikrop 
l-ıulunacağı için, en müsait vaziyet· 
}erde bile tt kük hastalıklar çıkabilir 
ve bu, bir salgın mahiyeti almaz. 

Dünkü İstanbul Ekspresi 
gecikti 

Dün Toros Ekspnsi ş• hıimi!e 
2,30 saat rötor1a gelmiştir. 

Bir şoför bir çocuğu 

lann vekillerinden Avukat Rifat Nüfus teşkilatındaki kadro]arın 
Yaveroğlunun rahatsızlıAı dolayısile darlığı yüzünden soyadı tescil müa. 
evrakı tetkik edip müdafaanamesini melatı tehire uğramaktadır. Bunu na· 
yapamadıtından mezkur evrak tet zarı dikkate alan vekalet , bundan 
kik edilmek üzere mahkeme 15 10. bir müddet evvel bütün maarif teş· 
937 tarihine bırakılmıştır . kilatma tamim yaparak (bir müddet 

Bu katle sebtp Avukatın Urfa· evvel bu tamimi yazmıştık) Soyadı 
da Mahmut ve arkadaşlarına aid bir almamış çocukların mekteplere kay 
mahkemede bunlardan birinin idam dinden imtina edilmemesini bildirmiş-Mikropla hücum etmek için da· 

ha muvafık o1an vasıta, tayyaredir. 
u:ı,~ .. "'ı.... ..ı.,.ı.. •• .n.,.&ı. irin mutr..lif 
halinde, yahut tüpleri içerisinde ~j ~ ... nedi cdilmtSine sebep olmasıdır. Suçlu ti. Şu hale göre; mekteplere girecek 

... lf-L t. ı .. ••- l..- J L A v111r:atı talebenin nüfus cüzdanlarında soy-uun saa sıraıarmoa şotor 1 Htr.Rta .... ,~cff6'r~L0 eta""l.1"-\ngnltn --·-· ...... ,.......... ... ... lllUI\' uuıunması 

mikrop yayılabileceği gibi üretilmiş 
mikrop dolu şişeler atılabilir. 1 

Hasan idaresindeki kamyon kız lise- iltri sürmektedir. şart değildir. Soyadsız çocuklarda 
si civarından geçerken 10 yaşların· Mahkeme bir müddet evvel Ur· mekteplere kaydedilebile~klerdir. 

B u hususi usullerden en şay2nı 
dikkat olan " mikrop sisi,, ti· 1 

bir edilen .şekli tetkik edelim. "Mik-

da Ali oğlu Kemal adındaki bir ço- fada Avukat A1i Galip hakkımla tah· Ô 
cuğa çarp:rak Ktmali tekerlekleri kikat yapılmasını istemiş ve tahki· ğretmen mekteblerinin 

roptan bir sis,. vücude getirmek U· 

sulü şimdiye kadar mütehassıslar 

arasına almıştır . Yaralı derhal kat ikmal edilerek evrak gelmıştir . müfredat programları 
memleket hastahanesine kaldırılmış· Abdülkadirin 

j
ı tarafından iyiden iyiye tetkik edil. 
miş Lir şekildi. Bunun için en mü· 
sait hava soğuk havadır. Rütubetli 
havadır. 

tır . Suçlu şoför ;akalanınıştır . 

en müş~ül rolctadır. Mesele, nasıl 
bir salgın vücuda getirmek ve mev
cut salgını nasıl daha tehlikeli hale 
sokabilmektir. 

Zira, bu hava, mikroplar için 
yaşayacağı mükemmel muhiti teş· 
kil ederler. Bu iş, kendilerini tecrübeye bı-

Hem öyle mikroplar seçmelidir 1akmış insanlar ·ve hayvanlar üzerin-
ki, hastalığı teneffüs cihazına geçi- de yapılan Jaboratuvar denfrnele-
rebilsin; meseli veba mikrobu.. riııden başka bir şeydir. 

B ·· k d Yalnız hastalık mikroplarını haiz ugune a ar tercübeler kapalı 
d 1 d 1 olmak ve bu mikropları yaymak ve· o a ar a yapı mıştır. Binaenaleyh, 

k 1 d h saitine malik bulunn;ak (ki bu da 
açı ıava d astalık mikropları 

k h başlı başına kolay bir iş de1.ildir . ) yayma ususunu pek bilmi}·oruz. 60 

F k b k kafi gelmez. Diğer bir takım ahvali a at u ta diıde, bir çok sualler 
k de göze alınmak lazımdır. arşımıza çıkıyor: Sun'i surette da· M IA 1 

ese a, muayyen bazı salgın ar ğıtı1mış mikroplar. 
ı da mevsinılerin tesirini bilmeliyiz . naı1ı }'ayılırlar? En müsait şerait al- S 

d d ıcak hava dizanteri, kolera ve saire tın a şi Jetlerini nP. müddet muha· 
taza eylirbilirler ? için müsaittir. SJğuk havalar ise te-

Hava ctreyalnarı tayyareden a- neffüs cihazile geçen hastalıklara 
t 1 'k müsaittir. ı an mı roplar üzerinde ne gibi bir 
tesir yapacaktır? Atılan mikroplar Bundan başka toprağın teşekkü 

k d lü, içtimai vaziyetler, halkın muafi ne a ar fazln olmalıdır ki, açık ha· 
d yet vaziyetleri muhtelif hastalıkların va a on.Jarı teneffüs etmek mese-la · 

sırayetini geciktirebilir. Bazı hasta· 
veba basili kullanıldığı zamna · ve. ı ki 
b ı ar , muayyen mıntıkalara münha. ayi tevlit etsin? 

