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HATAVDA SON VAZİYET 

GiZLi ELLER HALA 
FAALiYETTE Mi ? 
Evvelki gece Halkevini taşladılar 

--------- · ------~---~ 

Delege şiddetli takibat yapıyor, Usbe
cilerin teşekkülü resmen kapatıldı 

Sabih• Gökçen tayyaresinin ma kinesi bafınd• 

Antakya : 13 (TÜRKSÔZÜ muhabirinden) - Bir kaç 
g9f.edenberi Halkevi taşlanmaktadir. Halk polisleri bu işi, 

meydana çıkarmak için faaliyete geçirmişlerdir. Gizli eller 
hlll faaliyettedirler fakat Delegeliğin fİddetli emirleri saye 
siftde bunlar fazla bir şey yapamamkatadırJar. · 

iyi bir şekle koymak için bugünkü polis kadrosu na 

altmış polis daha ilave edilmesi kararlaştırılmıştır. Alma· 
cak bu altmış polisten 40 ı Antakya merkezine, 20 si de 
lskenderuna verilecektir. 

GARBİ ANADOLU l K 1 R M 1 z 1 
MANEVRALARI • 

---....-.......-...-...-.-..-...----...-.-' 

AR SIKIŞlk VAZiYETTE 
tatürk dün gece geç Vakta kadar 

lllanevra Sahasından ayrılmadı 
------· Manevralar muvaffakiyetle bitti 

~ Söke : (Anadolu ajansının hususi ı 
ac. ~e giden muhabiri bildiriyor) -
~ililer dündenberi daha bir çok 
-~ri ;tutmuşlardır. Kırmızı kuv. 
~ ÇOk müıkül bir vaziyet içinde 
~yorJar. 
~ "1ilvi ve Kırmızılıların Hava filo. 
Old •tasında çok şiddetli hareketler 
ttt~' I<qif tayyareleri de iyi bir su-

t malumat aldılar. 
~-8GYiik Şef Atatürk, refakatlerinde 
!'ç tt lnönü oldutu halde dün gece 
'hıı vak ta kadar manevra sahasından 

ftlamışlardır. 

iıi.- ~~n gece Mavi farafln şiddetli 
~cumuna maruz kalan Kırmızılı· 

) 

Jar çok fena bir vaziyetten takviyeler 
sayesinde kurtulmuşlardır. 

Kırmızıhlann Tanklarile Mavile. 
rin tankları da çarp1tmlfhr. Kmnnı
lılar mütemadiyea takviye almakta.. 
dır. Harekat çok büyük bir heyecan 
uyandmnaktad1r. 

Oradan oraya ko şan;sıçrayan Türk 
neferi, Türk zabiti, Tozlanmış elbisesi 
içinde terlemİ§ yüzü ile bir yorğunlu. 
tu değil, büyük bir irade ve canhbğı. 
nı anlatmaktadır. 

Manevralar çok şayanı memnuni· 
yet bir şekilde cereyan etmektedir. 

Söke : 1' (A.A.) - Ege manev· 
raları bu gece bitmiştir. Kritik yarın 
yapılacaktır. 

Japon Başvekilinin 
dünkü beyanatı 

liir Çin Generali daha 
kurşuna dizilecek 

ephelerde şiddetli muharebeler 
'le hava çarpışmaları oluyor 

-.... a1'0kyo: 13 (Radyo) ~ "' 
'6ll aıvekiJ Konaye bu 
Çİlıin beyanatta bulunarak 
~ b' vaziyetinin her 
lrltt ıru daha vaha· 
llıi4 kesbcttitini söyle· 
llttı Ve bu işin nasıl bir 

Ce" illin ,,e varacağını tah. 
lu._l'll ttınenin imkanı bu
lir, •dıtını ilave etmiş· 

tas~~vekiJ beyanatı 
. llda ç· J 
•ııiıı • ın - apon 
e~i Japonya lehine 

al>o:e ınuvaffakiyetinin 
Oldua-::;:ıu tesanudında da 
~llnıer u aöyliyerek hü-

1\1~ harici işlerle 
tftal , o!urken dahili 
c e.erıo pek yersiz 

"tü'tını ve binaen11Jeyh 
lilt il partililerin ıimdi

ip •uk~etle vaziyeti 
vaııfesinde olduk

ı • ~ 
O)'lcnıiştir. 

) _ rhay : ıs (Rad-

aJ cc Gen~aı Hugi ıi
~dlilPheauıde emir aJ-

"ıl ~ar~_et cttiti J a pon Ba,veklll Prens Gunde 
dı~lnlfür. General Hugi kur- i ar oldu. Japonların büyük taarruzu 
ş. ı ecektir. henüz başlamadı. Dünkü hava çar· 

•
11
thay: 13 (Radyo) - Lotiyen pışmalarında iki Japon tayyaresi dü-

bugüa fiddetli çarplfma· şürüldü. 

Haber aldıtımı7.a göre Sa"lcakta in,zibat itlerini daha 
Usbetülamelilkavmi teşekkülü Delegenin emriJe dün 

resmen kapatıldı. 

B. Çetin Kaya 
Aydına ve Çineye giderek 
baraj yerinde tetkika tta 

bulundu 

Buhran ve Muvazene ı e.Tatareşk? An-
·ı i k lk k ? karayaGehyor vergi er a aca mı• Ziyaret haberi teeyyüt 

Aydan : 13 ( A. A. ) - Nafia 
Vekilimiz Bay Ali Çetin Kaya Bu 
sabah Aydına gelerek Çineye git· 
mit ve oradaki bar.; f erindc tet
kikatta bulualll'lf ve mühendislere 
direktifler vermittir • 

Kaı.aı ç yergjsioden bazı muafiyetlerin 
kaldırılması için .~~.~~tkikler yapılıyor I 

etmiş bulunuyor 

Ankara, 13 [ TORKSôZO mu• 
habirinden]- Romanya bBşvekili B. 
Tataresko yanında refikuı, Romanya 
erkanıharbiye reisi Sifitu ve Roman· 
ya hariciye nezaretinin yüksek me. 
murJarından bazıları olduğu halde 
bu ayın 25 inde Ankarada bulunmak 
üzere Bükreşten hareket edecektir. 

Çetin Kaya akşam üzeri Büyük 
Şefe mülaki plmak üzere muevr 
MJıilsın ıvC:let ctmi.ştir 

Ankara : ıs (TÜRKSÖZÜ mu
habirinden) - Kuanç Veqıiıüniu bir 
ınikdar teıyidile buhran ve muvazene 
verrilerinm de KazaDıÇ Vergisi içine 

Şurayı devlet Belediye 
Reisimiz hakkında meni 
muhakeme kararı verdi 

Dürüst ve faydalı çalışmanın zaferini 
Adanalılar bir kerre daha gördükleri 

için sevinçlidirler 
·- - -.......-

Ankara : 13 (Hususi muhabirimizden) - Mev· 
suk bir membadan aldığım bir habere göre, geçen 
S'ene Seyhan Vilayet makamı tarafından Adana be
lediyesinde yaptırılan bir teftiş neticesinde belediye 
meclisinin bir kararına itiraz etmediğinden dolayı 
Şurayı devlet Mülkiye dairesince ihmal isnat edile
rek hakkında lüzumu muhakeme kararı verilen be-

, lediye Reisimiz Turhan Cemal Berikerin yaptığı 
itiraz Şura heyeti umumiyesince haklı görüle
rek Mülkiye dairesinin bu kararı bozulmuş , muha
kemesi icabetmiyeceğine karar verilmiştir. 

TÜRKSÖZÜ - Hatırldrdadır ki, bun ı 
dan bir kaç hafta e~veJki nüsha 1 

Jarımızın birinde eelediye Reisimiz 1 

Turhan Camal Beriker hiJkkmda bir 
Şura kararından bahsetmiştik. 

Bu karara sebep ,şudur. 
Belediye memurlarından biri as· 

kerlik lıizınetini ifa etmek üzere va. 

ı ifeye çağmlıyor, ve bu memur ta

Jimgihına gidiyor; Belediye memur .. 
ları nizamnamesi asker Jik hizmetini 
yapmak uzere Belediyeden ayrılan · 
laıı müstagfi sayıp, saymamak ve 

bunlara maaş tiatfayip, baf18m•. 
makta belt'diye meclisini ısetbet bı· 
rakmaktadır. 

