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Hatay ~a k Partisi geniş BENZiN tesbit edildi 
r 
a asta t şkilit andırıllyor Dünden itibaren mute

ber depo fiyatları nedir? - --···--
Üştii Aras'ın sancağı zi

Y'rare ha her= mevsimsizdir 
P' 

ir· İürkiye - Suriye müzakereleri 
4
• Ankarada yçıpılacaktır 

s ....... . 
ye:pe ~ntakya: 2 [TUrksözU muhabirinden] - Geçenlerde, Harici· 

•ı •klll Tevfik RU,tU Aras'm şamı va Antakyayı ziyaret etme 
~ ... trhıhtemeı olduğunu yazmıştım. Suriye gazetejerlnde çıkan
u haberler bakk1nda Türkiye Baş Konsolosu şu beyanatta bn· 
nrnuştur· 

ye " 

J
lnd- lUrklye ite Suriye ara- den güzide şahsiyetler seçilmiştir. 
on a akdedilecek muahede 

lam u,maıarının Ankarada baş
rı t{'i!Ası llzımdır. 
~e V 

0~•oloalu§umuzda, Harıc:
r· l'lı ~~ lllmlzln pek yakmda Şa
•onıalarat edeceğine dair ma. 

Vazife itibarile Partinin dırnağı 
me~abesinde olan yeni Merkez He. 
yetinin şehirli azaları d~n Mümessil
ler heyetinin iştirakiyle Parti Evinde 
ilk toplantılarını yapmışlar ve çalış 
ma programı üzerinde konuşmuş
lardır. 

Y Yoktur t u . 
rneaı ce komiserin Parlse git· 
ttnaı de bunun delllldlr. Blna
abttt~~I bu haberlerl yalanlı

ilk önce Parti Genel sekreteri 

nlz.,, 

~ 
d Antakya Halk Partisinin her sa. 

a a geniş bir faaliyete geçmiş ol 
t Urn~ evvelce haber vermiş Vt': ye

aafıyetini takib ederek bildirmiş-
lm, 

Vedi Karabay Parti ve Mümessiller 
heyeti Başkanı Abdülgani Türkmen 
namına yeni İdare azalarına hoş gel
diniz demiş, Paı ti teşkilatı ve gaye 
feri hakkmda bir nutuk okumuş ve 
en sonunda azalara muvaff akiyet 
teınt;.ıırıi evlenıistir. 8 Bu cüınlPrlPn nl:ırak vPnİ bir Ukunan nutukta, MalK paı u=ıuuıı 

.tıerkez idare heyeti kurulmuş, heye· 
r~e gerek şehirden ve gerek havali· 
~ 

_ Gerisi i.içüncii sahifede -

: F ranko orduları 
~Madride çok yaklaşll 

r 
d 

Cenub cebhelerinde iki 
taraf ta ateşi kesti 

Grandi ile Çenberlayın arasında 
ehemmiyetli bir mülakat 

- -----· 
BARSELONU 

BOMBARDMAN ETTiLER 
Ası TAYYARELER · ~ 

-~--=::-------~--... G;,f1C !! ~ 

AsUere iltica eden !ıükOmet milisleri sc'1kediliyor 

Lorıdra : 2 (Radyo) - ltalyan elçisi 3randi ile Çenbelayin arasında 
l+zun bir .. , Ak t 1 t 

0 
mu a a o muş ur. . .. .. . ilk merhalesi sayılan 

1 
venberlayin ile Grandi arasında kı goruşmenın f 

ng·l· · ·h ·k' o e matu tur. 1 ız - ltalyan münasebetlerinde kı sola ı 1 gay Y · 
1 - Centilmens agrement'ın canlandırılması. . .. 
2 d .. ·· le ·n bırbırıne yaklaştırılması. 

- ispanyanın istikbali hakkın a goruş rı 
B ı k d 1 maniasız ilerlemek -u suretle yaratılan havanın, s- o or u arı 

Panyot meselesine herkes "için ka- tedir. 
but edtlen ve yalnız bir devletin Son gelen tebliğa göre; Franko 
Veya bir dev leler grubunun fayda- 01 dulaı 1 Madridin on kilometre dı-
sına olmaya bir hal tarzı bulunma- d er alınışlaıdır. 

fsın~ imkan vereceği birdir.imek- şın Pa y. 2 ( R d)'O ) - Havas 
edır. arıs : a 

Roma mehafili bu hususla azami ajansı muhabiri bildiriyor: 
ketumiyet muhafaza etmektedir. ispanyada muhtelif cebhelnde 

fv1adrid : 2 (Radyo) - Cenub harb devaııı etmektedir. A:i .tayya· 
Cı>bhelerinde 24 saattcnberi ateş reler bugün Barselon şehrımn as· 
durmuştur. keri hedeflerini, nıüstahkeın mev-

Salamanga: 2 (Radyo) - Ara· , kilerini boınbaı dman etmişler ve 
gonun elli kilometre şimalinde Fran· mühim hasarat yapmışlardır. 

GUzel TUrk illerinden köşeler: lskenderun 

KOMŞU SURlYENlN HÜKÜMETl 

Ordusunu devrahyor 
Suriye nüfus tahriri siyasetine 

verdi ehemmiyet 
-·- lO 

SURIYEDEKI MATBUAT HÜRRiYETiNDEN BAHSEDEN BiR 
ŞAM GAZETESi ŞÖYLE DiYOR 

/"~ ~ 

i Tı"ırlliuc hir m;:uitiP.i infilakive~ 
dir asla dokunmağa gelmez ~ 
~ ~ 

Şam : 2 ( Türksözü muhabirin. ı 
den ) Bir müddet evvel Milli 
Müdafaa Ve~irinin r.iyasetind: teş~k· ı 
kül eden bır komısyon , mustakıl 
Suriye ordusunun kadro esaslarım 
hazırlamak üzere yaptığı tetkikatı 
bitirmiş ve bu husustaki raporunu 

vermiştir. 
Haber verildiğine göre, Suriye -

Fransa muahedesi mucibince , or
dunun Suriye hükumetine devrine 
yakında başlanacaktır . 

Önümüzdeki Eylul ayı içinde 
bir kısım kılaatın Suriye hükumeti 
emrine verilmesine intizar edilmek-

tedir. 

mevcut medeniyeti hazıradan bah
seder ve münakaşasını da yapabi
liriz. Sokak köpeklerinin en çabuk 
ve ucuz bir şekild.! imhalarını.adam 
oğullarmm sakin bir hayatta olma
larını veyahut cemiyetleki ebedi ha 
yat, bertaf .sıl yazabilirsiniz.Hatta bi 
raz daha ileri giderek aşçılığa,heyete 
ve huna benzer meselelere dair her 
şeyi yazabilir ve bu hususta hürri
yetinize hiç bir taraftan müdahale 
edildiğini görmezsiniz . 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Lübnanda yeni 
intihap yapılacak Suriye bükuml'li , mcktum nü

fusl,ırı cezasız nüfus kütıikteıinc kay 
Jdm k için hazıı l ıdıg-ı kararnameyi 
ıır.şrdrniştir. l3ıı k.ır;ırnamı~ye göre 
ıne!.lıı n niif u .!ar r~rasız ve c zasız 

ol ır .;< tıir s··ne : ııii 1 l eılı.: ııüfu; Ja 
ir...:ll!rİ.ı · ıniir c ıal ed ·rek kendil··
ri•ıi yaz<lır.ıc:.ıklardır . Bu ıııiiJ<l t 

önli.rıüz<leki 15 .\ğu.stos ayınJ;ın 

başlıyıırcık gelı:'c~k sı·ne ı5 Ağus 
tosa kadar devam edecektir. 

l Ali Komiser tayy 
re ile Parise gitti 

13 :rut : 1 [ Hususi ] - Lübnan 
J.J ınd.>us intihabı yaµılacal<tır. 

Frans1 - Lübnan m'Jahedesin 
den sonra yeni rrjim~ göre ilk açı 
lacak pı.rlfünento bu intihabm neti· Nüfus işlerinden anlıyan rnüte 

hassısların :.özlerine göre, Suriycde 
en az 50 ile 60 bin arasında mek
tum nüfus vardır . 

' cesi olac1ktır. intihap kanun:.ı da ta 
til edilecektir, Gelecek mecli3 altmış 
mebustan mürekkep olacaktır. 

Şarnda çıkan Le7.eko gazdesi 
Suriyedcki matbuat hürriyetinden 
bahseden lıir ya·ıı neşretmiştir . 
Enteresan gördüğüm bu yazıya ay· 
nen tercüme ederek aşağı alıyorum: 

Matbuat ve fikir serbesttir. 

Bu serbestlik 1937 senesi Su 
riye Anayasasında da iları edilmişti. 
Binaenaleyh Anayasad \ büyük harf. 
lerlıı yazılan bu teminat üzerine biz 
de istediğimizi yazmakta serbestiz. 

Cuma gi.inü tayyare ile Parise 
gitmiş olan Ali Ko niser ayrılmadan 
intihap işleri hakkın .fa Lübnan hü
kuırıetile görüşmüş ve kararı imza 
lamıştır. 