Bir de " mikrop bulutu " denen sırdır. Mesela sarı huruma gibi . Di-
şey vardır. l..ikin, mikroplardan ter hastalıklar, hariç v.: İçtimai şe 

· k' ·ı ı k _J raite bağlıdır. Mesela vt:ba ve ko· miıteşe .<ı o aca bulutlar vucürıe 
getirmek mümkün ise, bu bulutla- lera gibi. 

Bunların hepsinin fevkinde, ma· rın geniş mikyasta sirayet hasıl ede· 
ceği şüphelidir. nevi ve ruhi tesirler de göze alınma· 

lıdır . Bununla beraber, sarfedilcn gay-
retlerden niçin vazgeçmelidir? Ha· Harp esnasında korku salan ha-
vadan da mikrop hücumu yaparak berlerin halk üzerinde sun'i suretto 
h t 1 k · 1 tesir yapmasile ete düşmanın muka-as a ı sırc.yet ettirmek ihtima i bi· 

muhakemesi 

Zimmet ve ihtilastat'I suçlu ve 
mevkuf Adana muhasebei hususiye 
tahsildarı Abdülkadir lıakkındaki 
duruşm1 dün ağır cezada yapılmış 
ve bazı şahidlerin ifadelerinin alın 
ması için Carablusa yazılan talimat· 
nameye henüz cevabın gelmemiş bu· 
lunmısından muhakeme başka gü· 
ne bırakılarak ve cevabın gelmesi 
için tekrar Carablusa yazılmasına 
karar ve ilıı i?tir , 

Cezası tecil edildi 

Adli kısım baş komiseri Müm 
tazı yazlık sinemad.:t vazife ifası 
sırasında tahkir etme'<ten suçlu is· 
kin memurlarından Sırrı hakkındaki 
duruşma ikinci asliye ccz.ı mahke· 
mesinde görülmüş ve suçlunun 2 ay 
hapsine , 50 lira para cezasına ve 
75 lira tazminat vermesine karar 
verilmiş fakat mahkumiyet sabıkası 
olmadığından tazminattan başka 
cezalar tecil edilmiştir . 

Asri Sinema 
Bu günlerde açılıyor 

Asri sinema yeni mevsime yeni 
şaheserlerle başlıyor . 

* BUyUk •tudlyoların 937 de 
~ovlrdlll en muhte••m fllm· 
lerı Aarı aln•m•d• gllrecek-
~~z. ~ 

Öğretmen mekteblerinin fizik, 
kimya ve tabiiye dersleri müfredat 
programları kültür kurulunca değiş 
tirilmiştir. Yeni programlar pazarte· 
si günü mekteblere gönderilecektir. 

Yeni Polis memurlaı ı 

Zabıta mesleğinde çalışanlara 
terfi imkanı veren yeni polis teşki· 
Jatı kanunun yürürlüğe girdiği 1 
Ağustos 937 den beri emniyet ge· 
nel direktörlüğüne birçok müracaat· 

lar yapılmaktadır. Aldığımız malu 
mata göre muamelat kısmı memur. 
farı kadrosu tamamen dolmuştur. 
Yalnız kanunda yazılı şartlan haiz 
kimseler arasından bolis memuru 
alınmasına devam olunmaktadır. 

Şehrimizde geçen son hafta 
içinde havalar dcğişiksiz bir vazi· 
yette geçmektedir, Gündüzleri ha· 

raret 37 den aşağı düş-nemekte , 
geceleri de 30 7 32 santigrat dere
ce s.cak olmaktadır. Dün şehrimizde 
en çok sıcak 36,8 derece idi. 

Gümrük tenzilahna 
tabi iptidai maddeler 

düğü için " Narodni Listil 
gazetesi etrafında toplanmaş ol . 
ki ve muhafazakar Çek liderler• 
rafından şiddetli bir hücuma tJ 

Böylelikle bu iki cereyan ar 
ki mücadele o kadar hararet 
ki karşı taraf, yaptığı hüculll 
Masarik'i Çekoslovakya milli 
sana hiyanct etmekle ittihadl 
lcdi . 

oıı muı.h.lcL ;:,vııı e1 mitli uı 
Jer bakımından bu iki cep'he a 
da bir sükunet başlamıştı . 1 
sen~sinde Masarik Çek Nasy 
beral Partisine iltihak etti. it 

ni Listi it esasen bu Partinin 
lığını yapıyordu . Gazete Ma 
kendi Partisinde görünce ı-ski , 
cumlarım unutarak : " Pa 
yüksek kültürlü ve büyük bir 
perver olan Masarik'i de kaza 
cümlesile kendisini alkışladı . 