Reisin bir karar ittihaa hakkında 
Belediye meclisine sevkettiği bu 
mesele Uibdar Encümenlerce tet · 
kik edildikten 10nra heyeti -umumiye 
de konu,uluyor, neticede bu memu 
run müstafi addedilmcmeaine ve ayh· • 

alırtm'iat , f>u 
suretle üç ver· 
ginin bilJCfdi· 
rilmesi tetkik 
olunmaktadır.· 

Mamafh buh 
ran ve muva
zene vergileri 
nin büabitüa 
ilga edilip edil 
miyece~ de 
tetkik olunmak 
li\dır. Bu tak
dirde Kazanç 
Vergisinin le· Bay Fuat Alrelı 
ınin ettiği bir 

kısım muafiyetlerin ilgası icabedccek· 
tir . 

Kazanç Vergisi muafiyetleri bir 
kısım müesseseler için azami karı 

temin ettirmekte , fakat memleket 
için fazla bir rnenfsat göstermekte
dır . Bu muafiyetler kaldırılırsa buh. 
ran ve muvazene vergilerinin en mii
him karşılığı bulunmuş olacaktır. 

Maliye Vekili bu hususta tetkik
ler yapmaktadır . 

Romanya başvekili Köstenccden 
vapurla lstanbula reJecek ve iki sa· 
at kaldıktan sonra hususi bir trenle 
Ankaraya gelecektir. bost ve komşu 
devlet başvekili Ankarada büyük 
merasimle karşılanacak ve şerefine 

ziyafelJer verilecektir. 
Bu günlerde Balkan erki.mharbi· 

ye reisleri de Ankarada bulunacak 
ve müzakereler ~apdacaktır. Mintir· 
)erimiz Cümhuriyet bayramımızdan 
sonra memleketlerine döneceklerdir. 

Paıiste bir tren kazası 
oldu 

Paris : 13 (Radyo) - Paris 
civannda bu sabah bir tren kazası 

olmuş ve 12 kişi yaralan1DJŞbr. Ölen 
yoktur. Kaza, arkadan gelen bir yol· 
cu treninin bir marşandize çarpma. 
sandan ileri gelmektedir. 

METAKSASIN NUTKU 
YUNAN GAZETELERi ' 

" TÜRK VE YUNAN ORDULARI BiRBiRiNDEN AYRILMAZ BiR KOL 

VE HER MUHTEMEL TECAVUZA KARŞI MUZAFFERANE KARŞI 

KOYMADA HAZIR YENiLMEZ KUVVET TEŞKiL ETMEKTEDiRLER 

Atina : 13 ( Radyo ) - Bütün , muhtemel tecavüze karşı muzaffc
At ina gazeteleri bu sabahki nüsha- i rane karşı koyn_ıağa hazır , yenilmez 
lannda, Ba ş vekil Mctaksasm evvelki · bir kuvvet teşkıl ederler . ,, 
a kşamki beyanatından hararetle bah- 1 Gazeteler bu sözler üzerindeki 
setmekte ye Tür.le - Yunan dost İu· tefsirlerinde müttefikan ezcümle de. 
ğunu stayişkarane anlatmaktadırlar . mektedirler ki : 
Bu gazeteler biHıassa Baıvckil Me· " Başvekil Metaksasın bu söz-
taksasın şu sözlerini tefsir etmekte. !eri başka devletleri tehdid mahiyc-
dirler . tinde değil, Türk-Yunan dostluğu-

- Türk ve Yunan orduları bir. nun azametini, anlamayanlara tebarüz 
birinden ayrılmaz bir kül ve her ettirmektir .. 

-----------------------------------------------------
imaaşunn ~erilm~s~ne. karar veriliyor. j 

Beledıye Reısımız hakkında Mül
kiye dairesinin v~rdiği ihmal karan, 
belediye meclisinin yukarıda bahset. 
tipz karanna itiraz etmemekten 
ve bir de bazı memurlar alınırkm 
tahkikatm yapılmış olmasmdan ileri 
gelmiştir •. 

Mülkiye dairesinin bu karan bi· 
rinci derecel:f e oldufu için alikadar
lann kuunen itiraza ve Şurayı dev 

let heyeti umumiyesine gitmeğe 

haklan vardır . Belediye Reisimiz 
bu hakka dayanarak evvelce yaz
dığımız vechile karara itiraz · etmiş, 
Şurayı devlet heyeti umumiyesi iti· 
razı haklı bularak Mülkiye dairesinin 
kararını bozmuştur . Bu suretle ev· 
velce muhakemesi isttnilen Belediye 
Reisimiz hakkındaki bu karar artdc 
ortadan kalkmış bulunu'°'. 
(~~ ........ , 



Paradan kuvvetli olan şey 

SEVGi 
C.2 T ahtelbahrini kaçır
mak istiyenin macerası 

GÜZEL FRANSIZ KADINI DIYORKI : 

Ne Franko bilirim, ne de Valan
siya! .. Bildiğim şudur: 

KUMANDANI SEVİYORUM 

M. ' ınga ... 
Eğer aşk tekkesi varsa; bu ka· 

dm onun rahibesidir! Fak at her,ey. 
dtn evci zevk ve aılc sayesinde ek 
metini kazanan bir kadındır .. irice 
bir burnu vardır; çok dekolte elbise 
giyer, çünkü gayet güzel omuz ve 
arkalan vardır. Bre.stte Eritaita çok 
dekolte, beyaz ve ince ipekten, 
çok iyi dikilmiş elbisesile döner do· 
)aşar; bazı da etddeıini öyle çeker 
ki, bütün eı ktlcleri bu hardcetile 
ç.ıldırtarmış. • 

Bir .. m. civarda bir biraba· 
necinin otlu olan bir delikanlıyı gör
müş ve: 

- Aman ne ıüzel er keki Diye 
haykırmıştır. 

Kendili ıibi aşk ve zevkle ckmdc 
kazanan kadınlar Minga ile alay 
etmete bqlaauşlar fakat o biç al 
dırmadan deliLanlınm yanma gitmiş 
ve: 

- Benimle danuder misiniz?. 
Dcmiftir. 
Diter kadmJar ihtiyarıız olarak: 
- Ne cesaret, ne ceuretl 
Dcmtkten kendilerini alamamış-

lardır. 
Tombul, güzel, cazip bir kadın 

oldutu için birahane sahibinin oğJu 
dan11 kabul etmiş, dan.etmişler, 
daha dansederken sevi.pnifler, ha. 
yatlarmı birleştirerek Bre.stten 
Orlcana kaçmışlardır. 

Burada üç ay kalmışlardır. Min· 
ga burada Süzi adh ve herkesin 
sevdiAi bir kadımn yerini almışhr. 

Birahane sahibi Orleana kadar 
gelmiş oğlunu almak istemiş, Min· 
ga tarafından reddedilmiştir. Fakat 
bar sah"binin zevce.si gclditi vakit 
Minga bu lcadmm ricasını kabul et 
mittir. 

Ya 1 nız .kalan Minga yeniden 
Breste, Eritata dönmüş, burada 
kumandan F errando ile tanışmıştır. 
Kumandan Ferrando, Allahtan son
ra C, 2 lspanyol tahtelbahrinin ku· 
mandanıdır! Bu kadını görünce: 

- Ne?. Senin adm Minga mı? 
Fakat Minga, Dominganın mu· 

hafifidir. 
- Eveti. Böyledir. 
- Şu halde İspanyolsunuz! 
- Hayır, ltalyamm! Fakat ne 

ehemmiyeti var. Esasen Monpelycde 
büyüdüm. lngilizce de bilirim! 

Nihayet kumandan: 
- Yo te gusto hoşuma gidi. 

yorsun? 
Demiş ve: 
- Seni seviyorum! Cevabını 

allDlfbrl 

• * • 
Bu meceradan soara gemi niha. 

yet tamir için Brcıt limanına ili ica 
etmiş ve beynelmilel kanunlar mu
cibince silihlanndan tecrid edilerek 
ambargoya tabi tutulmuş C.2 is· 
panyol tabtilbahirinin kaçmlması 
,eklini almışbr. Habrlarcla olacatı 
vccbile bu kumandan evveli cumhu· 
riyetci idi. Tamirden sonra tabtiJ. 
babiri Franko tanfma UÇJrmak is· 
temif muvaffak olamamlf. 