İntihap üç ay st.mra yapılacak
se da hazırlıklar şimdiden başla· 
mıştır. 

Ali Komiser ayrılmadan evvel 
Şamda ve Berutta hükumet erkani
le temas etmiş ve mütekabil ziyafet. 
ler verilmiştir. 

fstanbul : 2 ( Tiirksözli muhabi. 
rinden ] - lktisad vekaletinden 
tebliğ edildiğine göre , iki ağustos 
937 tarihinden ( dünden ) muteber 
olmak üzere benzinin pera.-.ende 
ve petrolun toptan azami satış fiat · 
ları beş şehir için aşağıda göster
diğim şekilde tesbit edilmiştir . 

Petrol çift büyük teneke Anbra 
depola ında 625 l .;lanbııl dt>pola. 
rında 520, Samsun depoların<l.ı 510, 

Mer.sin de-polaıınıla 5~,5 , lzmir de· 
polarmda da 520 ~uru. tur . 

Petrol tek uf"k ten ·k· si İ:,c /\ \· 
karada 96 , lstrınbuldrı 81, Samsun
da 84, Mersinde 81, İwıi·de 76 
kuruştur . 

Benzinin çift büyük tenekesi 
Ankarada 665 , lstanbulda 590 
Samsunda 584 ve [zmirde 590 <lır. 
Litr~ hesabiyle Ankarada 18,5 , 
fstanbulda 16 ve lzmirde 17 kuruş· 
tur . 

Diğer yerlerde azami satış fiyat 
lan , lstanbul ve İzmir depo fiatla-

rına nakliye ve mahalli resimler ve 
listesi vekalete mevdu yerlerde sa-

tıcı komisyonları ilave edilerek ta
yin ve tesbit olunur. 

fstanbul ve lzmirde depo fiatları: 
Benzin çift teneke 537.25 kuruş 
Petrol çift teneke 493.42 kuruş· 

tur. 

Pekin ton ateşi altında 
Dllıuııuyva 

Japon tayyareleri Çin demiryot 
larını harap etti 
------· ------

Bir Çin alayı bozguna uğradı 

Londra : 2 (Radyo) - Japon 
resmi t ~bliğine göre; Hopeideki as 1 
keri hareket sahasında dün, sükunet 
vardır. 

Atman diğer haberlerin hulasası 
şı.:dur : 

Japon tayyareleri çete kıtaatmı 
nakle ien trenleri bombardman et 
mişlerdir. Ve Pekine girmek ist;yen 
şarki Hopei hükumetine mensup bin 
jan larmanın silahlarını almışlardır. 
Japon Harbiye Nazırı Ayan nıecli· 
sinde mt'rkn? Çn hükurneti kuvvet 
lerinin şimdiye k .. <lar Cpnubi Hopl'İ 
<le rü~ otuz bin kişiyi bul<luğıınu söy 
lemışhr. 

Çinliler Tanko ile Tıı n Çin anı
sıııdilki Mukden eksı'r~sini yoldan 
çıkarmışlardır. 

Japon keşif tayyareleri yirmi 
askeri trenin Pekin-Haneu .. altının 
cenubunda bir noktaya doğru diğer 
beş trenin de Tiençin - Pekin hat
tından yukarı doğru gittiğini ve iki 
hattın boyunca bir çok yardımcı t:ıy· 
yare meydanları ve mühim harekat 
üsleri m,!vcud olduğunu görmüşler
dir . 

ltalyanlar, Japonların ltalyan im. 
tiyaz mıntıkasına geçmelerini protes 
to etmişlerdir. Japonlar Fransız im
tiyn mmtıkalarile Fransız tersanesi 
arcıs ndaki telefon tell<'rini ve yolla 
rını kesmişlerdir. 

Ecnebi imtiyaz mıntıkasında yi· 
yecek azalmaktadır. 

Japon hükumeti bayat pahalılı
ğı ile mücadeleye karar vermiştir. 
Tokyo borsasında fiatlar mühim de
recede düşmüştür. Çin boykotajı do
layısile ihtiyar edilecek masrafları 
karşılamak üzer~ meclise 300,000,000 
yenlik bir muazam büdçe tevdi edile· 
ceği Tokyodan bildirilmektedir. 

Vaşingtonda Çin sefiri Amerika 
Hariciye Nazırını ziyaret ettikten 
sonı a gazetecilere, Çin hükumet inin 
Japonya ile harbı göze alarak Cha · 
har ve Kopei eyaletle-rinde Japon 
istilasın;\ mukavemet etmeğc karar 
vermiş olduğunu beyan etmiştir. 

Şankhay : 2 (Radyo) - Bir Ja
pon zırhlı treni Çin istasyonlarına 
hücüm etmişse de geri dönmeğe mec 
bur edilmiştir. 

Fevkalade askeri harekatın baş. 
lıyacağı şüphesiz telakki edilmekte· 
dir . 

Tokyo : 2 (Radyo) - Çin ve 
Japon tacirleri arasında alım satım 
tamamile durmurtur. 

Tokyo : 2 (Radyo) - General 
Şang-Hay-Şekin ordusundan iki 
alay bozguna uğramışbr. 

Şankhay : 2 (Radyo) - Dün 
Pekin önünde şiddetli muharebeler 
olmuştur. Çinin 19 uncu ordusunun 
bir alayı rücat etmiştir. 

Japonlar Pekine bombalar at· 
mışlar ve kısa bir top ateşi de tec· 
rübe etmişlerdir. Mesela bizde de gazeteciler ve 

edipler, taze bezelyamn yağda ·nasıl 
kızartıldığından , Atlantide kıtasın
daki ahalinin medeniyetinden, ayda 

* * • 1 

rut konsolosu veda için Şama gitti 
ğinde Suriye Reisi Cümhuru tara
fından şerefine bir ziyafet verilmiş
tir . 

Paris : 2 (Radyo) - Çin hadi
selerinden bahseden gazeteler vazi
yeti çok vahim görmektedirler. 

Hariciyede iktisad işleri müdür ı 
lüğüne nakledilmiş olan Türkiye Be· - Gerisi üçüncü sahifede -



Sahife 2 Tlirksözll 

UzakŞarktaki son,,-~~~~-~~~~--~~~---~-·~~ 

hadise Çinde milli ş ® ll'iı n il" ll'iı ı§l lb> ® il" o ® il" Ü 1 
vahdet temin ediyor '-------1!----------·---' 

Ş
imali Çine japonyanın y~p.tığı 
son taarruzla mücadele ıçın , 
Çinin bütün liderleri diktatör 

mareşal Şan Kay Şeke müzaheret et
mek üzere toplanıyorlar. 

Müşterek yeni tehlike karşısında 
eski düşmanlıklar unutulmuş ve affe
dilmiştir. 

Son defa vukua gelen hadiseler 
Çinde, milli vahdeti, şimdiye kadar 
gorülmemiş bir şekilde tarsin etmiştir. 

Ma:eşal Şan Kay Şekin, vermiş 
olduğu nutuktan sonra Nankin hühı1-
metine karşı şimdiye kadar mevcud 
olan itimadsızlık bütün Çinde zail ol
muştur. 

Çin diktatörü o nutkunda " .J~
ponyanın bu günkü taleplerı, Çının 
tahammül hududunu aşmıştır. Artık 
Çin için en yüksek fedakarlığa ha
zırlanmaktan başka çare yoktur. ,, De
mişti. 

Geçen senenin haziranında Nan-

kin hükumetinin Japon taraftarı bir 
siyaset gütmesi dolayısile Nankine 
karşı isyan etmiş olan general Pai 
Sung Si ve general Lit Sung Jen , 
Mareşal San Kay Şeke, ( bötün var
lıklarile sadık olduklarını ) bildiren 
telgraf çekmişlerdir. 

Geçen kilnunuevvelde mareşal Şan 
Kay Şeki Sianfuyu kaçıran ve o za
mandanberi gözden düşmüş bulunan, 
genç mareşal Şang Hsu Silang"n 
dahi yüksek kumandan heyetine ithal 
edildiği bildiriliyor. 

Eski mançuri ordusu generali Yang 
Hu Çeng , Amerikadan dönerek Şen• 
si ordusunu idare etmek emrini al
mıştır • 

Çin kızılordusu lideri Şu En Lay, 
şimdi " milli ihtiıiil ordusu ,. namını 
a'mış olan Kızılordusundan edilebilecek 

istifade hakkında kendisiyle görüş· 
mck üzere tayyare ile mareşal Şan 
Kay Şekin yanına gelmiştir . 

LiSE VE ORTA OKULLARDA 

Parasız yatılı talebe için 
imtihan açılıyor 

Bölgemiz imtihanları şehrimiz erkek 
lisesinde yapılacaktır 

Bu sene de Kültür Bakanlığına 
bağlı lise ve orta okullara parasız 
yatılı talebe alınacaktır . Bunun için 
imtihan açılacak ve imtihanlar aşa 
jıdaki esaslara göre yapılacaktır : 

1 - Seçme imtihanları 2 eylül 
1937 perşembe günü saat dokuzda 
başlıyacaktır . 