Masarik bu tarihten öm ,. 
sonuna kadar daima ve daima 
milli davası için çalıştı . Çek r1J 

lesi yalnız Habsburgların idare 
tiği Avusturyada değil , bl'İ 
Avrupada çok önemli bir 
sele olmuştu ve bu mesele t 
ci bir surette o kadar genişledi 
hiç bir zaman Avrupa siyasa 
sinden aşağı inmedi . Bizzat 
turyalı vatanperverler bile bu 
lenin bin an evvel h1Uini arzu 
yorlardı . Fakat , onlara göre 
mesele Avusturya - Maca · 
hudutlan dahilinde halledilmeli 

Bu ihtiyaçların hatta Bosna 
rayda öldürülen Avusturya ve· 
Prens F erdinand tarafından bile 
sedilmiş olduğu anlaşılıyordu . 

Çünkü Prens Ferdinand , A 
turya - Macaristan imparat 
ğunun bir Avusturya -
caristaı - Çekoslovakya i 
ratorlutuna tahvili düşüncesine 
bir zamae yabancı kalmış detil 
Prens F erdinand , imparatorluk 
hilinde yaşayan Macarlara , 
re Ye Slovaklara da aym hak 
hürriyetin v~rilmesi taraftan iİ 
Böylelikle imparatorluk dahil' 
azlıklar arasındaki geçimsizli 

- Gerisi üçüncü sahifede -
1 b b veinet iradesini azaltmak mu" mkün· S e, ya ane1 ir memlekette kafi de· rtadyom büfesi 

- __________ ,,, 
recede korku uyandırır.' dür. " 

Esas itibarile tehlike okadar ----------,--111! kiraya veriliyor: 
büyük olmasa dahi. bu korku kafi- Bugece nöbetçi eczane Şehir stadyomunun büfesi birse-
dir. KaJekapısı civarında ne müddetle kiraya verilecektir. 

G elelim ikinci noktaya; şura8t an. 
laıılmalıdır ki, harp meyda

nındaki askerlere hastalık sirayet 
ettirmemek lazımdır. Hastalı düşman 
topratındaki sivillere geçirilecektir. 

•• .. .. k ı· Mustaf aRifat eczanedir büfeyi tutmak isteyenler stadvom 
U çuncu no taya ge ıyoruz: bu en I J 

1937 finans yılı irtidai madde· 
ler tenzilat cedveline ithal edilme. 
diti anlaşılan bazı İptidai maddele 
re, 1 Haziran 1937 tarihinden iti. 
baren tenzilat tatbik edilmesi Ba· 
kanlar heyetince kabul edilmiştir. 
Tenzilat tatbik edilecek maddeler 
ve ttnzilat nisbetlerini yazıyoruz: 

ra kalıbı ve zikredilmiyen tahta 
imalat yapan Lilcümle sanayi · 
yüzde 10, döşemelik ve yol mu 
balan için yüzde 28, ~Jbiaelılc mu 
balar )'Üzd~ 30. 

Bundan başka kurşun kalem · 
tayin edilen yüzde on tenzilat 
btti yüzde otuza iblit edimıttiri 

müdürü Cevad Dıblana müracaat 1 
mübimmidir. Fakat ayni zamanda ------------...... ..; etmelidirler .8SSS 

Tahta kutu, incir kasası, kundu· 

' 
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iSPANYA HAKKINDA INGILIZ - FRANSIZ TEŞEBBÜSÜ 

ispanya meşrU hükUmeti 
projeyi kabul ediyor 

liükômPtçiler dün bütün cephelerde 
büyük taarruza geçtiler 

SaJanıanka : 28 ( Radyo ) - Ge
llera} Frankonun kıtaları dün üç ka
laba birden işgal etmişlerdir . Bü
.. ~ cephelerde çok kanlı çarpışma
..., olmaktadır . 

Madrid : 28 ( Radyo ) - Cum• 
lauriyetçilerin büyük taarruzları çok 
bGyülc. kun etlerin iştirakile başla
llllfhr . Dün yalnız tank ve topçu 

....... 

ateşi teati edilmiştir . 
Londra : 28 ( Radyo ) - Siyasi 

mahafilin kuvvetli bir membadan 
aklığı mahlmata göre ; İngiliz -
Fransız teşebbüsünü İspanyadaki meş
ru hükumet kabul edecektir . Fran
sa ve İngilterenin teşebbüsünün is· 
panyada bitaraf bir hükumet teşkili 
olduğu mahlmdur . 