Ve tabiatile F ermko ile derhal 

birçok kimsder ve Minga tevkif C· 

ediJmişlerdir. 
Mingerun ne Frankodan ne de 

Valansiyaaan haberi olmadıtı anla. 
şılmışbr. O: 

- Ben kumandam seviyorum, 
münasebetim ancak bundan ibare· 
ttir. Frankoyu l>iJmiyoruml 

Hem sizi iemin ederim ki ku 
mandan kahraman ve mrrd bir a· 
damdır. Ben onu ele veremem! De
miştir. 

• •• 
Minga bu hadiseden çabuk ve 

ucuz kurtulmıqtur. Gene Bn1tte 
ve Eritajın en sadık müdavimlerin
dir. Fakat şimdi Franko kimdir? 
Valinliya nedir? artak öjre~ bu. 
lunmalctadırl 

~--------···--------~ 
Çiftçi borçları 
Dün aldıtmuz malumata göre. 

7.iraat Blnk• çiftçi borçlan taksit 
müddeti 31 T~el 937 debi. 
teccktir. 

Mahkum oldu 

Kanara büfesinden masa üzerin
den bardak, tabak ve diter bazı 1 
eşyaları çalmaktan suçlu ve 6/9/937 
tarihindeİıbcri mevkuf bUlunan Sey
han mahallesinden mahmud oğlu 
Şaban hakkında son duruşma dün 
birinci sulh ceza mahkemesinde ya· 
pılmış ve duruşma ncticesinc!e suç· 
lunun suçu sabit olduğundan yaşın
dan istifade ederek 15 gün hapsine 
karar verilmiştir. Suçlu hapiı müd· 
detini doldurmuş olduğundan tahli· 
yesine karar verilmiştir. 

Sokaklardaki lanıbalar 
temizleniyor 

Şehrimiz Elektirik tesisatına bağ· 
lı bilumum elektirik lambalarının 
temizlenmesine başlanmı~br . Bu 
lambalar Şirket memurlan tarafın. 
dan sökülüp yıkanmakta ve temiz· 
ce silinmektedir. Bu iş yakında bi· 
tecektir . 

-----
Fotoğrafla 

Türkiye 
Matbuat Umum MüdürJüğü .. fo. 

totrafla Türkiye. adb bir albüm 
_tertip ve neşretmiıtir 

Matbuat Umum Müdürlüiü bu 
çok nefiı eserlerle Türkiyeyi dış 
memleketlere taartmaktadır. 

Albiimde bütün büyük şehirle. 
rimizden tablolar ziraatimjze endis-

' tri niıe, bütün Cümburi,.t eaerlerioe 
ait çok canlı fototraflar vardır. 

Albümdeki tabJolann iQbatLm 
Türkçe, F raazca. ln,iliz, Almanca 
olmak üzere dört -dil üzerine yazal. 
mıı bulunmaktadr. 

Türkaôıü 

$ hl 

Mebuslarımız 
tetkiklerde 

MebtJalanmızdan Bayan Esma 
Nayman, General Naci Eldeniz, Da· 
mar Ankoğlu, Tevfik Tarman ve 
lbrahim Mete Çiftçilerimizle te· 
maSlarda bulunmaktadırlar . 

Mebuslarımız dün pamuk mese. 
leleri üzerinde Adana çiftçilerile 
uzun boylu görüşmüşlerdir . 

Saylavlarımız bugün Adana ka · 
zalarma bir tetkik seyahatine çıka. 
caklar, halkla temaslar yapacaklar 
ve ayni zamanda zirai faaliyeti tet· 
kik edeceklerdir . 

Mebuslanmız dün ötleden son
ra Matburruzı da ziyaret etmi~ler

dir • 
Dün saat ıs de Çiftçi Birliği 

idare heyeti ve Ziraat Oda11 Mü· 
messilleri Ticaret odası salonunda 
Ticaret od111 üyelerile birlikte Me· 
buslanmmn bulundutu bir toplan 
b yapmışlar, Memleketin zirai ve ti. 
cari vaziyeti baklanda uzun uzada. 
ya ıörüpniiflerdir . 

Dün ıece Adaaa IG.libiade de 
Mebuslammz tcrefine Çiftçi 8irliti 
tarafında bir ziyafot v~r. 

Halkevinin aça
cap kurslar 

h • Dern 

iŞ TALiMATI 
iş hayatımızı çok yakından alakalan -

dıran bir tebligi neşrediyoruz 

Dün iş teşkilatı bölgemiz baş mü J 

fettitlitinden a)dıfımız malumatı 
( teblit) aynen aşağıya koyuyoruz : 1 

ı, YERENLERE 

1 -- iş Kanununun 29. madde. 
sine göre işverenlerin yapmakla mü 
kellef bulunduklan ( dahili talimat
name ) lerde bulunması lium gelen 
husualar ile bu kanununun 3S. mad. 
desinin (C ) berMiiode yaz1la iş müd · 
detlerini tayia eden birinci genel e
mir lktilat V ek.ileti iş dairesi reisb· 
tince 15-9-937 tarihli ajansla ve 
ıs-9-937 tarih ve 3709 sayılı 
resmı gazete ile ilin edilmiştir. Bu 
suretle nefir ve ilin, iş verenlere teb· 
lit mahiyetindedir. Her it veren ka· 
nun ve yubnda y ızdı teblitleıi dik
katle alaqup hükbılerini, oobansaz 
olarak. yerine getirmelidir. 

Y apmalan ıerelcen işleri kanu 
nun ve teblitlerin gösterditi mehil
ler içinde yapmaya• ve işleri bu 
bükumlerc ıöre düzenlemiyen iş ve
renler hak&.da lt bnunman ceza 
hikGmleri tatbik olunacakhr. 

11 Birinci Teşrin 987 Pazartesi sa
bahi saat 6 dan itibaren tatbik edi· 
lecektir. 

B ) Bu genel tmirde yazılı müd 
detler azamidir. işverenler işçileri 
daha aşağı müddetle çalıştırabilir
ler. 

C ) işverenler, haftada 48 saat 
çalışacak işlı rde bu müddeti 6 İş 
gününe taksim edtcekler ve bu su. 
retle tesbit edecekleri iş saatlerini 

bu genel emrin mer'iyete girdiği 
günden itibaren nihayet 26 Birinci 
Teşrin 937 gününe kadar doğruca 
Bölgeye bildireceklerdir. 

-Berisi dl rdUncU sahifede-

~~-----..·--------~-

Kadastro işleri 

Halkevi Tetrinisani ayı içerisin· f 
de halkımıza bir çok faideler temin j 
eden kurslar açacaktır. 

Böyte olmakla beratJer yakanda 
ada ,.a k ... ve teblitlerin bazı 
maclllıhri.hakktnda •tada rtalı 
malumatın verilmai faydalı rörül· 
miiftür. 

Şehrimiz Kadastro iılerindc bü· 
yük bir çalışma vardır . Haber al· 
dttımıza göre , Tepebat ve Kayah· 
.,. malaallelerinİll Kadastrma MI 
ay sonunda bitmiş olacaktır. Cemal 
pqa maballelini• haritalarm tan
zim işi ikmal edilmiştir • Pek yakan· 
da bu maballeain scaet ve çaplarr 
run tanzimine baf)anacialctır. Sanya
kup mahallesinin bütün muamelatı 

temamen ikmal edilmiş ve senet ve 
çap&.nnan balb tevziine baflanmıı 
oldafuıidan bu itlerin Tapu daire· 
sine devir muamele yapılacaktır . 
Bu suretle halk ara11nda vuku bula· 
cak sabi ve alıt muameleleri, 
Tiirkocatı mahallesinde oldutu gibi 
pek kolaylıkla olacaktır. 

Açalacak olan kurslar motör, Ji. . Dllh* taUllNltnemeler haldnnlla 
san, Türkçe, Daktilotnfidir. 