2 - Seçme imtihanlarına gire· 
ceklerin baş vurmaları 28 ağustos 
kabul edilecektir . - - . . 

3 - Seçme imtihanlarına gire
ceklerin durumları ve gösterecek 
!eri belgeler direktörlerce gözden 
geçirilecek , gerekirse Bakanlıkça 
araştırma yapılacaktır . 

4 - imtihanlara gireceklerin 
şu şartları taşımaları gerektir : 

a ) Türk olmak , b )lise ve orta 
okullar talimatnamesinin her sınıf 
için saptadığı yaşlarda bulunmak , 
c ) Bedence ve ruhça hasta , illeti, 
sakat ve kusurlu olmamak, d ) 0.ı<u
tamıyacak kadar baba - anası fakir 
olmak , (belge örneği ilişiktir. e) Ze. 
kası , çalışkanlığı , ahlakı , talebesi 
bulunduğu okuldan alacağı fotoğraflı 
bir belge ile saptanması , ( belge 
örneği ilişiktir ) , f ) Sınıfında kal -
mış olmamak . 

5 - Dördüncü maddenin ( a ) 
ve ( b ) parağrafları nüfus hüviyet 
cüzdaniyle , ( c ) parağrafı okullara 
verilmiş olan rapor örneklerine gö· 
re imtihanın yapıldığı okulun bulun. 
duğu yerini hükumet doktoru tara
fından yapılacak bakı sonunda alına
cak raporla , ( d ) parağrafı beledi
yelerden alınacak belğelerle , ( e ) 
parağrafı okulundan alacağı öğret· 

menler kurulu zabıt vasıtasiyle tes
bit edilecektir . 

6 imtihanları yapacak olan ko
misyon başkanı usulüne uygun olan 
dilekleri kabul ile şartları taşıyanla· 
rın adlarını ve kün;elerini tesbit 
ederek kendilerine fotoğraflı bir ve
sika ve her hangi bir yanlışlığa mey
dan verilmemek üzere bir de sıra 
numarası verecektir . 

Bu sıra numarası imtihana giren 
talebenin her türlü işlerinde kullanı· 
lacaktır . Ancak bu fotoğraflı vesi· 
kayı gösterenler imtihanlara kabul 
edileceklerdir . 

7 - Seçme imtihanları her v:la · 
yet merkezinde bulunan lisede , lise 
bult•nmıyan yeı !erde oı ta okullarda, 
orta okul bulunmıyan yerlerde Kül . 

tür Direktörlüğünde yapılacakt:r • 

8 - Seçme soıuları her sınıf 
için ayrı olmak üzere bakanlıktan 
göndrilecektir . 

9 - imtihan komisyonları : 
Okullarda okul direktörünün kültür 
dairelerinde kültür direktörünün baş
kanlığı altı!ida üç öğretmenden te· 
şekkü! edecektir . 

Lise ve orta okul bulunmıyan 
vilayette ilk okul öğretmenleri veva 
••• -· .. -· 4 .,.t".,."" .. ""'''-''' h.VIUl.!t'JUIUd(d 

alınır . Komisyon başkanı gerekli 
görürse komisyon üyelerini çoğalta
bilir . 

10 - .Seçme imtihanları Türkçe 
edebiyat ) . ( riyaziye ) . ( tarih -
coğrafya ) derslerinden ve yazılı ola
rak yapılacaktır . 

11 - Bakanlıktan gönderilecek 
olan soru zarfları imtihan komisyon
larınca talebe önünde tam 9 da açı
larak talebeye bildirilecektir . 

12 - .Sorulan cevapları bu imti
hanlar için gönderilmiş olan kağıt
lara yazılacaktır . 

13 - imtihan kağıtları mühür
lenmiyeceği gibi hiç bir suretle de 
işaretlenmiyecektir . 

14 - imtihanlar şöyle yapıla 
caktır : 

Soru zarfları açılmadan önce 
komisyon her talebeye bir kağıt da· 
ğıtacaktır . Müsveddelik kağıt kulla· 
nılmıyacaktır . Yalnız riyaziye imti. 
hanı için müsveddelik verilebilir . 

Her talebe kendi kağıdının sağ 
köşesindeki yere adını , sıra numa 
rasını , sınava girdiği okulun adını , 
sınıfını yazdıktan sonra komisyonun 
bakımı altında kapayıp yapıştıra· 
captır . 

Kağıtların köşelerinin her talebe 
tarafından tamamen yapıştırıldığı 

belli olduktan sonra tesbit edilmiş 
olan saatte zarf başkan tarafından 
açılacak ve sorular komisyon üyesin
den biri tarafından tahtaya yazıla· 
caktır . 

Talebe dikte ettirilecek soru çı
karsa tahtaya yazmayıp doğrudan 

doğruya talebeye yazdırılacaktır . 

Kağıtların her iki tarafı cevab
larla tamamen dolar ve yeni bir ka. 
ğıt lazım olursa ikinci bir kağıt veri
lecektir . Birden fazla kağıtların bir· 
birine iğnelenmesi gerektir. 

imtihan i~in ayrılan saat biter 
bitmez kağıtlar toplanacak ve kon
trol edildikten sonra zarfa konarak 
kapatılacaktır . 

Odun, Yeni Borsa Encümeni 
Kömür dün seçildi 
Hakkında 
Ziraat Vekaletinin 

• 
sonemrı 

Odun ve kömür buhranına mey· 
dan verilmemesi ve ihtikarın önüne 
geçilmesi için Ziraat Vekaleti son 
emirlerinde; odun ve kömür için iş
lenmiş ve serbest olan ormanların 
dan mevcud bulunacak enkaz ve ke. 
resteliğe elverişli olmayan artıkların 
tesbit ve köyler ihtiyacına tahsis ve 
köylü artırmasına konmalarının ter· 
cihi ve bir kısmı eşcarda piyasada 
Meşe odun ve kümüründen daha 
fazla kıymette bir mevki tutmıya. 
cağından ormanlarda mevcudiyeti 
tesbit edilecek imalat artığı çam 
enkazınında Meşe odunu ve ~ ömürü 
tarifesine teşmil edilmesinin Bakan. 
lıkca muvafık olduğu ve müracaat
ların gecikmemesi için bu suretle 
muamele ifası, bir taraftan da çam 
kömürü, odunu, hakkında ayrıca ta
rife yaptırılması lüzumu bildirilmiş· 
tir. 

Şu hale göre: odun ve kömür 
ler yakında müzayedeye çıkarılacak
tır. 

Av tezkereleri 
Yeni kara avcılığı kanununa gö 

re şehrimizdeki avcılar bu seneki 
av tezkerelerini almağa başlamışlar
dır. 

imtihana kaç talebenin girdiği, 
soru zarflarının zamanında açılıp 
açılmadığı , imtihanın nasıl cereyan 
ettiği bir zabıtla tesbit edilecektir . 

15 - Türkçe - edebiyat imtihanı 
2 eylul perşembe , riyaziye imtihanı 
3 eylul cuma , tarih coğrafya im· 
tihanı 4 eylı1l cumartesi günlerinde 
yapılacaktır . İmtihanların kaç saat 
süreceği soru zarfları üzerinde yazı· 
lıdır . 

16 - Bakanlık, numara ölçüle
rini birleştirmek gereğiyle imtihan 
kağıdlarını bir komisyona tetkik et
tirecektir. Bunun için her imtihanın 
sonunda cevap kağıdları bir zarf içi· 
ne konarak mühürlenecek ve resmi 
teahütlü olarak o gün, orta öğretim 
genel direktörlüğüne gönderilecek 
ve zarfın üzerine rarasız yatılı tale
beye aid olduğu yazılacaktır. 
(Diğer evrak okulda kalacaktır.) 

17 - Komisyon başkanı son 
imtihan kağıdlariyle birlikte talebe· 
nin adları ve baba adlariyle geçim 
durumlarını gösterir bir liste ile not 
yazmıya mahsus listeyi hazırlıyarak 

gönderecektir. Birinci listede başkan 
her talebenin geç.im durumu hakkın· 
daki kanaatını da yazacaktır. (Liste 
örnekleri ilişiktir.) 

18 - Yukardaki şartlar içinde 
parasız yatılı İmtihanlarda kazanan
ların adları gazetelerle ilan edilecek-
tir. 

19 - imtihanlarda kazanma de
receleri bir olanlardan şehit çocuk
ları üstün tutulacaktır. Bunun için 
listede şehid çocuklarının adları kır 

mızı kalemle ayrıca gösterilecek
tir. 

20 - Bu tamim uygun görüle 
cek yerlere asılmak suretiyle ilan 
edilecektir. 

21 - imtihanların yapılacağı 
yerler aşağıda gösterilmiştir. 