Arap kongresine karşı 
Yahudiler 

Akka hapishanesi doldu. Mahkôm
lar ve mevkuflar açlık grevi yaptı 

~---------·--------~-Filistinde gazeteler, postolar sansör altında 

vaziyet Kudüste büyük bir heyecan 
uyandırmıştır. 

Büyük hadiselerin çıkmasından 
- korkuJm~ktadır. İngiliz hükumeti Ji-

Halep : 27 [ Hususi ] - Son 
hidisf!lerde tevkif edilip ( Akkl ) 
hapishanesine konulanlar açlık grevi 
Y•Pmıılardır. 

Dün bir polis müfrezesi hapısha· zımgelen tedbirleri ittihaz etmiştir. 
rıeye fiderek buııJarın rrevdeıı vaz Yabu,di cemiyeti .Wnı da bir 
ire~r( hasusundı tenbihatta bu- toplantı yaparak vaziyeti uzun uza-
1-n"'91t jstcmiı fakat ,bunlar dinle- dıya müzakere etmi_ş ve bir takım 
lllediklerinden aralarında çarpışma• ,;zli kararlar alhdşhr. 
lar olmuş ve mevkuflardan üçü atır Bütün FiJisünde, cereyan eden 
surette yaralanmıştır. Mevkuflar aç- hidiseler·n etrafa sirayet etmemesi 
hk grevinde devam edeceklerdir. Bu için sansör tatbik edilmektedir. 

Suriyede 
Sultan Etraş Cebel muha

fızlığını kabul etti 

Halep : 28 ( TÜRKSÖZÜ mu· 1 
habirinden) - Emir Şekip Arslan 1 
Sultan Etra~ P :ışa , Emir Hasan ve 
Arif Nükcdi Şamda aralarında bir 
hlüzakere yapmışlardır . Bu müza · 
kere neticesinde Sultan Etraş Paşa 
Dürzü cc"1eli muhafızlığını kabul et· 
llıiş , bu suretle Şam hükumeti ile 
Dürzülu arasındaki ihtilaf halledil 
llıiı bulunuyor . 

Pariste 

31 kişil • k bir sah tekir 
şebekesi yakalandı 

Paris : 28 (Radyo) - Uzun za· 
mandanberi zabıtanın takip etmekte 
olduğu pul ve para sahtekirlanndan 
31 kişilik bir şebekf" bupn Paris 
polisinin eline geçti ve derhal tevkif 
edildiler. Bunlardan dördü Fransız, 
dördü Polonyalı, biri Türk, tabiyet 
li biri ftalyAn diğerleri de lspanyol· 
dur. 

Misafir profesör
ler şerefine 
Ankara Valisi bir 

ziyafet verdi 

Ankara : 28 [ TÜRKSOZO mu· 
habirinden J - Tarih kongremize 
i:,tirak eden ecnebi profesörler şe;c· 
finc Ankara Valisi Nevzad Tando· 
ğan bu gece Ankarapalasta bliyük 
bir ziyafet vermiştir. 

Tandoğan bu ziyafette kısa 
özlü bir nutuk söylemiştir. Profesör 
ler de bu samimi hislere karıılık 
vermişlerdir. 

Bulgar manevralarına 
davetli heyetler dün ma-
nevra sahasına geldiler 

-·-
Sofya : 28 ,A.A) Bulgar ajansı 

bildiriyor: 

Aralarında hükumet azası, eski 
başvekiller, eski hartbiye nazırları, 
askeri kumudaolar, yabancı mem
leketler ateşe militerlcri ve matbuat 
erkim oldutu baldt", 200 kadar da· 
vetli husuai trenle dün Popova ci. 
varında manevra kumandanlığı ka· 
rargihının bulunduğu Şabantza'ya 
gelmişlerdir. Harbiye nazarı general 
Lukov davetliltri karşılamış ve ya
bancı memlekdler ateşemiliterleri · 
ni kabul ey1emiştar. 

Dün, iki taraf, ~anavra plim 
mucib.iaçe, ilk hareketlere t>Mbanut~ 
tır. Mavi tarial hücuma geçmiş, kır· 
mlZI taraf da , bu hı;cumu durilurmak 
için k u v v e t 1 e r i n i .teksif 

etmiştir. Manevralada asıl harekata 
gece saat 20 de başlanmıştır. 

Ceyhanda büyük 
bir yangın oldu 

Geyhan : 28 [ TÜRKSôZü mu· 
habirinden ] - Dün gece Dürülü· 
baş mahallesinde büyük bir yangın 
oldu ve bir ev tamamen yandı, Fa. 
kat belediye yangın teşkilatının ve · 
saitsizlik içinde gösterdiği gayret 
ve ıür'at sayesinde bir sirayetc mey
dan verilmemiştir, 

Aldıtım malumata göre bu ev 
kasden yakılmııtar. Zabıta faili şid
detle aramaktadır. 