Motör kursunda otomobil, mo. 
tosiklet ve ziraat ıukinelerini kul
lanma usul6 ~lecektir. 

Lisaıı kur1t1nda Fransazca, lngi
lizce ve Almanca ötretilccektir. 

Bu kunlar içüa kayıd ··--~ 
Jeti bqlanntllr. 

Arzu edenler Halkeme aiderek 
isimlerini yazdara~ilirler. 

Motör kursu Namık Kemal mek· 
tebinde açdacakbr. Dersler haftada 
ikişer saat olmak üzere üç günde ve 
rilecektir. 

Kadrolar tasdik 
edilmedikçe 

Vilayete gönder.ilen 
timim -

Başvekalet, Viliytte şu timimi 
göndermiştir. 

Gerek büdçe kanunları ve ge· 
rcksc diğer mevduat ile tatbiki icra 
Vekilleri heyetinin tasdikine müte· 

vakkıf bulunan kadrolar tasdik edi)Me· 
dikçe hiç birsurttle biç bir kimsenin is 

tibdam edilmemiş evvelce timim edil· 
diği halde bazı dairelerce bu teblitC 

· ria)'et edilmediti Maliye V ckaletioin 
tezkeresinden arılaoılmışhr. 

icra V ckilleıi Heyetinin tasdiki 
ne iktiran etmeden biç bir suretle 
memur çahpınlmama5ı, aksi takdir· 
de kaclroau alınmadan çalıştırılan 
memur iltihlcaldanmn bunları istih
dam edenlere tazmin ettirilcce· 
ğinin alikadarlara tebliği. 

Mersin İdman-
yurdu davet 

edildi 
Şehrimiz ldmanyurdu veya Sey

han futbol talcımlarmdan her hangi 
biriaile bir maç yapaaak üzer~ Mer
Iİn ldmanyqrdu bu Puar için şeh· 
rilllİlc davet edilmiftir. Bu teklife 
müabet veya ~i beaiiz bir cevap 

2 - A ) f, verenler; birinci mad 
dede yazdı resmi · teblite uyp ola. 
nk tamim edecelderi ( dahili tali
matname) lerini, tasdik için. dotru
ca ve nihayet ıs ikinci Tqrin 937 
rüaine ~ ~ uı .. ~ 
olacaktır. 

B) Aakeri iffealeridabili talimat· 
namelerini tasdik için cfotnıca milli 1 
müdafaa Velciletine yollayacaklardır.• 

C ) 1 - Devlet, Vilayet ve Be- ı 
lediyelerce gerek dotrulf m dotruya 
ıerelc mali yardılJlda, bulunmak su· 
retilc işletilen iş yerlerinin dahili la· 
linaatumeleri. 

Bir Vilayetten fazla olarak baş. 
ka Vilayetler dah; !inde dahi ayni iş 
verme ve ~yni işe mahsuı müteaJ. 
dit işyerlerinin hepsine birden4imil 
bulunan yeknesak talimatnameler. ! 

iş kanununun 29. maddesi mu 
dbince iktisat Vekaletince tastik e 
dileccğinden bunlar nihayet 15 ikinci 
Teşrin 937 gününe kadar doğruca 
iktisat Vekaletine ulaştırmış buluna· 
calc ve gönderilecekleri tarih Bölge• 

ye bildirilecektir. 
Ç) Dahili talimatnameler hakkın· 

dalci resıni tebliğin 3 numarala ihta· 
randa yazıh olduğu üzere 20 ve da· 
ha az sayıda işçisi olduğu evvelce 
bölgemize verilen beyannamelerinde 

1
. yazdı olan ifverltrinin bu resmi teb 

)iğin 1,2,3,8,10,13,18 20,21,22 \'e, 25 
maddelerinde gösterilen hususları 
dahili talimatnamelerine geçinnele
rine lüzüm yoktur. 

D ) Dahili talimatnameler her 
işçinin anlayabileceği bir ifade ile ve 
ileride bir aolaşmazhta meydan ver· 
miyec:ek gibi yazılmabdar. 

E ) Dahili talimatnameler ikifer 
nüsha olarak ıönderilecektir. 

ÇAUIMA MOllDE11.DI 
HAIUmmA: 

3 - A ) it bomun çal1fma 
mücldetleft l..askllldaki 35. madde· 
linin ( c ) hb ... day ....... ak ça· 
kanla birinci ımıel emir mühtelif 
ityaleei.deki it müddetlerini tayin 

Trahom kursları 
Aldığımız malümata göre; bu 

yıl Sıhhat ve içtimai Muavenet V c 
kiletinin bir emrile Şehrimiıdeki 
mekteplerin muallimleri için bir tra. 
hom kursu aç.ılacaktır. 

Bütün muallimler bu kurslara 
devam etmek mecburiyetinde ola. 
caklardır. 

Rağıp Mağden 

Şehrimiz Ziraat Mektebinde uzun 
zamandanberi hocalıklar yapmış o· 
lan Bay Rağıp Ziya terfian Ziraat 
Vekaleti Ziraat iıleri Umum Müdür· 
lülıt tube müdür muavinliğine 

tayin edilm~tir. 
Arkadapmıza muvaff aki yetler 

diler ve hayırb yolculuklar temenni 
ederiz. 

Traham muayenelerine 
yakında başlanıyor 

Haber aldıimıı.a göre Şehrimiz 
deki Orta Tedrisat talebeleaiılllin 

Trahom Mücad~ ~ tBa
fmd• ıöz ıma,.._eeri yaplaMk· 
tır. Bu iPn bu .,_ 15 iac:i .... . 
den itabaren betl•J••.. ... ..... . 
bnl ......... 

Tnbo. 'neıılt >llBl 1 ıı o· 
lan taleb-. ...._. teJe1ilıuine 
b .. lsosw' aı • 

13 T•trlnleneı 1937 

Hava bulutlu ve rüzgirh, en çolc 

ULUS 
Her gUn 12 aahlf• 

Yeni Ulus 29 Teşrine 
nushasile size kend· 

tanıtacak 

Romanlar, hikayeler, dünya ha 
siyasi, içtimai, iktisadi mak 

M•l•zln, kUltUr. kadın. 
ziraat ••hlfelerl 

Ankara ve Kamut 
yakından takip 

Korkunç bir sı 

A dliye ve zabita teşkilatının 
asırda çok müktmmel bir ..... ~ 

aldıtım inkai etmek m .. 
detilclir; fakat bir çak cinaye 
de cezasız kaldıtfniubakkakbr. 

A vusturlada Aloy şehrinde 
dan üç sene evci sokakta ıent 
kız maktul olarak bUlunmutl 
tahkikatta ne cinayetin faali ve 
de lcıaın hüviyeti ala§llınua1111111 

Kızan cesedi tahnit edil 
SOGl8 büyük bir fİfe içine k 
ve Sidney tıbbiye m,!kte'>inin 
ratuvarlauna yerleştirilmiştir. 

Gestdi bulorıdutu zlman kı'D'll"....,. 
zerinde ipek bir pijama vardt, 
s~beble .. ipek bijamah kız. a..li·mıııle:ıi 
mlan bu zavahmn hüviyeti -----
ka, Avrupa ve Avusturalya 
sının mesaisine rağmen bili .,. ........ 
lamanuştır. 

Aynaroz gemisi! 

E vet, Selinik civarında bir 
naroz manasbrı vardtr ve 

manastırda asırlardanberi de k 
yoktur/ 

Şimdi bir de kadınsız gelll 
bahsedebiliriz: 

Maruf Sinema ertislerinden 
Flin, deniz sporuna çok mera 
Geçen sene mükemmel bir k 
yapbrmış ve tanıdıklarından bir 
ğunu b1yan'arile biri kte ilk seya 
davet etmiştir. 

Erol Fıin bu sene geçen 
kinden çok mükemmel bir kotra 
ha yaptırmış fakat ilk sehayat 
vetindc kadınları istina e tmiştir. 

Anlaşılan, geçen sene kad 
rın mevcudiyeti adamcağızın 
hoşuna gitmemiş! 

Ameri kada yeni 
kanun 

A merikamn Madisonı şehrı 
culdarın ~Cadı geliyor,, 

korkutulmasını bir kanunla y 
etmiıtir. 