Afyon Karahisarda Afyon lisesi 
Ağrıda Karaköse ortaokulu, Amas 

yada Amasya ort aokulu, Ankarada 

Reis ve reis muavini intihabı 
bugün yapılacak 

Yeni mevsim münasebetiyle Borsa encümeni intihabı dün saat 14 te 
Vali Tevfik Hadi Baysalın huzurunda yapılmış ve borsanın 1 inci ve ikin
ci sınıfında kayıtlı 44 azadan 31 i bizzat gelerek reylerini kullanmışlardır. 
Reylerin tasnifi neticesinde aşağıda yazılı olanlar encümen azalıklarına 

seçilmişlerdir. . 
Fevzi Dural, lbrahim Burdur, Nedim Kozacıoğlu, Mustafa Şengül , 

Ali Karabucak, Emin Dolunay, RamizZiraat Bankası Müdürü. 
Seçilen heyet de bugün saat 10 da toplan:uak aralarından reis ve 

reis muavini intihap edeceklerdir. 

Baytarda: 
Hayvanların aşısı 

Baytar dairesinden aldığımız ına· 
lumata göre; Karaisalı ile civarında
ki hayvanatda görülen dalak hasta
lığının önüne geçilmesi için tedbirler 
alınmış ve bu mahallere baytar gön
derilerek hayvanata dalak aşısı ya· 
pılmıştır. Aşı işi ikmal edilmiş ve 
bu işle tavzif edilen baytarlar mer 
keze avdet etmişlerdir. 

!Sıcaklardan 
Bir jandarma 

bayıldı 

Nehirde bir 
adam boğuldu 
Döşekevi köyünden Durmuş oğ

lu 20 yaşlarında Ali adında bir köy
lü delikanlısı dün Seyhan nehrin~ 
yıkanmak üzere girmiş, fakat suyun 
ceryanına kapılarak boğulmuştur. 

' Ankara Erkek Lisesi, Antalyada 
Antalya lisesi, Aydında Aydın orta· 
okulu, Balıkesirde Balıkesir lisesi , 
Bilecikte Bilecik ortaokulu, Bingölde 
Bingöl kültür uirektörlüğü, Bitliste 
Bitlis ortaokulu, Boluda Bolu orta

okulu, Burdurda Burdur ortaokulu, 
Bursada Bursa lisesi, Çanakkalede 
Çanakkale ortaokulu, Çankırıda 
Çankırı ortaokulu, Çoruhda Artvin 
ortaokulu, Çorumda Çorum ortao
kulu Denizlıde Denizli lisesi, Diyar· 
bekirde Diyarbekir lisesi, Edirnede 
Euirne lisesi, Elazizde Elaziz ortao· 
kulu, Erzincanda Erzincan ortaoku
lu, Erzıırumda Erzurum lisesi, Eski. 

şehirde Eskişehir lisesi, Gaziantepte 
Gaziantep lisesi, Giresunda Giresun 
ortaokulu, Gümüşhanede Gümüşha· 
ne ortaokulu, Hakaride Hakari Kül 
tür Direktörlüğü, lçelde Mersin or
taokulu, İspartada Isparta ortaoku· 
lu, !stanbulda Kızlar için lstanbul 
kız Ls. erkekler için lstanbul erkek 
lisesi, lzmirde İzmir erkek lisesi , 
Karsta Kars lisesi, Kastamonuda 
Kastamonu lisesi, Kayseride Kayse
ri lisesi, Kırkla reliııde Kırklareli or
taokulu, Kırşehirde Kırşehir ortao 
kulu, Kocaelide lzmit ortaokulu, 

Konyada Konya lisesi, Kütahyada 
Kütahya lisesi, Malatyada Malatya 
lisesi, Manisada Manisa ortaokulu , 
Maraşta Maraş ortaokulu, Mardinde 
Mardin ortaokulu, Muğlada Muğla 
ortaokulu, Muşta Muş ortaokulu , 

Niğdede Niğde ortaokulu, Orduda 
Ordu ortaokulu, Rizede Rize orta· 
okulu , Samsunda Samsun lisesi , 
Seyhanda Adana erkek !besi, Siirt· 
te Siirt ortaokulu, Sinopta Sinop 
ortaokulu, Sivasta Sivas lisesi, Te· 
kirdağda Tekirdağ ortaokulu, To 
katta Tokat ortaokulu, Trabzonda 
Trabzon lisesi Tuncelide Elaziz or • 
taokulıı, Urfada Urfa ortaokulu, Van 
da Van ortaokulu, Yozgadta Yoz· 
gad lisesi, Zonguldakta Zonguldak 

ortaokulu. 

Dün öğleden evvel, şehrimiz 
Kadın hapisanesinin yanında, Mer 
kez jandarmalarından Mehmet oğlu 
Ahmet sıcağın tesirile ani olarak 
yere düşmüş ve bayılmıştır. 

Bayılan jandarmaya derhal ilk 
tedbir olarak su banyosu yapılmış 
ve müteakiben askeri hastaneye şev
kedilmiştir. 

Memurlar hakkın-
daki iftiralar 
Şurayı Devletin bir yazısında 

şöyle denilmektedir: 
Memurlara isnat olunan suçların 

coll'u hakkında veri!Pn m.,n'i mııh"· 
keme kararları Devlet Şiirasınca da 
tasdik edilmek suretile sona bağlan 
maktadır. Bu vaziyette ise bir ç.ok 
memurlar uzun zaman zan altında 
kalmaktadır. Binaenaleyh bu kabil 
tahkikat neticesiııde isnat olunan 
cürüm sabit olmadığı takdirde muh 
bir ve nıü~tekiler hakkında takibat 
icrası için. evrakın alakadar daire
lerce idare makamı vasıtasiyle müd· 
dei umumiliğe tevdiine dikkat edil

mesi lazımdır. 

Mahkemelerde: 
Bir katilin muhakemesi 

Urfa avukatlarından Galibi 01-
dürmekten suçlu ve mevkufen Kahi · 
nenin Narinciye nahisinden Osman 
oğlu Mahmut ile gayri mevkuf Ur. 
falı Hasan oğlu Karabıyık , Mehmet 
oğlu Hacı Ömer , Hakkı oğlu Ah
met , Şiho oğlu Ömer ile Çeço oğ· 
lu Mehmet haltlarında Adana ağır 
ceza mahkemesinde yapılmakta olan 
duruşmaları !onunda , esas hakkın
da mütalaası alınmak üzere evrak 
müddei umumiliğe tevdi edilmiş v~ 
duruşma 23.18/937 tarihine bırakıl. 
mıştır . 

Cesed bulundu 
Geçen sayımızda , Duşevi kö

yünden Ahmet oğlu yedi yaşlarında 
Mi'llin adında bir çocuğun Seyhan
da yıkanırkep boğulduğunu ve cese· 
dinin aranmakta olduğunu yazmıştık. 

Dün aldığımız malumata göre ; 
çocuğun cesedi bulunmuştur · 

Küçük bir kızı 
kaçırdıl r 

Karataşın Kesik köyünden Arap 
Bayram adında birisi • aynı köyden 
Reşid oğlu Zekeriyauın 12 yaşla
rındaki kızı Emineyi kaçırmıştır . 

Zabıta küçük kızı kurtarmak 
için Arap Bayramı şiddetle aramak

tadır . 

3 Ağustos 1937 

Kiralık Erkekler 
------·--

Olurmu olur!.. 
Nevyorkta yalnız kadınla~ 
bir gece erkek kiralayan ıll~ 

essese işlerini o kadar artırmıştır. 
Londrada ki şubeden sonra parıs 
te de geçenlerde bir şube açıııııb 

Nevyorkta bu müesseseyi kur 
adam Pekan isminde birisidir. f.~ 
velce fakir bir talebe olan ve rıib 
yet dans hocalığına başlayan 

zat, günün birinde yalnız kal 'lllŞ ~ 
dınlara kavalye tedarik edecek 

. tı 
yazihane açmıya karar vermıı 

Bu kavalyelerin bütün masrafları 
kadınlar görmektedirler . Arıcı. 
acente bir gecelik kavalyelerin k1 

raları için bir tarife tesbit etmişi~ 
Kavalyede kadında bu tarifeye go 
hareket etmekte ve iki taraf 
memnun kalmaktadır. 

Mesela bu tarifeye nazaran k 
valyeler, saatte bir kadehten faı 
içki içmemektedirler . Kavayel 
gayet iyi konuşan delikanlılar ar 
sından intihap edilmektedir. 

Pekan şimdi Pariste de bir şı 
açmış bulunuyor. Daha ilk günler 
Pariste ki şubeye bir çok kadıV 
lar ınüncaat etmişlerdir. Hem p3 

ronu, hem kavalyeyi, hem kadı 
memnun eden bu teşebbüste gayr 
ahlaki hiç bir cihet görülmemek! 
dir. Zaten Pekan da firmasının şc 
retinin bozulmasına razı değild 
Her taraf memnun olduktan sorır 
iş bozanlık eden kavalyelere hePV 
tesadüf edilmemektedir. 

1 Zabıtada ,__ ______,,._,, 

Bir sabıkalı bir 
kızı kaçırıyordu 

Sabıkalılardan Hasan oğlu Cer 
ci Ahmes adında birisinin Tek~ 
kurbu mahallesinde oturan Halil k1 

15 yaşında Meryemi kaçırmağa ıı 

şebbüs eylediği iddia edildiğind 
tahkikata b.ışlanmıştır. 