Naci Süveydi Paşa 
lraka döndü 

Halep : 28 ( Hususi ) - Bülü
daoda toplanan büyük Arap kongre· 
sinde Irak hükumeti baş mümessilli
tini yapan Naci Süv~ydi Paşa, kon· 

Londra Paris - Roma 
mOzakeresi başladı 

trenin bitmesi üzcı ine Batdada ha
reket etmiştir • 

Lübnan Başvekilinin 
istifa meselesi 

Halep : 27 ( TÜRKSôZO mu· 
habirinden ) - Lübnan başvcziri 
Hayreddioin istifa ederek mebuslu· 
ta namzetlitini koyacağı hakkında 
büyük bir fllYİa dolaşmakta İle de 
resmi mabafilden bunu teyid veya 
tekzip edecek bir haber almama· 
llllfhr. 

Titü ko yakında Ro
ınan1aya dönüyormuş 

Bülcrrı : 28 ( Radyo ) - Bil· 
dirilditine göre sabık Romanya ha· 
ric:iye nazarı Titülesko T qrinievvelin 
ille güoleriade Bükrete relecektir • 

. Dostları , Titüleakoyu parlak 
bır surette karşılamaja hazırlanmak 
ta Jırlar . Bay Titülukonun avdetini 
rnüteakip OOkretde bir kaç konf e 
una verec:eti söyfepmelctcdir . 

müzakereler mevzuu üstünde azami 
ketumiyet muhafaza edilmekte. 

Paris : 28 ( Rıdyo ) - İtalyanın 
Nyon anlaımuana iftiriki için müza. 
kereler dün bltlıdı. Dünkü müzake
relere ait tafsilat henüz alınamamış. 

tır. 
Romı : 28 [ A.A ] Stamba gaze-

sinin Pariı muhabiri ı-·ransızlarla İn
gilizlerin 24 Eylül tarihli ve ftalya'nın 
ispanya meseleaindeki hattı hareke
tine mOteallik teıebbüsleri münasebe
tile yazıyor : 

Bu tqebbüsten beklenilen başlı
ca tesir bilhassa ltalya'yı fngiliz - F
ransız bloku karşısında, ltalya'nın ak
deaizdeki vaziyetinin nazik ve birta
kım ihtilatlara sebebiyet verebilecek 
.mahiyette aW jwu göstererek M. 
Hit1er~i tehdid etmek ve Paris'te söy
lenditine göre B. Mussol:ni'n:n B. 
Hitler'den isteyecetl kayıd ve ıart· 
sız mu1akeret tt-lebine menfi bir ce-
vab 'YCrmete führer'i sevkeylemek-

1 
tır, 

Bu tazete, iJive ediyor : 
Acaba ftalya, Fransız ve lngiliz blo· 

ku ile ispanya meselesini yalnız başına 
müzakere etmeği kabul edecekmidir.? 
Şimdiki ahval ve şerait dahiJinde 
Fraı:ııız - lngiliz hatt na bir ltalya 
Alman blökunun tekamül etmemesi 
takdirinde lsJUlnya'.ya dair bir Kon. 
ferans akdedilm~i imkanı tasavvur 
edilemez. 

Londra :28 [ A A ] - lngiliz - F 
ransız Notasınm Musso.lini avdet c 
der etmez Roma'ya tevdi edilcceti· 

ni siyasi lngiliz mabfelleri teyid et· 
mektedirler. Bu notada üç taraflı 
konfeıans hak~ında Londra ve Pa. 
ris'in tasavvuı 1 m tasrih edilmektedir. 

ispanya' ya ecnebi müdaheleli 
meaelesioia bu lco.ferwta tetkik 
edilmeai istenilcliti m•lumdur. 

Çekoslovak yanın 
- ikinci sahifeden artan - ı 

bertaraf edilmiş ve memleket kuv· 
vetlenmiş olacaktı . Fakat , Bosna 
Saray cinayeti buna mani oldu ve 
umumi harp başladı . 

Umumi harp Tuna imparatorlu· 
ğunun mukadderatı ile Çek miJleti · 
nin hürriyet ve istiklali meselelerini 
sahneye koymuştu . Çek vatanper
verlerinin vaziyeti pek güçtü . Bir 
yandan itilaf devletlerinin Çek da· 
vası için kazanılnıaları icap ediyor
du . Çek vatanperverlerinin başında 
Masarik bulunuyordu . Bu itibarla 
yurdundan kaçmaya lsviçre ve F ran 
sada mülteci sıfatile dolaşmaya 
mecbur kalmıştı . Masarik ilk iş ol
mak üzere Pariste milli Çek komi . 
tesini teşkil dti ve bu komitenin 
başına geçerek bütün bir enerji 
ile Çek davasına atıldı . Yine o sı· 
ralarda Rusyada Çeklerden müte· 
şekki! Lejyonlar meydana geliyor-
du . Masarik hiç durmadan Avrupa· 
yı ve Amerikayı dolaşıyor . Çek mil 
li davasının halli için müsait muhit 
ve terait hazırlıyordu . 