Bu kanunun ihdasmda ki se 
lesi efradı tarafından daima ,. 
aıeliyorl. diye korkutulan on 
da bir çocuğun intihar etmesidı 

Bir muhabir 
alacağız 

8azetemlzd• çalıflllal 
Uzere bir .... lr muhallltl 

•••-iZ•· 
Alac•lımız bu arka 

.... rl orta mektep .... 
olmcakbr • AslcwHDlnl 

bltlrml• olanl•r tarcftl .. 
lecek. TaHptertn yaZI 1, ... 
rl mNUrlU ... 11- vefa 
.. knterllle mUracaatlatt 
lazımdlr. 

ıellDODaittir" etmiftir. • pnel emri& bildi mlıri 11eak gölıede 28 uatigrad deffce. ---------~ 



adınlar erkeklerden 
daha kuvvetlidirler ! 

ol ve bazu kuvveti hakiki kuvvetin 
ölçüsü değildir 

------· ------
l\adınlar eı keklerden dalıa iyi 
•tnı,kt,dirler. işitmek akılda tut. 
an n başlc.ngıcı olduğundan ka· 
ırılar Lu L;ıkımd2n da rrkeklere 
fcv,lık etmtkteditler. A}ni za 
•nda kadınların elleri ve parmak· 
11 

da daha hassastır. 
Bundan başka hafıza kuvveti ka· 
• 1•tda erkeklere nazar~n bir kaç 
•aı· 1 daha fazladır . Vasati olarak 

gelince kadınların şimdiye kadar ha. 
yata ahlmaktan menedildiklerini he. 
saba katmak icap ediyor. Ayni za
manda şurası da dikkate şayandır 
ki kadınlar arasında meşhurların az 
olmasına mukabil, erkekltr arasında 
canilerin, hırsızların, buda,alarm ve 
meczublarm da çok daha fazla ol
duğu da düşünülmelidir . 

I< ol kuvveti hakiki kuvvetin 
ölçUsU dellldlr 1 

r hangi bir kadın vasat bir er
kttn mutlak surette hafızaca daha 
\'vctıidir. Evli erkekler bunu ga-
• t iyj bilirler; Karıları onların yir r' .; Sene evvel yaptıkfan bir hataya 

l ' k· hiç bir zaman unutmazlar. Hal
ı erkekler öyle mi ya ? 

~adınlarda kekemelik" ş .. şılık er· 
lerden çok azdır. Kekemelik ve 
ılık gil>i asabi ıarızalardan olan 

Profesör Crey erkekleri daha 
za) ıf cins olduklarına ınandırmanın 
imkansızlığı karşısında kol ve bazu 
kuvvetinin , hakiki kuvveti ölçmek 
hususunda bir miyar olamıyac~mı 

ileıı sürmektedir. Pehlivanlık , atle
tik, sporculuk profesör Crey için 
hakiki kuvvetin ölçüsü bu değildir. 
Hakiki kuvvet daha ziyade hasta-

nl4nfa.; ı onfarm 
---~~''"'-""' 

'Ce eı kt-klerden kuvvetli oldu. 
··!teren birch'fi ı et:lir. 

~adınlar, yeknesak işlerde çalış
~ hususunda erke ı rdcn k:ıt kat 
a sabırh$1ırJar Mesela !:anayi 
tlhlarında,telef on santrallarında 
~an kadınların zihin faaliyeti sar. 
.lbeksizin iş görmeleri , erkekler 

de aynen cari olmakla beraber 
IQ işçi buralarda çalışmaktan 

az . Erkek ise beş on sene 

lıklara karşı mukavemet ve fazla 
eğlence ve zevke tahammül mf'se
lesidir. 

Bunda ise erkekler kadınlara 
· nazaran )'.aya kalmaktadırlar. Aynı 

zamanda şu da unutulmamalıdırki 
erkek çocuklarôa--vefiyat ICız çocuk
lardan yütde on daha fazladır. Bu 
da hesaba katılacak mul:iım bir me. 
settdir. 

11 rı aıabi Jıastalıklara uğrar. Psi· 
d·ıe o .. 1 

•• 11 
11 ütehassıslan bunun sebe· 

Doğum statistiklerine nazaran 
her yüz !Cız ço'tuka mukabil yüz altı 
erkek çocuk dünyaya ·gelmektedir. 
Halbuki 20 ile 24 yaş lirasında ka
dınlar bu noksanı telafi ve hatta er
keklere nazaran ıyüzde on fazlalık 
göstermektedir. seksen beşlik ihti·· 
yarlar arasında '1is! fark yüzcle yüz
dür. Yani seksen beşini bulmuş ka-

n 

1 
bize şö:•le iza~ediyorlar : 

'<tı:tın bu çeşit jşlerde çalıştığı 
I da zihnen başka şcyJerle meş
. 01abildiği halde erkek bunun 

. !tıe olarak bütün düşüncesini 
Yeknasaklığı üzerinde teksif ~ 

kek kendini müthiş slnirlendir· 1 
t lcdir. Kadın hem çalışıyor, hem 1 
k airıeına yıldızlarını , yahut gele

hafta nişanlısile gezeceği , eğ· 
Ceği yerleri, veya modanın son 

tc>'anl d.. ·· b·1· ~ arını uşune ı ıyor. 

aınlar ayni yaşa vasi! olmuş eckek
lere nazaran iki misli fazladırlar. 

Bu nisbet yalnız insan cinsine 
münhasır değildir. Hayvanlar arasın
da, öküz, Koyun ve Atların dişileri 

ile erkekleri arasında da ayni nisbet 
göze çarpmaktadır. Fareler, Tavuk
lar,Horuzlar da ayni vaziyettedirler. 

Dünyadaki meşhur insanlardan ik Yüzde onu kadındır . Bu hal 
d 

1rıların zekaca erkeklerden dun 
Uklarını i bat eder . " iddiasına 

1 Bir takım küçük mahlukatın dişileri 
ı ise erkeklerinden tam bir misli da 
ı h.' fazla yaşamaktadırlar. 

* " 

-..._, ____ ...., ______________________________ ...._ ______ __ 

Doktor Ekrem Baltacı 
Bu kerre tetkik seyahatinden dönerek Abidinpaşada büyük 

~ıahane üstündeki muayenehanesinde yeni getirt-

iRi so'? sistem Diyatermi, elektrik ve 
Otıtgen aletlerile hastalarını teşhis ve tedaviye başlamıştır. 

elediye reisimiz 
kkında menimuha 
kemat karar.ı 

- Bırinci s~ıfedcn artan

!Urhan Cemal Beriker on bir 

4~ J'1bcri Adana Beledıyesinin 
rı adır . Bu müddet zarfında 
ananın medeni bir şehir halini al· 
aı i · 
tij çı~ sarfettiği gayret ve bin 
t lllu~kilat kar,şısında oı taya koy
./ lb~Yük ve hayırlı işler bütün 
2 ~ :rın fevkindedir. Başında bulun· 
~· 1.~in bir çok dertleri olduğu·nu 

" ~ de bizden daha iyi l~ldiği 
-ş ~it nahoş hadiselerle kar
ıyınllrrıdan rnütcesir olmıyacağını 
t~~ı. · iyi v• dürüst çalışmanın 
~~ ?ir kere daha görmekle biz 

tay~rız. 

8578 8-15 

=== 
Sovyetler maarif 

komiseri dün 
azledildi 

Moskova: 13 (Radyo) - Sov
yetler Birliği maarif umunii komise
ri bugün azleCIHmiştır. Tas ajansının 
veraiğı malümata gore, maarif umu· 
mi komiseri, önümüzdeki yıl için 
hazırlanan maarıf planına karşı mu
halif hareket etmiş olduğundan az· 
!edilmiş bulunmaktadır. .: 

haiyanın Viyana elçisi 
işten ~ekiliyor 

Viyana : 13 (Radyo) - ftalya· 
nın Viyana elçisi bugünlerde istifa 
edecektir. Elçinin istifaya mecbur 
edildiği söylenmektedir. 