Kaçak ca.ket satarken 
yakalandılar 

Kilisli Abdülnahi oğlu Cavit 8 

dında biriyle Hüseyin oğlu Ônıe 
ismindeki şahısların gümrük kaça 
caket sattıkları tesbit edilmiş 
beş aded kaçak cakctle yaklanar~ 
haklarında kanuni muamele yapı 
mıştır. 

Bir adamı demir par 
çasile yaraladılar 

1 ci 
Yunusoğlu köyünden Hacı oğ ~ 

Halid adında birisi Harapbahçe rJl 

hail esinden Vahap oğlu Abbas bir 
demir parçasile ağır surette yara· 
lamıştır. 

Suçlu yakalanmış ve Abbas da 
memleket hastanesine yatırılarak 
tedavi altına alınmıştır. 

Dün şehirde en çok sıcak 36 
santigrat derece idi. Hafif bir rüz 
gar sabahdan gece yarısına kadar 
devam etmiştir. Gök yüzü kısmen 
bulutlu ve ufuklar sisli geçmiştir • 

n 

Dün radyo ile aldığımız malu- r 
mata göre yurtda hava yağmursuı t 
ve Ankarada hararet 29 santigrat t 
derece idi. 2 
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~vrupada gittikçe inkişaf 
!den bir ticaretin metaı 

BEYAZ KADIN 
.......... ~ ......._......, .......__...... ..._ ..... _........____....___.........__,.. ~ ... ----~ 

Fransada, 2000 kadın ve kız alıp satmış bir ! 
" beyaz kadın şebekesi ,, meydana çıkarı ) 

larak yakalandı ( 
.................. ..... ---------~ --.......--~~..,, 

Dünkü posta ile gelen The Pe. ı 
0
Ple gazetesinin F ransanın Toulause 

Şelırindeki muhabirinin yazdığına gö 
~e şehirde 2000 den fazla kadın ve 
ızın ticaretini yapmış olduğu sanı

~an bir ( beyaz kadın ticareti ) şe· 
ekesi meydana çıkarılmıştır. 

Çiçek ticareti yapan itibarlı bir 
rnüessese gibi hareket eden bu çete 
~fili başlı bir şifrenin yardımı ile 
areket ediyordu. 

. Yine böyle şifreli bir telgraftı 
kı, bunların merkezlerine polisce 
bir baskın yapılmak imkanını ver 
ıniş ve eskiden Cezayirde devecilik 
Yapmış olan ilmi Azra isminde biri
ndin riyaseti altınd1 beş kişi tevkif 
e ılmiştir. 

'd' Telgraftaki şifreli yazı şöyle 
1 1 : 

l 
. ~ Yarın iki lngiliz koncesi bek

eyınız 1 
" Zabıta, derhal bu gizli muhabe· 

ratın aslını araştırmağa girişmiş ve 
tevkifatı yaptıktan sonra, " Gül kon· 

?esi " denilen şeylerin iki kız oldu
&unu öğrenmiştir. 

Bu kızların Londradan gelmekte 
o_lduğuna kanaat getirilmiştir. lsimle
tı şiındiki halde gizli tutulmaktadır. 

iddia edildiğine göre, lbni Azra, 
~on iki senedenberi sahte bir mües
ses~nin direktörü sıfatile, bütün Av 

~Upa~a seyahat ederek, giiya nadi· 
e Çıçekler arıyordu. 

Hakikatte ise aradığı " çiçek " in 
ne olduğu malum. Fakat aradığı 
" nümune " !erin mahiyeti henüz an· 
!aşılamamıştır. 

Elde edilen kadınlar ve kızlar ya 
Fransada bir müessı-seye yerleştiri· 
liyor veya diğer yerlere gönderili

yordu. 

Bu çetenin tutmakta olduğu def. 
terlere lıakılınca, bu müesseseden 
güzel arkadaşlar tedarik eden bir 
çok mühim ve şayanı itimad kimse· 
!erin isimleri olduğu öğrenilmiştir. 

Polis tahkikata başlangıcından. 
beri, bu müşterilerden bir çoğu, Fran
sayı terketmek yolunu tutmuşlar. 

dır . 
Polis şimdi, belki de memleket 

dışına çıkmamış olan diğer " lngiliz 
" gül konceleri " nin izlerini bulma 

ğa çalışıyor. 
Müteaddit kadınların, Paris mın

takasında olduğu anlaşılmıştır. 
Vaziyetleri ise tahkik edilmek

tedir. 
Diğerlerinin de şimali Afrika şe

hirleriuin haremlerinde olmasından 
korkuluyor. 

Çünkü Şimali Afrika şeyhlerile 
bu müessese hayli İş görmüştür. 

Bu münasebetle, Şimali Afrika 
emniyet direktörlüğünün de yardıı:ııı 
istenmiştir. 

ZARARA UGRA YAN MAHSULLER 

Vergilerin affl için aranacak 
olan şartlar 

Maliye vekaleti arazi vergisi ka· 
nununda vergiııin terkini icab etti 
ten arızalar hakkında büyük millet 
rııeclisinin kararını ve kanunun tat· 
biki hakkındaki nizamnameye göre; 
v;rg:nin nasıl terkedileceğini teşki· 
latına bildirdirmiştir. 

B. M. Mecllslnın kararı 

Arazi vergisi kanununnn be
şinci maddesinde, verginin terkinini 
icabettiren arızanın mahsulata teal
lilk etmesi İcab edeceği yazılı ise 
de mahsulat münhasıran tohum al· 
ınak suretiyle yetiştirilen hububata 
tnahsus olmayıp zeytin ve meyve 
gibi ağaçtan hasıl olan semerelere 
şamil bulunması ve maddede mah· 
5Ulün temamen belirmiş olmasını 
Zaruri kılacak takyidi mahiyette bir 
lıüküm de bulunmaması dolayısiyle 
fevkalade arızalar yüzünden mahsu
latın meydane gelmesi imkanı mün 

hince vaki hasarın, "zayiatın nevine 
göre beklenilen semerelerin belirme
ğe başladığı andan mahsulün top
tanmasına kadar geçen zaman zar· 
fında vukua gelmiş olması. icabet. 
mekte ve tohumlar zarar ve hasara 
uğrarsa verginin terkin olunmıyacağı 
gösteri l miş bulunmakta idi. 

Lübnan' da bir 
gazete kapatıldı 

Berut: 2 [ fürksözü muhabirin· 
den] - Meclisin feshi münasebetiyle 
umumi efkarı tehyiç edici makaleler 
yazan "Ennehar., gazetesi beş gün 
müddetle tatil edilmiştir. 

Bir tayyare düştü 
Hortum: 2 [Radyo) - Habeşis· 

tana gitmekte olan bir ltalyan tay 
yaresi düşmüş ve rakibleri ölmüş
tür. 

Almanya eski harbiye 
nazırı öldü 

Berlin : 2 [ Radyo J Eski har· 
biye nazırı dün öldü . 

Yuğoslav vekillerinin 
memleket seyahatleri 

Belgrad : 2 ( Radyo ) - Başve
kil ve Stayodinoviç bugün bölgelere 
bir tedkik seyahatine çıkmışlardır . 

Türkiye - Suriye 
Müzakereleri 

- Birinci say!adan mabad -

açık ve sarih gayeli bir teşekkül ol
duğunu herkese açık bulunduğunu 
tekrar eylemi~. yeni idare heyetinin 
vazife ve mesuliyetleri tadat olun. 
muştur. 

Merkez idare heyeti bugün ha· 
vali azalarının da iştirakiyle ikinci 
toplantısını yapacak ve heyeti umu· 
miyesiyle çalışmağa başlıyacaktır. 

Merez idare heyetinin şehir aza 
ları alfabe sırasıyle şunlardır. 

Abdullah Şeyh zade, Bekir Be. 
reket, Cafer Şemseddin, Hüsnü Me· 

lek, Kemal Masaracı, Nizameddin ·I 
Yahya, ~ıd~_ık Müftü zad.e, Süreyya / 
Halef, Şukru Tama, Şefık Sabuni, 
Yusuf /skif, 

Havali azaları da şunlardır: 
Kamil (Karsu), Kamil (Hayno), 

Talip (Ordu), Mahmut Kuşçu "Şeyh 
köy. Bürhan "Ordu .. , s~kıb "Babtu. 1 

run. , Sabri Bona "Fatike., lbrahim 
Arif "Karbiyaz. Hacı Arif "Baslıka j 
Kıffo "Fatike,.. " ' 

Sayın Merkez idare heyetine 
bizde mııvaffakiyetler diler, memle· 
ket ve Parti için hayırlı ve faydalı 
işler görmelerini temenni eyleriz. 

kanını selbetmesi ve bu yüzden a· 
ğaçlardan mahsul alınmıyacağının 
r.ahakkuk etmiş olması icabeder. 