Harp nihayet ihtilaf devletlerile 
Çeklerin lehine olarak bitti. 1918 
senesi Avusturya - Macar impara
torluğu yıkılırken Çek devleti istik· 
laline kavuşuyor ve Masarik artık 
yurduna dönüyordu. Prağa geldiği 
zaman bütün bir millet kendisini en
gin tezahürlerle , çiçek demetleri 
ve milli şarkılarla karşıladı ve henüz 
cumhuriyet ilin edilen devletin reis
liğine tayin etti . Böylelikle kendi. 
sine "halaskar reis,, unvanını ver
diler. 

Bundan sonra yeni devletlerin 
kurulmasına başlandı. Masarik arbk 
k~ndi hür 'e liberal düşüncelerini 
ortaya atıyor ve bunları tatbik edi· 
yordu. ilk iş almak üzere Çeklerle 
Slovaklann birJetmeaiai ve yurdunda 
Y•ta.Yı'D diğer azlaklara karşı hüku
lhf't& .. tane ve müşfik bir siya-
set takip etmesini temin etti. Masa- . 
nk kendi hatıralarınm -bir yerin.de 
şöyle der: 

- Chauvinisme'in , devletleri 
daima inhilale götürdüğünü bize ta
rih gösteriyor. Bütün ekalliyetler 
kendi milli varlıklanmn tahtı emni
yette bulunduğunu görmek kendi 
mekteplerine ve hükumet idaresine 
iştirak etmek hakkına malik olmalı. 
darlar. 

Masarikin bu Jiberalizmi dolayı 
sile kendisile bundan birkaç ay ka
dar önce vefat eden muhafazakar 
Karcl Kramatj arasında ihtilaf zu· 
hur etti ve tekrar ayrıldılar. Masa
rik fikirlerinde israr edince Kare] 
muhalefette kaldı. 

Bundan iki sene evveline kadar 
Masarik Çekoslovakya cumhur reisi 
idi. Fakat, ihtiyarlığı hasabile çe
kilmek zorunda kaldı. o ani olarak 
öldüğü takdirde, yeni cümhur ıeisi 
intihabının bazı sar.ı<ınhları mucip 
olacağını biliyordu. Bunun için bütün 
hayatında olduğu gibi bu sefer de 
meselenin berhayat il\.en hallini te
min maksadile fedakirhkta bulundu. 
Böylelikle milli menafili, bir kere 
daha şahsi menfaatinin fevkine çı · 
kardı. 

Reis Masarik Avrupa ve hatta 
ÇekoJlovakya afakmda kara bulut. 
)arın dolaşhğa bir zamanda gözleri
ni yuınmuş bulunuyor. Yarının bize 
ne göstereceğini hiç kimse bilmi 
yor. 

Zannedildiğ;ne göre notada bu 
mesele hakkında iki devletin noktai· 
nazuları şiddetli bir lisanla ifade 
edilecek, bu devletlerin keyfiyeti re
alist bir: şekilde derpiş ettikleri ve 
işin sür'atle halledilmesini diledik
lenini bildirilecektir. 

Bu mahfellerde tahmin edildiği· 
ne göre ademi müdahale komitesi 
bu meselenin hallinde betaet göster. 
diti için ipq bir.ID evvel halline 
d<>tru gidilebilmeaini t~minen yeni 
bir yolda ıeyretler urfedilmesi 
muvafık addediliyor. 

politika lideri 
Halefleri Çekoslovakya cüm 

huriyetini idare etmek için şüphesiz 
büyük mua11imlainin , sadık, vatan-
perver , büyük demokrat ve insan, 
Çekoslovakyanın kalaskar reisi To
mas Gaik Masarikin büyük eserin· 
den kuvvet ve ilham alacaklardır . 
Beşeriyet onun şahsında hakiki bir 
dost , Çekoslovakya da en büyük 
evladını kaybetti . Hatıraları önünne 
hürmetle eğilelim. 

Dünkü çarpışmalar
da 1 O bin maktul var 

-Birinci Sayfadan Arlan-

Nankin : 28 (Radyo) - Dünkü 
bombardman esnasında Nankin har
rap olmuştur. 

Şanghay : 28 (Radyo) - San 
Hok adındaki gemi sular arasından 
dokuz erkek ve bir kadını çıkararak 
hayattarını kurtarmıştır. 

Bu insanların if cdesine nazaran 
üçyüz Çınli mültecinin bulunduğu bir 
Çin vapuru Hong- Kongun 80 mil 
uzağında bir Japon denizaltı gemisi 
tarafından torpillenıniştiı. 

Denizaltı gemisi bu vapuru tor
pilledikten sonra denize dökülen bu 
yüzlerce iıısamn üzerine de ateş aç· 
mış ve mültecilerin bir çoğu yara. 
lanarak ve boğularak sular arasında 
kaybolmuştur. 

Bunlann arasında yüzden fazla 
çocuk da bulunuyordu. 