Ademi Müdahale 
komitesi ihya 

edilecek 

tonClra : 13 ( Radyo ) - Diplo· 
malik mahfeller, Ademi Müdahale 
komitesinin Cumartesi günü top 
Janacağını bildirmektedirler.Yine ay 
ni mebafile göre; fngiltere, Ademi 
Müdahale komitesini ihya arzusun. 
dadır. 

ispanyadaki 
ihtil81 harbi 

Madrit, 13 (Rndyo)-Dün AraiQn 
cephesinde vuku bulan şiddetli hava 
muharebelerinde dokuz ihtilalcı tay. 
yaresi düşürülmüştür. 

Bayım, 13 (Radyo)- Milli müdn
faa komitesi tebliğ ediyor : 

Asilerin şimali Aragondaki mev
zileri temamile işgal edilmi ve ark
ta da üç ehemmiyetli mevzi işgal e-
dilmiştir. • 

Salamanka, 13 [Raôyo)- Hükü. 
met tayyareleri dün sabah \'C akşam 

Salamanka ı bombardman etmek 
isi em işlerse de geri çevrilmişlerdir. 

Bu . tayyarelerden dokuzu Franko 
tayyarefori tarafından düşürülmüştür. 

Bay·Ruzvelt 
Bir nutuk daha söyledi 

'V'aşington : 13 (Radyo) - A
merika Birleşik devletleri Reisi Bay 
Ruzvclt dün gece radyoda bir nutuk 

Bu akşamdan itibaren 

Aşkın uyanışı 
Oynıyanlnr : 

Lazkiye seçiminde 
karışıklık 

Şarl Boyer-Klodet Kolber 
f laveten : Dünya haberleri 

Çarşamba : tenzilatlı 
nlatine 

8605 1 Cebelidüruz meselesi halledildi --------------------~ ..... 
~----------··--------~~ 

1brahim Genç taraftarlan nam
zetleri ayrıca Yüce Komisere telg. 
rafla şikayette bulunmuşlardır. Çe · 
kilen telgrafın meali şudur; 

Şam : 13 (Hususi) - Yüce Ko· yüce Komiseri ziyaret etmi~lerdir. 
miserin burada bulunduğu müddetce Bunlann vurudunda Yüce Komiserin 
muhtelif bazı meseleler halledilmiş- nezdinden Cemil Mürdüm bey çık-
tir · makta idi. 

"Ekselansınıza Şam hükumetinin 
intihabata müdahalesinden dolayı 
şikayette bulunduk, ve bu hususla 
tahkikatta bulunmanızı rica ettik. Bu 
haklı talebimizin isafını istirham 

Süveydadan gelen bir heyeti ka-
bul ve bunların metnlibatını tetkik Mülakat iki saat kadar devam 
ettikten sonra Yüce Komiser hükü- etmiş ve heyet Şam hükümetiain in· 
meti mahalliye ile görüşerek bu pü- ti ha bata müdahalesinden dolayı Yü · 
rii7.lü işi hal ve her iki tarafı memnun cc Komisere şikayette bulunmuştur. 
etm~te muvaffak olmuştu~ ·~----~~~-~~~-~~-------~--~~--~--~~ 

intihabatın hitamına kadar Muha • 

eyleriz." 

fı7.lık vazifesini vekaleten mülkiye 
Müfettişi Behiç Bey Hatip ifa edecek 
ve Muhafıılık doğrudan doğruya E
mir Hasan Atraşın uhdesine tevdi 
edilecektir . 

Behiç Hatip intihabatın hitamına 
kadar her türlü idari salahiyetleri ha
iz. olnı:a ktır. 

Bu anlaşma Yüce Komiser tara
fından Cebelidüruz Delegeli~ine bil
dirilmiş ve resmen ilan edilmesi em
redilmiştir. 

Yapılması mukarrer olan intih -
bat , birçok itirazlar ~zerine beş gün 
tecil edilmiştir. 

itirazlar tetkik edilmektedir . La
zikiye Muhafızı ile intihabattan çeki
len namzetler vatani partisine mensup 
naınzetlerle Şama davet edilmişler

dir. 
lbrahim Gencin riyasetinCle Yu· 

f Hamit :ve Şakir Hayir beylerden 
mürekkep bir Alevi heyefi Şamda 

Asri Sinema 
13 Teşrinievvel çarşamba akşamından itibaren şaheserler serisinden 

birisini daha sunar. Şen, şuh, sevimli, şakrak yıldız 

Mireille Babin-F ernand Gravey'in 

Zevkine, güzelliğine doyamıyacağınız nefis bir opereti 

Patron olsaydım!. 
Dayanılmaz büyiik muvaffakiyetler kazanacak ve emsalsiz bir neşe 

bırakacaktır. 

İLAVETEN: 

Fantoma geliyor !. 
Fantomanın:Esrarengiz vekayiini musavver büyük sergüzeşt filmi 

DİKKAT: Sinema tam :8,4 5 de başlar. 
Telefon: 250 ASRİ 

8611 
daha söylemiştir . Ruzvelt bu nut- -------·---..-----
kunda Amerikan meaeniyetinin dün· . ~ 

ya medeniyetile daima teşriki me· 
saisini arzu ettiğini ve binaenaleyh 
dünya ~edeniyeline learşı her hangi 
bir tecavüz bilnetice Amerikan me
aeniyetini He Halef Cfenıel< olduğunu 
söylemiştir. 

Bay Ruzvelt nutkunu müteakip 
15 Teşrinisaniöe fcongreyi içtimaa 
davet etmiştir. 

Reisicümhur Dokuzlar müzake 
resinin çok muvafık olacağını da 
temin ve ilave etmiştir. 

Musolini - Necaşi 
davası başlıyor 

, 

Ticaret mahkemesi da-
vayı on beş gün sonra 

rüyete başhyacak 

Paris : 13 ( Radyo ) - Tica
ret mahkemesi Haile Selasiyenin 
ltalyan hükumeti aleyhine açtığı 
davanın rüyetini on beş gün son· 
raya bırakmıştır. . . . 

Davanın esası, Necaşının elınde 
bulunan Cibuti demiryolları tahvil
lerine aiddir . ltalya , Necaşinin 
bu hisse senedlerinin karşılığını ver
mekten imtina etmektedir. 

Tan sinemasında 
BU AKŞAM 

DÜZTABAN BASTIBACAK 
Aslanlar ar, sında 

( SiRKTE) 

ijepinize hoş va~ it geçirtec~k 'olan 
bu lilıni halkımıza · tavsiye ederiz. 

Gelecek program : 

lngiltere tacının incileri ve lngiltere 
Kralının taç giyme merasimi. 

8612 

NevyoiJ( sergisine 
iştirak ediyoruz 

Ruzvelt hükumetiınizi 
bizzat davet etti 

fstanbul : 13 [ TÜRKSÔZÜ 
muhabirinden ] - Nevyorkta açı. 
Jaoak olan beynelmilel sergiye işti
rake hükumetimiz bizzat Amerika 
Cümhurreisi Ruzvelt tarafından da
vet edilmiştir. Bu resmi daveti ge· 
tiren hususi mümessil Canes Anka· 
rada Başvekalet vekili Celal Bayar 
tarafından kabul edilmiş ve Celal 
Bayar sergi hakkında izahat aldık· 
tan sonra daveti, Türkiye Cumhu
riyeti hükumetinin kabul ettiğini 
bildirmiştir. 

• Nevyork sergisinde Tür kiye pa. 
viyonuna ayrılan bir 1000 metre 
murabbaıdır. Bina ve tesisntı Ame
rika hükumeti tarafından yapılacak 
yer için de para alınacaktır.Binanın 
yüksekliği 12 metıe olacağına göre 
iki katlı olacaktır. 

Bir gazetenin Fransaya 
girmesi yasak edildi 

Paris : 13 (Radyo} - Fransa 
hat.kında yanlış yazılar yazan Figa· 
ro Rasko gazetesinin Fransaya gir· 
mesi yasak edilmiştir. 

Doktor Şaht yakında 
Bükreşe gidiyor 

Berfin : 13 ( Radyo ) - Devlet 
Bankası Müdürü Doktor Şaht bu. 
günlerde Bükreşe gid cektir . 

Sıhhiyede tayinler 

Karaisalı ICazası hükumet tabibi 
Osmıtn Tür Kayseri merkez hüku· 
met tabipliğine tayin edilmiştir. 