3) Henüz mahsul verme zama· 
nı gelmeden hasıl olan fevkalade a 
rızalar dolayısiyle verginin terkini 
cihetine gidilebilmesi için, mahsulün 
idraki zamanının beklenmesi ve id· 
rak zamanı mahsul alınmadı~ı tak. 
dirde nizamnamenin 21 inci madde Selib olan hallerde de vergi terkini 

Cihetine gedilmesi maddenin sarahati 
ıktizasından bulunmuş ve bu sebeble 
tefsire mahal görülmemiş ve bugibi 

Yukarıya dercolunan karard~. 
"arazi vergisi kanunun beşinci mad 
desinde vergi terkini için mahsulün 
belirmesini zaruri kılacak takyidi 
mahiyette bir hüküm bulunmaması 

dolayısiyle fevkalade arızalar yüzün 
den mahlulatın meydana gelmesi 
münselib olan hallerde de vergi 
terkini cihetine gidilmesi nıad • 
denin sarahatı iktizasından bulunmuş 
olduğu ve bu gibi afetlerin hasara 
uğrattığı mahsulün idraki zamanı 
hangi mali senede vaki olacak ise 
terkin edilecek verginin de o sene
lere aid ve münhasır kalması tabii 
bulunduğu., dermeyan edilmiş oldu· 
ğundan nizamnamenin 21 inci mad 
desinin (B) fıkrasının bu şekilde tat 
1.ıiki icabeylemiştir. 

ı sinin (E) fırkası dairesinde zayiat 
derecesinin tesbiti Iazımgr\ir. 

3• afetlerin hasara uğrattığı mahsulün 
İdraki zamanı hangi mali senede 
olacak ise terkin edilecek verginin 
de o senelere aid ve münhasır kal· 
ınası tabii olduğuna karar veril· 
ıniştir. 

Maliye Vekilinin izahı 

1833 numaralı arazi vergisi ka. 
nununun beşinci maddesinin tefsirine 
ınalıal olmadığı hakkında büyük mil· 
let meclisince ittihaz olunan 977 nu· 

6 ınaralı ve 15 · 2 · 1937 tarihli ka
rar yukarıya dercolunmuştur. 

Arazi vergisi kanunun beşinci 
rııaddesi mucibince fevkalade arıza· 
lar dolayısiyle mahsulatı hasara uğ· 
rayan mıntakaların arazi vergilerinin 

ı terkiniııde mezkiir kanunun sureti 
tatbikine dair olan nizamnamenin 
21 iuci maddesinin (B) fıkrası muci· 

Binaenaleyh karar tarihinden 
sonra vaki olacJk basarlar da nizam 
namenin 21 inci maddesinin diğer 
fıkraları ahkamı eskisi gibi tatbik 
edilmekle beraber (B) fıkrası yerine 
aşağıda yazılı şekilde tetkikat yapı
lacaktır. 

1) Vaki hasar, tohum ekmek 
suretiyle yetiştirilen mahsulata taal
luk eylediği takdirde tohumların 
atılmış olmasından tohumların zarar 
görmesi ve mahsul vermek imkanı· 
nın münselib olması lazımdır. 

Tohum atmadan evvel vukubu· 
lan arızalar dolayısiyle vergi terkin 
olunmaz. 

2) Hasar, zeytin, fındık ve sair 
meyva ağaçlarının mahsulatına taal. 
ilik eylediği takdirde fe"kalade arr 
zanm. ağaçlarının mahsul verme im· 

4) Fevkalade arızalar dolayı 
siyle yapılacak terkinler, arıza yü· 
zünden alınmıyan mahsulün idraki 
hangi mali bir sene mahsulün idra
kinden sonra, yeni mahsule hazırlık 
devresinde vaki olacak hasarlardan 
dolayı mahsulün idrak edildiği se
nenin vergisi terkin olunamaz. 

5) Zeytin ve fındık gibi bazı 
meyva ağaçlarının senesine göre 
mahsulün tabiatı iktizası hazan az 
hasılat vermesi, vergi terkinini ica. 
bettirmez. 

Terkin yapılabilmesi için fevkal· 
ade arıza dolayısiyle mahsulün ha· 
sara uğraması veyahut ağaçların ve· 
ya tohumların mahsul verme imkanı
nın münselib olması şarttır. 

6) Bundın sonra yapılacak ida
ri tahkikat evrakında bu cihetlerin 
de tasrihan zikredilmesi lazımdır. 

Aras Ankara' da 
Ankara: 2 [Hususi) - Hariciye 

Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras dun 
akşam şehrimize dönmüşlerdir. 

Yeni bir Bulgar 
limanı açıldı 

Ankara: 2 [Radyo) - Sofya· 
dan alınan malumata göre: Bulgar 
Kralı Boris KaradenizdeYi Carevo 
limanını açmıştır. 

Kazım Dirik'in 
gençlerle hasbihali 

Tekirdağ: 2 (A. A.) - : Umum 
Müfettiş Kazım Dirik, iki Valinin ve 
Meb'uslarımızın iştirakiyle bugün 
burada yapılan büyük bir toplantı· 
da gençlikle hasbihalde bulunmuş· 
lar ve memleket sporculuğu üzerin· 
de Baş vekilimizin büyk alakasını tek 
rarlamışlardır. 

Ameıikan filosu Sovyet 
limanından ayrıldı 

Moskova: 2 [Radyo) - Vostok 
limanında Sovyetlerin misafiri olan 
Amerikan filosu bugün Viladi Vos. 
toktan ayrılmıştır. 

Komşu Suriyenin 1 

hükumeti 
Birinci sahifeden artan -

Başka sahalarda hürriyeti mat· 
buatı ayni şerait tahtındadır . Bu 
sahada her şeyden bahsedilebilir . 
Amma bir fakat var. 

Mesela: llize yakında kucağını 
açacak olan o muazzam Milletler 
Cemiyetiyle şakaya gdm=. 

Irak, istikbalde bizim en yakın 
müttefikimiz olacaktır . Hatta onun 

Lübnanda yeni intihap yapılacak 
------. ------

- llir'.ııci s<lı f ·Jrn Hlan -

Ceneral Konsolos Ba,y F eı idun 
Cemali gazetecilere beyanatında 
Bay Doktor Rüştü Arasın 12 Ağus 

tosta Şamı ziyaret edeceği hakkın
da resmi bir malumat olmadığı
nı ve müzakerelerin Aııkarada baş 
laması muhtemel olduğunu söyle· 
miştir. 

Bu temaslar Hatay yasasından 
sonra Türkiye ile Suriye arasında 
ticarete ve diğer teferruata aid uyı.ş 
malarla bir dostluk muahedesi ya. 
pılması temin edilecektir. 

Suriye - Lübnan ile Türkiye 
arasında emlak meselesinin müzake 

resi <laha üç ay sü; e :ektir. 

Büyük Arap kongresi akdi me. 
selesini görüşmek için Şıma etraf . 
tan daha bir çok azalar ve heyetler 
gelmektedir. 

* .. • * 
Ali Komiseri ziyaret için Beruta 

gelmiş olan Suriye lfaşvekili Bay 
Cemil M.,rdüm ile Maliye Veziri 
Bay Şü~rü Lübnan hükumet erkani • 
le temas etmiş ve mesalihi müştere< 
ke müzakerelerinin önümüzdeki haf
ta başlamasına karar vermiştir. 

Lazkiycden gelen haberlerde o·
rada da açlık tezahüratı yapıldığı ve 
bir kaç kayıkcının liman reisine teca. 
vüz ettiği, Lazkiye Valisinin Şamdan 
avdet ettiği bildirilmektedir. 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

( Öldüren Gözler) 
CHARLES MERE'niıı piy~sinden ve MARIE BELL- BERV AL -

HENRI ROLLAND _GINA MANES - RA YMOND CORDY gibi büyük 
artistlerin çevirdiği HlSSl...lNSANl...GüZEL bir ESER . 

iki aşk arasında bocalayan bir vücut. .. Bir aşk faciası içinde şahane 
1Jir bale Kabore lıeyeti .. Şarkılar ... Ve şairane danslar . 

Gelecek program: 

HARRY BAUR 
CÜRÜM VE CEZA 

filminde yine sanatını gösterecek ve her zaman olduğu gibi bu filmde 
de alkışlanacak ve takdi,inizi kazanacaktır . 

Pek yakında 
Küçük bir çocuğun hayatını ve maceralarını gösteren küçüklerın ve 

büyüklerin filmi. 

KÜÇÜK LORT 
Sabırsızlıkla bekliyeceğiniz filmi 

MUSTAFA 
8372 

• 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Hariciye Nazırı Naci Asile mükel-
lef bir ziyafet bile verdik . Ona da I ._ ___ _ 
dokunamayız . 1 Telsiz Kanunu 

Türkiye, bir maddei infilak: yeye 
benzer. Sakın elinizi sürmeyiniz • 

Filistin, müttefik !erimizin mütt e
tikidir. 

Mısır Suıiyelilere en büvük mi. 
safir perverliği gösteriyor. 

Şelıiıışalılarııı lranı bizim vasıta 
ınızla transit muamelesi yapıyor . 
Lübnan çok narin bir eşyaya ben· 
zer. Çabuk kırılır . ilişmeyin lsveç 
bize kağıt ve kibrit gönderir. 

ltalya Musolinidir. Baruttur. 
Amerika Birleşik Cumhurreisi 

ruzveltin tebessümü bizedir. Dolar· 
ları vardır. Belki bir gün istikraz 
yaparız . 

Mekke , emakinimukaddeseden· 
dir. 