Moskova : 28 (Radyo) - Sav. 
yet hükumeti sefiri vasıtasile Japon
yaya verdiği bir notada, gayn meş
ru hareketlerinden dolayı Japon hü 
kumetini mesul tuttuğunu ve bom· 
bardman tehlikesine rağmen Sovyet 
sefirinin Nankinde kalacağım bildir
miştir. 

Nankin : 28 (Radyo) - Hankcu
nun .son bombardmam neticesinde 
300 kişi ölmüş 500 kişi yaralan· 
mıştır. 

Sahife : 3 

Seyhan kültür direktör
lüğündeu: 

Ekmek, Koyun eti, Sadeyağ, 
Zeytin yağı, Patetes, Kurufasulye, 
Un, Mercimek, Nohut, Madenkö
mürü, Sabun, Beyaz Peynir, Makar
na, Meyve \'e sebzeler .. 

Yukarıda adı yazılı kuruerzak, 
yakacak, ıneyva ve sebzelerlere talip 
zuhur etmediğinden on gün müd
detle ikinci defa mevkii münakasa
ya konmuştur. Erzak1.:ırın mikdara
nı, evsafını ve yatırılacak para mik
darını öğrenmek isteyenlerin ait ol· 
dukları kız, erkek liselerile Erkek 
öğret ı .en okulu idarelerine baş vur-
malan. 8552 

Yevmi ihale 4 10 937 Pazarte· 
si günü saat 14 de Seyhan küttür 
direktörlüğünde yapılacaktır. 

Yitik şahadetname: 
930 yılında Karataş ilk oklun. 

dan almış olduğum şahadctnameyi 
yitirdim. yenisini alacağımdan yitik 
şahadetnamenin hükmü kamadığtm 
ilan ederim 

8553 Karataşta Mehmet 
oğlu Ali Işık 

Toros fabrikasından 
Klevıand çiğitlerini kaldırmam11 

olan müşterilerimizin nazarı dikka· 
tine: 

fabrikamızda klevlan.d çiğidi o· 
lan müşterilerimize bundan bir haf· 
ta evvel çiğidlerini kaldınnırlanm 

riC'a ettiğimiz halde bugüne kadar 
maalesef kaJdırmamış]ardır. 1 10· 
1937 tarihinden itibaren fabrikanuz· 
da yerli pamuk çekeceğimizden Lu 
tarihe kadar çiğitlerini bchemabal 
kaldırmalarmı tekrar ve son olarak 
rica ederiz, aksi takdirde ldevlud 
çiğidinden matlubu olanlara yerli 
çitidi verileceğini sayın müıterileri. 
mize malUmları olmak üzere ilin 
eyleriz .. 

3554 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

-
iş kanunu 

Aaıum No. 3008 : 

- Dünden artan-

Kabul tarihı : 8161936 

f\'e§ri tarihı : 151611936 

mt>cburdurlar. Şu kadar ki, nizami mühletler bittiği halde bu suretle mua• 
melesi tamamlattmlmamış olan işyerleri yine bu nizamnamenin hükümle
rine tevfikan idari surette kapatılabilir. 

H - Vesikası alındıktan sonra her hangi bir işyerinde ve bunun tesi
sat ve tertibatında, makina veya cihazlarında ilaveler, yenilenmeler veya 
değişiklikler yapılmak halinda, bunlardan adı geçen nizamname hükümle· 
rince esasa aid ve birinci derecede şartlara dahil sayılanların muamele· 
leri, (A) bendinde yazılı olduğu veçhile yeni bir işyeri gibi önceden ifa o
lunur. ikinci derecede sayılan sağlık koruma ve iş emniyeti şartlarına aid 
ilaveler, yenilenmeler veya değişiklikler hakkında ist ( B ) bendi tatbik 
edilerek iş durdurulmaksızın gereği yapılır. 

Madde 57 - lşyerine, ne sıfatta olursa olsun, her hangi bir kimsenin 
işpirtolu içki getirmesi yahut rar hos olarak gelmesi ve bu gibi içkilari 
işyerinde kullanması veya başkalarına vermesi ve satması yasaktır. 

işveren veya işveren vekili ve işçilerin amiri veya işin sevk ve idare. 
sile muvazzaf vaziyette bulunan kimseler işbu yasağa muhalif hareketle. 
rin vukubulmaması için icabeden dikkat ve murakabeyi ifa ile mükel. 
leftirler . 

Şu kadar ki, birinci fıkra mucibince işyerlerine ispirtolu içki getiril. 
mesinin yasak olması hükmü, mahiyetleri itibarile müşterilerine kapalı 
kaplarda veya açık olaıak yahut kadehle içki satmak üzere ruhsatiycsi 
alınmış o\mak suretile işletilmekte bulunan veya içerisinde müşteriler tara• 
fından ispirtolu içki istihlak edilmesi caiz olan işyerlerine şamil de· 
tildir . 