• * • 
935 yılı Adana sıtma kursu me 

ıunlarından Veli oğlu Seyhan sıtma 
nıücaddesi sıhhat memurluğuna ta. 
yin edilmiştir. 

Yeni çıkan 

iş 
1\0111111 Na. 3U08 : 

kanun ve nizamlar 

kanunu 
A.abul ıanlu : 8/61936 

/\eıri tarıhi · 151611936 

-Dünden artan-
istirahatine veya ikametine aid olan tcsi~at ve tertibatı, her gü~ ve fıer 
hangi bir :Saatte görmek, gezmek, araştırmak, muayene ve tetkık etmek 
salahiyetini haizdirler . . . 

Gerek işverenler veya vekilleri, gerek işçiler ve gerekse keyfıyetle ıl
gisi görülen sair şahıslar, takib, murakabe ve teftiş ile muva~zaf makam· 
tar veya memurlar tarafından çağırıldıkları zaman gelmek, ıfade ve. ma
lumat vermek, gerekli olan vesika ve delilleri ge~ir~p gös~erme~'. ve 1ca~ı 
halinde tevdi etmek, vr: birinci fıkrad-:ı yazılı salahıyetlerı dabılınde vaz1-
f 1 · · ·ra etmeleri için kendilerine karşı her türlü kolaylıkları yapmak 
e erını ı · ki ·· 

ve bu yolda vaki eınir ve talehlerini taallülsüz yerine gctırme e mu-
kellef tirler . ,. . . 

Madde 93 - iş hayatını tkkib mürakabe ve teftışe salahıyetlı olan 
makamlar veya memurlar, bu vazifelerioi ifa ederlerken, işin n?rrnal 8:id.i. 
sini ve işyerinin işlemesini, tetkik ve muayene ettikleri keyfiyetın verdığı 
imkan dahilinde, sekteye veya arızaya uğratmamak ve güçleştirmen~eld 
ve ancak resmi muamelenin yürütülüp neticelendirılmesi için alenıyete 

çıkarılması zarureti hasıl olmadıkça, işverenin ve i yerinin.. ~.esle~i sır!~rı 
ve şartları iktisadi ve tıcari hal ve durumları hakkında gorduklerı ve oğ. 
rendikleri hususları tamamen mahrem tutmakla ve kendileri .tarafından 
malumat ve ifadeleri alınan yahut kendilerine nıüracaat. ~ern ıhbarda bu 
lunan işçilerin ve diğer şahısların isimlerini ve hüviyetlennı ıf şa etmemek
le mükelleftirler . 

Madde 94 - Devlet, vilayet veva bel.e~iyel:r tarafından,. do?rud~n 
doğruya i~letilmekte olan müess~sel~r!e. Mıllı ~fodafaa Vekaletıne. aıd 
işyerlerinin veya memleketin emnıyetı ıçın gc~eklı maddeler yapılan dığer 
fabrika veya imalathanelerin ne suretle ve kmıler tarafından ınu~akabe 

t ft' Pdileceği ve bu murakabe ve leftişleıden alınacak netıcelere 
ve e ış ~ 11 d h· ı· d ·· ·· "I ğ. ·· · b decek tnkiblerin ne yo ar ve şartlar a ı ın e yurutu ece ı gore ıca e . . .

1
. 

bir nizamname ıle tesbıt edı ır · . 
M dd 95 - iş murakabe 'li e teftişine salahiyetlı makamlar ve mc-

a e kb f ... murlara vaki olacıık müracaat veya ihbarlarla mura ·a e ve te tıŞe mu. 
teallik zabıt varakaları ve saire gibi evrak, defterler ve muamel ler , her 
türlü re.simaen muaftır . . . 

Madde 96 - 99 uncu madde mucibince lş Kanunu tal~~kabnı temın 
ve takib ile muvazzaf elmak üzere kurulacak genel teşkılat.tan başka , 
gerek Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin ve gerek dıger Devlet 
veya vilayet yahut belediye teşkilatının ifa ile mük~lle~ o1duk~arı vazı . 
feler ve kanunen haiz bulundukları salahiyetler ıtibarıle,ı~yerl~r.nde kendı 
memurlarına müstakil surette yaptırmalan icab edm teftışler ve m~rakka. 1 . . . . d ş k dar ki bu suretle musta ı beler, esk1sı gıbı ayrıca cereyan e er. u a , 

8.303 
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İş Adana Borsası Muameleleri .-
.----------------~P~A~~-:rnUK,...ve-~Ko~z~A----------------= 1 

talimatı 

( ikinci sahif<den artan ) 

Ç ) Haftada 48 ve 56 saatlık 
İş müdoetinin latbik edileceği işyer. 
lerinde iş kanununun 37. maddesi_ 
ndeki esasiara dayanarak iş müd-
dc t !erini artırmak ihtiyacında bulu· 
nacak i·.yerleri ilişik örneğe göre 
yazacakları istida ile Bölgeye mü
racaat ecieceklerdir. 

D) - Yukarıda bahsı geçen 
birir.ci genel emrin l.numaralı ben· 
dinde yazılı (her türlü madenleri ve: 
ya dığer her hangi bir maddeyi top
raktan çıkarma ve taş ocakları) 
(hanı, yarı ve tam mamul maddele· 
rin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin 
değiştirmesi, satış için hazırlanması) 
(her türlii kurma·, montaj , tamir, te· 
mizleme söküp dağıtma) (bina ya 
pılBlası ve tamır ve tadil ve bozu. 
lup ) ıkılması işleri ile Lunlara yar
dımcı her türlü sınai imalat) (Elekti· 
rik ve her türlü muharrik kvvetler 
istihsali, tahvili, nakli tesisat ve tev
ziatı) (Su ve gaz lesi:;atı ve işlet 
mesi( (Gemi ve vapor inşaatı, tami 
ri, tadil ve bozulup dağıtması) işle· 
ri meşğul işyerlerile bankacılık si
gortacılık işleri ve ticari faaliyetle. 

---------=--- Kilo Fi)'ah 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
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TUR KSOZU 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

llaA nlar Reklam bir ticareth~- 1 
nenin, bir müessesenın 

en büyük propagandasıdır. Rek\amla-1 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 
Türksözüne veriniz . 

Renkli işler r~n~~0~:v; 
türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalarında yaptı-
rabilirsinaı . 

Kitaplar Eserlerinizi Türk -
sözü matbaasında 

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

C l• ı d ı Kütüphanenizi güzellctişrm6 er istiyorsanız kitaplarınızı Tü~ 
sözünün miicell il hanesinde yaptırınız. Nefis bir cild. 
renkli ve zarif L;r kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır. 

Tablar Resmi evrak, cedveller, deflel" 
ler, çekler, karneler kiğat,zarf• 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaın8'1 
da en nefis bir şekilde en zarif hu ruf atla TürsözündC 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat" 
baası "TürksÖ-

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

T0RKS0Z0 Kiğat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı 
: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

rin yardımcı hiznıetlerinden olan ko
msiyonculuk acentalık (vapor acen· 
tası ve seyahat bürosu hariç) (Va. 
por acentesi hariç) ve emsali işler 
dahil olmak üzere hükmi veya 

- ~ .~~~~ 
~ ~ Dört yıldız Cumhuriye_t 675 
t:ı. "'' - -6-2c: ___ _ 

r 
BELEDİYE iLANLARI 

hakiki şahislar tarafından yürütül 
melctc olan türlü vasıplardaki top
tan ticaret işleri yapan işyerlerin. 
den tt'knik veya ekonomik icabat 
dolayisile günün hiç bir devresinde 
durmaksızın birbiri ardına işcipos
talan çalıştırkcak yerler en geç 15 
ikinci Teşrin 937 Pazartesi sabahı 
saat 6 dan itibaren üç işçi postası 
çalıştırmaya mecburdurlar. Bt1 ge. 
nel emrin mer'iyete girdiği 11 Birin 
ci Teşrin 937 tarihinden 15 ikinci 
Teşrin 937 tarihine kadar ki bir 
ayean fazla zaman üç işçi pastatası 
için bu gibi işycrlerine verilmiş bir 
hazırlık mühletidir. 