Gazeteciler ve eli kalem tutan· 
!ar: Görüyorsunuz ya 1 Bizde hürri
yeti matbuat ne kadar geniştir . 
Amma isterseniz Çinden , 400 mil. 
yon halkından, Budasından , Hima 
layasından, Anehri ile kollarından 
ve saire ve sairesiden evirip çevirip 
istediğiniz şeyleri yazınız kimse iliş. 
ınez çünkü hürriyeti matbuat var. 
dır. 

Tenis maçı 
Birkaç gündenberi Adana ve 

havalisini gezen Ankara Veteriner 
fakültesi son sınıf talebelerinden bir 
kafile dün saat 4 6 da Elektrik 
fabrikasının kortund~ Adananın te
niscileriyle temas yapmışlar ve ne· 
tice dünkün gün şuJur: 

Zingel Niyazi - Riza arasında 
Riza 3- 6 8 6 ga!ib. 

ikinci Zing el Ahmet Kotay . 
Bolis arasında olup, Ahmet Kotay 
1 ·6 - 8 5 galib gelmiştir. Bugün 
yine aynı kortta saat 3,5 da finallar 
yapılacaktır. 

Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 
l\uııwı 'Vu: :J222 l\abul tarıhı : 9/611937 

Fasıl : l 
l nıunıi lıiikümler 

Mad.:le 1 - Elektromanyetik dalgalar vasıtasıle her nevi resım,işaret 
ve s~sleri v~rnıeğe v; almaja yarayan bilumum tel ,iz tesisatı ve işletil. 
mesi Hükumetin inhisarı altındadır. 

Mıdle 2 - Türkiy; topra'darında, Türk deniz veya havd geınilerile 
ta;yarelerin b h ·r n~vi teLil 1 :;isatı vü~Jda gdirilm'3i ve kezalik rııh· 
sat alınarak e .·velce yapılın ş olan tesisatın yerlerinin veya cihaz ve tefer
ru \tının her hangi bir suretle değiştirilmesi N.üia Vekaletinin müsaadesine 
bağlıdır. Bu hususta her hangi bir teşebbü~, icraata başlangıç addolunur. 

Lise ve yüksek mekteblerde ve üniversitede ders icabı yapılacak tel
siz tesisatı ve neşriyatı Maarif ve Nafia Vekaletlerince müştereken ha
zırlanacak esaslara göre yapılır . 

Görünmez ziya ile çalışan ve uzak ile irtibata yarayan bütün cihazların 
kullanılması münhasıran orduya aiddir . Ancak lüzumu halinde bunların 
ıesmi müesseselerde istimaline icra Vekilleri Heyetince izin verilebiLr -

Madde 3 - Her hangi neviden olursa olsun telsiz tesisatı (Harici an· 
tenler V·! telsiz telefon alıcı cihaıları dahil ) ve yedek aksamı sahipleri , 
Devletin U . Il'J •nİ ve asbri e nniyet ve asayişinin istilzam ettigi hallerde 
ferdi, mıntakavi veya u numi olnn~ üzere İcra Vekilleri Heyeti kararına 
istinaden yapılaclk taleb iizerine b ınları faaliyetten kaldırınağa vqahut 
sebeb zail olduğu zam:ln iaJ~ eJılmek üzere alaG3kları bir makbuz mu. 
kabilinde muvakkaten Hikuınet emrine vermeğe mecburdurlar. 

. Bunların tesellü n edildiği hal ve heydte iadesi muktazi olup aksi tak· 
dırde tazmin edilir. 

Madde 4 Nafia Vekaletince kendilerine salahiyet verilmiş olan 
memurlar Türkiye dahilinde bulunan Türk veya ecnebilere aid bilumum 
telsiz tesisatının teknik, işletme cıhetlerini her zaıııan teftiş ve tetkik ede
bilirler. Doniz veya hava gemilerile tayyare sahipleri ve gemi adamları , 
pilot, makinist velhasıl bilcümle alakadarlar bu memurların vazifelerini 
teshil ile mükelleftirler . 

Fasıl: 11 
K>ırada venci telsız ı«.matı 

Madde 5 - Karada u numiyetle verici telsiz tesisatı vücuda getirmek 
için hususi şahıslara ve müesseselere ruhsat vcıilemez . Ancak lüzumu 

halinde resmi müesseselerde böyle bir tesisat vücuda getirilmesine icra 
Vekille• İ Heyeti kararile ruhsat verikbilir. 

Madde 6 - Beşinci maddede yazıldığı veçhile kendilerine ruhsat ve· 
rilmiş olan resmi müesseseler, telsiz tesisatını vücuda getirdikten sonra 
Nafia Vekaleti tarafından tetkik ve teftiş edilerek kullanma müsaadesi 
verilmedikçe bunları faaliyete koyamazlar. Nafia Vekaleti de müracaat 
tarihinden itibaren azami bir ay zarfında tetkikatı ikmale mecburdur,ı\ksi 
takdirde müessese tesisatım faaliyete koyabilir. 

- Sonu var - 8303 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA -------,--

Kilo Fi} atı 
CiNSi En az En çok Satılan Miktar 

K. s. K. s.~ Kilo 
Kapımalı pamuk 

Piyasa parlağı • •-e-,----ı-------1--------

Piyasa tem-izi -;;--•-~---ı------ ----------
i3nC_l_ --- - , _____ ; 

iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

Beyaz 
Siyah 

1-----1 
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"Tohumluk,, .. 
:-1 UBUBAT 

-SUğday Kıbrıs 
,-. -Yerli ·l,25 

,__ .. -MCn-ta_n_e __ _ 

·-1 Arpa 
Fasu'l_y_a ___ _ 
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-------

Delice • 
Kü'Ş_y_e_m_i ____ _ 

-Ketenlöhumıı - - -- ·ı 
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Susam --- ----1--------

UN 

.. 1 
Dört yıldı7. Salih 1 650 
üç .. .. 1 625 

·- .c Dört yıldız Doğruluk ..o " 1 650 
.!ıl: -= üç - -

600 .. .. 1 
" c: - Simit 900 o..:: - "' .. 1 
3' ~ Dürt yıldız Cumhuriyet 1 675 

""1-üç "" 1 625 r~ " .. 
Simit .. 1 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
2 I 8 I 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

"nntinı Perıe 

Hazır 6 / 12,_;:;;L"c.:. •.:..,• -------! \ 
6 

1 

00 
Rayişmark -ı- 96 

Temmuz vadeli 
lk. Kanun vadeli 6 20 Frank ( Fransız ) 21 08 

I
/__ __ Sterlin ( İngiliz ) 630- 00 

1 
__ H_in_t_h_a_z_ır_____ 5 120 Dolar (Amerika) 78-87 

Neyyork 10 03 Frank ( İsviçre --- -

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyo al<siyotesi lütÜ!' dür.ya ~cplıccılcınnırl<ird<r, 

yüksektir 

Romatizma, Si} atık, Kum, EölHk, Mernne taşı, Kaıaciğer ve mideden 
muzıarip olanlarla Cilt hastalığı olan!Br rruıl~ka Lu ılıca}a gelmelidirler. 

Ser.eleıce ~ccuğu •>'rra)<nlaı Ktdıeti fatııarın lu fcyzindrn müstefit 
ve mesut olmuşlaıdır. 

Gazinosu, lok~nta.sı, fırını,bakkaliyesi,berberi vardı 
Her türlü e~babı isliıalıal ınükcmmeldir. Her şeyi ucuzdur. 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilathdır 

Fiatlar şunlar· Kuruş 
dır: 200 Bir gecelık Odalar dört kişiliktir. 

otel oda.ı 
Fazlasından fark alınır 125 Bir gect·lik 

taş odalar 
75 Birınci lıııraka 

Sil !kinci • 
/ 

.10 Hıı .. u~i bıınyo 1 Bir kişi ücreti günce 
15 Urııunıi 

" 1 iki defaya kadar. 
Yı.7!1ı Çıfıdaıı ı;ı'ni)rn!o kı~ın ;ğııl;;ıılrn ll)U)<n:az1u. Kışın çek. 

liğiniz İzlirabı unutmayınız.8264 32 

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

----------~------·--~--------------------~-

Algopan , Algopan ... 
Baş, diş ağrılarında nezle ve sovuk algınlığında muannid sinir izlirabında 

en iyi deva Algopan dır . 

Algopan bu hastalıkları,rahatsızlıkları alır koparır ve atar. 

Yalnız ve musırren Algopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuruştur' 
Her eczanede bulunur . 11 8966 

1 

Türksôd 

İktisat Vekaleti iç ticaret Umum Müdür
lüğünden: 

30 ikinci teşrin 1330 tarihli kanun hükümleri daiıesinde Türkiyede iş 
yapmağa izinli bulunan E.cnebi şirketlerden (Singer Dikiş Makinaları Kum
panyası) nırı Türkiye Umumi vekili haiz olduğu selahiyete binaen bu kere 
müracaatla Adana acentesi Vedat Açıkkalın'ın yerine ve Adana şeher ve 
civar Nabiye ve köylerinde kumpanya nam ve hesabına yapacağı işl~rden 
doğacak davalarda, bütün mahkemelerde dava eden ve edilen ve üçüncü 
şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere şirket vekili olarak Müfit Dikmeni 
tayin eylediğini bildirmiş ve lazım gelen evrakı vermiştir. Keyfiyet kanuni 
hükümlere muvafık görülmüş olmakla ilan olunur.8379 

Bor-Kemerhisar içmesi 
1- Sayın halkımızın memnuniyet ve rağbetini k•zanan Bor-Kemer. 

hisar İçmesi bu sene de büyük bir itina ile açılmış ve halkın her türlü za
ruri ihtiyaçları temin edilmi, tir. 