Madde 58 - Ağır ve tı: hlikelı işlerin nelerden ibaret bulunduğu ve 
kadınlarm ve 18 yaşına kadar olan (18 dahil çocukların çalıştmlması caiz 
olm•yan ağır ve tehlikeli işlerin hangileri olduğu ve hangi işlerde çalışan 
işçilerin ne gibi hastalıklannın işten mütevellid addolunacağı, bu kanunun 
meri'iyet tarihinden itibaren altı ay zarfında lktisad ve Sıhhat ve içtimai 
Muevenet Vekaletleri tarafından tanzim olunacak nizamnamelerle tesbit 
edilir . 

Madde 59 Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin vücutça bu it• 
lere elverişli vebunun dayanıklı oldukları hakkında müessese doktoru taraf.a. 

dan ve bulunmadığı yerlerde Hükumet veya belediye doktorları tarafın 
dan verilmiş bir rapor olmadakça bu gibi işlere ahnmalan yasakbr!Bu r•· 
porlar her türlü resim ve vergilerden muaftır. 
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KAYtDELEN A· 
rrar <'S tq:t ltıir.dcn 

rn frrni cihnlarla 

\ e hplarla rakit· 
dilrn sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAYADElfN ~u· 
ları ve gazozlnı sıh· 

hat \ e gençlik kay 
nağıdır . Dairra KA 
YADELEN içiniz . 

KAYADELEN 
KAY ADELEN su· 
laı ı ve garnzla rı ı n 
~ıhlıi ve tabi i has
rnl arı haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KA y ADELEN SU · 
!arı ve gazoz la ıı e· 
vinize kadar gönc'e. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

Kuru~ 

12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık ~ oo 

1 Aylık 100 

1 - Dı~ meınlel-.ctlcr için Abone 
bedeli değişme,1 yal nı1 posta marra fı 

1 

zammedilır. 
2 - ilanlar için ıdarey e müra

caat edilmelidir . 
L _J 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Aşçı ve hizmetçi 
atanıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hiımetçi araııı)or. Mat. 

b aamıza müracaat edilmesi. 

Fatma 

CILIK VE AT A CILIK 

llaA nlar Rek_lam. bir _ticareth~-
n ;nın, hır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla
rınızı , ilailları nızı her yerde okunan ı 
Türksözüne veriniz . j 

Renkli işler r~~~nh~v; 
türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalarında yaptı
rabilirsin . .z • 

Kl·taplar Eserlerinizi Türk· 
sözü matbaasında 

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

C • ı Kütüphanenizi güzelletişnıısk 
1 er i,tiyorsamz kitaplarınızı Türk

sözüniin miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild. 
renkli ve zarif bir kap ık bölgede ancak Türksöıündc 
yapılır . 

T b a Resmi evrak, r edveller, defler' a r !er, çekler, karneler kağat,zarf 
karl vizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaınııll 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünd• 

yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"TürksÖ

zünden,,başka her boyda gazete,m 
mua , tabeder . 

T0RKS0Z • 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bÜ

• tiin işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. ... 
. .. .. 

• .. 
Dikmen 

Asfalt caddedtlci Biçki Dıkiş Yurdu kayit ve ~abul muamelesine baş· 

§~ .... ,., çl ınızı,reçetelerini 
mutlaka Yeni Eczanede 

yaptırınız 
lamışbr. 8515 10-10 

- ------===- ilk okullar için-----
sıhhat cüzdanı 

Matbaamızc!a yalnız 5 kuruş 
maktadır. 

Hatla satıl-

Doğum ve Kadın hastalıkları birinci 
sınıf Mütehassısı 

Numan Bedri 
Yağcam isi karşısında Sandıkçıta r içind~. c 

2- 3 
ı _________ --------------- · 

Yeni 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 25 

YENi ECZANE 
Belediye civarı 

Adana 

KAYPl l~N gıır;lnırı alııln ;;;ılııc!ıki lıı n ı ı ı ( l<AY t DE· 
l fN) t 2ıvlaınad:lkatıdiri2.J<'A 'ı /[ l[IJI. 1ıı r ııt'u i: l'v't l! 0 n ve 1 
Ada na KAY/ıCELEN C:q daı•cıı Ll>}lk c';n a<ıılır: 1(0 l.u ıu,a ev 
lrrinize gönderilir. 
fi' rb.c'<n l\r),c'e'en nı1 cclcıı \<ı;cn!.ı lcr ıe'cıc'c l\<)ıc'c!cn St)U ile 

Siyah 
---

yıkanmakt~dır . 8493 35 -------

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta v~ 

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

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

Satış yeri Belediye karşısında Yeni Mağaza 

Ş. Rıza İşcen 
33 7966 

' 
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Her depoda, her 1erd• var-dır. 
Herlcea gibi ılı de : Bu besleyici satlık koruyucu Ankara Birıısını 

içiniz 1 • Her yerde iararla a rıyınız • 
ADANA ACANTASI : 

R Salih S . (Telefon No. 265) 
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Umumi neşriY,a müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaa:-ı 
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