1 

Bu gibi işverenler; hazırlık müd· 
deti içinde hangi tarihden itibaren 
ve postaları hangi saatlerde değiş· 
tirınak suretile Üç posta çalıştır
mak usulünü tatbik edeceklerini I 
yazı ile Bölgeye biJdirccf'klt-rdir. 1 

4 - iş kanununun 35. maddesı 
iş saatlerinin inmesi sebebile işçile
rin ücretlerinin indirilmesini yasak 
etmiştir. Bu sebeple aylık, günlük 
ve saat başına ücretle evvelce 12 
saat çalı~an isçilere verilen para iş 
müddetinin sekiz saate inmesi sebe· 
bile azaltılmaz .. 

• - uç " " J 

Simit ,, 

Liverpol T elgraflan 
13 / 10 / 1937 

Hazır 
1 

4 
B. Teşrin vadeli 4 
lk. Kanun vadeli 4 
Hint hazır 4-
Nevyork -8-

j 70 
59 
66 
10 
18 

Kambiyo ve Para 
iş Bankuandan ahnmııtır. 

Lireı 

1 196 Rayişmark 

Frank ( Frensaz ) ~=r Sterlin ( İngiliz ) 627 00 
Dolar ( Amerika ) 1 79-=.~ 
Frank ~ isvi~re ! 

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

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

li radyolar ancak Sahibinin Sesi-
100 lira mukabilinde ve bir • 

nın 

sene vade 
kabildir. 

ile sattığı radyolarile 

Satış yeri Belediye karşısında Yeni lV:ağaza 

Ş. Rıza İşcen 
44 7967 

. Mesela: evvela saatte 1 O kuruş 
ücret vermek şartile alınan ve güne- . ı 
de 12 saat çalışan bir işçi günd 

120 kuruş alırdı. Şimdi iş rnüddetı --------------------------
sekiz saate indiği için bu işçiye sa. 
atte onar kuruştan 80 kuruş değil 
gene 120 kuruş verilecektir. Şu 

halde işçi evvelce saatte on kuruş 
alırken şimdi ~aaıı 15 kuruşa ge
lecektir. Bu cihet birinci genci e· 
mirde de ayrıca aydınlatılmıştır . 

Seyhan orman muamelat 
memurluğundan : 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

Almanya'nın meşhur " HARTMANN ,, fabrika~ın.n l.er nt vi ~İ}ah rerıkli 
gazete ve " illüstrasyon 11 mürekkepleri mevcuttur. 

5 - 30 8592 

Satış yeri : Mersin Ziya Paşa 
sokak No: 8 

G. Vosbikyan T tcimevi 

tal meşe odununun beher kentah birlikte bedeli mubammenenin °/o 
mahalli tarife bedeli olan 12 kuruş 7,S nisbetindt>ki 398 lira 97 kuruş· 
muhamm~n bedel ile Adana orman luk teminat makbu ru yahud bili 
satış komisyonunun 12-10-937 müddet Bank teminat makbuzunu 
tarih ve 1 sayılı kararile ayni gün. ve Ticaret Odasından alacatı işbu 
den itibaren on beş gün müddetle ilan müddeti içinde alacatı vesika· 
ve kapalı zarf usulile aabşa konmuş· sile beraber muayyen satış güaünün 

Gündelik siyasi gazete --------
Abone ıartları 

12 Aylak 
6 Ayhk 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
300 
100 

ı -Dış memlekctlcı için Abone 

b edeli detişmeı yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra-

caat edilmelidir . 

~--------------~ 
Seyhan Nafia 

Müdürlügünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş : 

Adana Tayyare istasyon binası İn· 
şaatı keşif tutarı (7717) lira (28) 

kuruştur. . 
2 - Eksiltme 26/10/937 tarı· 

hine müsadif Salı günü saat on bir
de Nafia dairesinde aç.1k olarak ya-
pılacaktır. 

3 Bu işe ait keşif evrakını 
görmek isteyen Nafia müdürlüğüne 
müraacaat edebilirler. 

t-Sebze hali içinde yapılacak beton döşeme ve )ağam işi açık 
meye konulmuştur • 

2- Keşif bedeli (689) lira (94) kuruştur. 
3 - Muvakkat teminab (Sl) lira (75) kuruştur. 
4- ihalesi teşrinisaninin 4 üncü perşembe günü saat on beşte bel' 

diye encümeninde yapılacakbr • 
5- Bu İfe ait şortaame ve sair evrak Belediye fen işleri müdürlü~ 

dedir. 
isteyenlere (2) kur~ mukabilinde verilir. 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile 

tikte Belediye encümenine müracaatları ilin olunur • 
8614 14-19-23-27 

1 - Beleöiyenio göstereceti muhtelif yerlere istif veya fcrş edihP' 
üzere 1500 metre mik'ap çakıllı lcu'1l açık eksiltme ile satın abo' 
calctır . 

2 - K,~şif tutarı: 1811,25 liradır. 
3 - Muvakkat tr:minatı: 135,84 liradır. 
4 - ihalesi Teşrinievvelin 25 inci Pazartesi günü saat onbeşte belt 

diye encümeninde yapılacaktır. . . . . . d 
5 - Şartname; keşif ve sair evrakı yazı ışlerı kalemındedır. lstıyerıl 

orada görebilirler. 
6 - Talipler ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile 

likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
9-14-17-21 8594 

Siyah 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 

isteklilirin (578) lira (80) kuruş mu 
vakkat teminat vermesi lazımdır. 1 

5 - lsteklıleri bu işi yapabi-
leceğine dair Nafia Müdürlüğünden 
almış vesikayı komisyona gösterme· 

Bira 
ye mecburdur. 

10-14-11-23 8600 

Kiralık ev ve yazıhane 
f.lektrik Şirketi Müdüriyetinin 

şimdiki bulundJğu Hanlcurbu mahal 
!esindeki geniş bahçeli , elekrrik ve 
su tesisatını havi ev kiralıktır. 

Ev ve yazıhane olmaya elwriş· 
lidir. lstiyenlerin Matbaamıza müra· 
caatlan. 7 -10 8290 

Bugece nöbetçi eczane 
Hükfunct civannda 

istikamet eczanesidir 

DA 

- • 

Ankara birası 
Her depodll. her yerde vardır. 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağhk koruyucu Ankara Birasıı' 

içiniz t • Her yerde israrla araymız 

Evvelce Osmaniye kazasında ka. 
palı zarf usulile arttırmaya çıkarılan 
44297 kental meşe odunu için en 
yüksek bedel teklif eden a'ıcmın 
ibraz ettiği teminatın kanunsuz bu
lunmasından ve diger alıcıların tek 
lifleri de haddi layik görülmediğin
den mezkür odunlar 2490 sayılı ka
nunun 40 cı maddesine tevfikan ye
niden kapalı zarf usulile arttırmaya 
çıkarılması. Ziraat Bakanlığının 6-
10-937 tarih ve 31673 sayılı tel 
emri iktizasından olmakla Osma 
niye kazasında vaki Olukbaşı ve Sa. 

tur . sut 14 sma kadar melrtuplann satış Aşçı ve hizmetçi ADANA ACANTASI : • 

Rıza Salih Saray : ~letlır ~li~~~Jak No: 1 ı A > 

• nca meşe baltalık ormamndan bır 
sene içerisinde kesip çıkarmak üzere 
.<abammülü fennisi olan 44297 ken· 

Satış 27-10-937 çar.Jamba komt!yonu ... ~~!itine verilmesinin 
günü saat 15 de Adana orman da. 1 meşrut huhmdatu. 
iresinde icra edileceğinden zuhur Diger şeraiti öifenmek istiyen 
edecek taliplerin artbrma ve eksilt- ahctlann fçel, Adana, Osmaniye or 
me kanununun 21 ve 32 ci madde· man dairelerine müracaat etmeleri 
leri mucibince tckhf mcktuplarile 

1 ilin olunur.8613 14-19-23-26 

aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranı) or. Mat. 
baamızı müracaat edilmesi . 

9-30 _..84_1_1 ____ ..... __ .,, 

Umumi neıriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Tür ksözü matbaası 
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