2- Bu içmenin Böbrek, Karaciğer, Mide , Mesane , ve Kum hastalık · 
larına karşı tesiri katileşmiştir. 

3 Halkın teveccüh ve rağbeti dolayısile tahlil ettirilen Bor Kemer· 
hisar Maden suyun> ait Hıfzıssıhha genel direktörlüğünün 30/7 /934 tarih 
ve 570 sayılı tahlil raporu sureti bervcçhi ati arnlunur . 

- Berrak 
- Renksiz 

Kokusuz 
Milhi 

Sadık Oöksel 

Görünüş 

Rengi 
Kokusu 
Tadı 
Teanıülü 

Tortusu 
Hafif kıılevi 

Yoktur 
Kaleviy eti 100 E. C. 
N 10 He!. Miktarı 
Kuru hulasa 
Kil 
Sulfat 
Klor 
Nitrat 

Amonyak 
Silis 
Demir ve 

Koclsium 
Mağnazyum 

Müttehit hamızı karbon 
Serbest hamızı 
Bilhesap Bulunan kalori 
No. üzerinden 

(SO) 
(CL)4 

(No 3) 
h 

(No 3) 
(Si 02) 
Eliminyom 

(CA) 
(MG) 
(Co 2) 
(Co 2) 

suyu sarfolunur . 
38, LC. C. 

Litre 6,0972 GR. 
.. 5,7492 GR. 

" 0,4365 " 

" 
1,9825 " 

" 
Yoktur 

., Yoktur 
., 0,0140 Gr. 

Ee o Al O 
2; 3.2 3 

" 
,, ,, 
.. .. 
" 
" 

o, 0042 
o, 2622 
O, 1988 
o, 8382 
o, 8092 
1, 6142 

4-10 8371 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kayadelen 

• 

Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir kristaldır 

Fenni cihazlarla, raylaı ın iizerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su dt>ğil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 93 

~,~ ·-TiR 
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L_s_E_L_Eo_ı_·v._E_iL_A_~ N_L_A_R __ ı __ , 
1 - Belediye itfaiyesi için kapalı zarf usulile bir arazöz s;ı.tın alı· 

nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli altı bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı dört yüz elli liradır. 
4 - ihalesi eylıllun 6 ıncı pazartnsı günü saat on beşte Belediye 

daimi encümeninde yapılacaktır, 
5 - Şartnamesi Bdediye yazı işlerindedir. isteyenler oradan parasıı 

alabilirler. 
6 - Taliplerin tekliflerini teminatlarile birlikte ihale günü saat on 

ikiye kadar Belediye Reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 
8349 24-29-3-7 

1- Şehir asfalt yollarının tamir ve inşasında kullanılmak üzere açık ek• 
siltme ile (30) ton soğuk asfalt satın alınacaktır . 

2- Muhammen bedeli: (3313,50) liradır . 
3- Muvakkat teminatı (248) liradır . 
4- ihalesi Ağustosun 19 uncu perşembe günü saat on beşte Belediye 

encümeninde yapılacaktır . 
5- Şartnamesi Belediye fen işleıi müdürlüğiindedir. lst~yenler oradan 

parasız alabilirler . 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta \ cıninallarilc birlikte Belcdiyt 

encümenine müracaatları ilan olunur.8360 29 - 3 7 11 

1 - Yeni istasyon asfalt caddesinin Yansen planına göre şimal kısmınd• 

1 
yapılacak tadilat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli keşfi ( 6299 ) lira 20 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı ( 472 ) lira 50 kuruştur. 
4 - lhales: A 'ıu>to5un 12 inci Perşenbe günü saat on beşle beledi 

ye encümeninde yapılacaktır. 
5 - E.ksiltmeye gireceklerin ihale tarihinden en az bir gün evvel be· 

lediyeye müracaatla ehliyet vesikası almaları lazımdır . 
6 - Şartnamesi belediye fen işleri müdürlüğündedir. lstiycnlcr ora· 

dan parasız alabilirler. 
7 - Teklif mektuplarının usuluna tevfikan hazırlanarak ihale günü 

saat on ikiye kadar belediye Reisliğine verilmesi ilan olunur. 8348 

Adana ziraat mektebi mü
dürlüğünden : 

( Çiftlik makinist mektebine 
girme şartları ) . 

1 - ilk tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Türkiye Cumhuriye~i taba· 

sından olmak . 
3 - Yaşı ( 15) den aşağı ve 

19 dan yukarı olmamak . 
4 - Göz ve vücut hastalıkla

rından salim ve makinistliğe muka
vim olduğunu doktor raporu ile is

bat eylemek . 
5 - Köy çocuğu, çiftçi çocuğu 

olmak ve yahut bir imalathanede ça. 

lışmış bulunmak . 
6 - Mektebi bitirdikten sonra 

köyünde , çiftliğinde veya bu gibi 
yerlerde sanatiyle çalışacağını taah

hüt eylemek . 
7 - Mektebe gitmek istiyenle· 

rin en son Ağustosun yirmisine ka· 
dar bir dilekçe ile ziraat mektebi 
direktörlüğüne müracaat etmeleri ve 
yukarıda yazılı evrak ve vesaikle 
birlikte üç fotoğraf vermeleri liizım

dır. 
8 - isteklilerin sayısı mektebe 

alınması gereken ad~di geçtiği tak
dirde seçme sınacı yapılacağından 

mektebe girmek için müracaat rd~ıı· 
lerin Ağustosun 25 inci çarşambJ 

giinü mekteple bulunmaları . 
28 30 3 

Ad:ına Ziraat Mekte
bi Müdürlüğünden : 

Mektebimiz sabit sermayesine 
ait ve süt hayvanlarının barınması

na mahsus olmak üzere 299 lira 75 
kuruş bedel. keşifli gölgelik pazar· 
lık suretile yaptırılacaktır. Pazarlık 
22/7 /937 tarihinden itibaren on beş 
gün sonra ve 937 yılı ağustosunun 

altıncı Cuma günü saat on beşte Zi. 
raat mektebi müdürlüğünde topla. 
nacak komisyon huzurunda yapıla· 
cağından isteklilerin Ziraat mektebi 
müdürlüğünde buluııan proje, keşif. 
name ve şartnameyı görebilecekleri 
ve teminat akçaları ile birlikte bil 
dirileıı gün ve saatte ve tayin olu· 
nan mahalde bulunmaları ilan olu-
nur. 22 - 25-29-3 

8341 

24-28-3-7 

Adana Ziraat mektebi 
müdürlüğünden : 

Mektebimiz kadrosunda aylığı 
60 lira ücretli çifçibaşılık münhal· 
dır. Bu işe tayin edileceklerin Orl8 
Ziraat mektebi mezunu olması şart· 
tır. 6- 8 - 937 cuma günü saat on 
da Ziraat mektebinde toplanan he· 
yet taı afından imtihanları yapılacak' 
tır. isteklilerin istida ile mektep rııii 
dürlüğüne müracaatları ilan olunur· 

8375 31-3 -5 

Seyhan P. T. T. müdürliİ 
ğünden: 

P. T. T. iılaresi için 25 adet 9,5 
metre uzunluğunda demir direk 20) 
7-937 den itibaren on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye çıkarılmı 
tır . 

Bu direklerin hedeli keşfi 2860 
lira 30 kuruş olup muvakkat temi· 
nalı 215 liradır . Direkicrin ihale 
tarihinden itibaren bir ay sonra tc 
lim edilmesi şarttır . 

ihale 4- 8-937 T. de çarşaın 
günü saat 14 de Ad3na P. T. T 
müdüriyet s;ılonunda yapılacaktır. 

Daha ziyade ınalı1ınat almak İS 
tıyenler tatil haricinde mii.liiriycte 
müracaat olunmalıdır 

20-27 JO 3 8:n2 

Satlık ev ve bağ 
Akça Mcsçit mahallesinde 115 

117 ııuınrolu evlerle Yılanlı ıı.ezr a 
sında Meb'us Damar Arıkoğlu ve 
Turhan Cemalın bağları arasındaki 
7 dönümlük esçarı müsınireyi haVI 
ve içinde kuyusu bulunan bağ satı· 
lıktır. lstiyenlerin matbaamız nıüccl· 
lidi Refet Armana mürııcaatları. C 

3-4 GA. 

Kiralık ev 
Reşdbey mahallesinin yeni salcı 

!arda 8 numaralı ev on beş aylık 
kiralıktır . Müteahhit Hakkıya mü 
racaat.8380 1-7 J-

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 


