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UZAK ŞARKTAKİ [HADİSE 
Pekön<dle örfo"" ö<dlare 

nuan e<dlöD<dli 
Gece yarısından sonra verilen bir kararla gerek 

Çin ve gerek Japon orduları geri çekildi 
h ~ekin: 9 ( Radyo )- Nuk -Siya 
~diseleri üzerine neşredilen bir res 

lllı tebliğde: Çin kıtaatımn tepelerde 
toplandığı ve silahları , yapılan ih· 
~ra rağmen bırakmadıkları bildi
rilnıelcte ve Hiktay bölgesinde yapı
lan musademelerin biraz tevakku
fundan sonra saat 19 da tekıar 
başladığı ilave olunmaktadır . 

Japon hükumeti mühim miktarda 
tank ve hava kuvvetlertle hudut kı-
.. alarını takviye etmiştir • Pekinde 
0rfi idare ilan edilmiş bulunuyor • 
~inli müşahitler bu hadisenin kolay 

di
olay kapanmıyacağını bildirmekte· 
rler . 

Japon hükumetinin, Çin faaliye
tine mani olmak istediği söyleniyor. 

Şanghay : 9 ( Radyo ) - Ma· 
reşal Şang Hayşekin iştirakUe ha 
kabine toplantısı yapılmış ve ihti. 
lafın süratle halline karar verilmiş
tir . 

Çin Japon müzakereleri gece 
yarısı başlamış ve ubalıa kadar de. 
vam etmiştir. Gün doğa_rken , her 
iki taraf kuvvetlerinin çekilmesine 
karar verilmiştir. 

Pekin : 9 ( Radyo ) - Burada 
örfi idare ilin edildikten sonra va. 
ziyet çok vahim bir ,ekil almıştır. 

Şimendifer hatlannda münaka· 
lit kesilmiıtir. Japon ve Çin asker
leri arasında musademeler wkubul· 
muştur. Japonlardan 10 ölü ve 20 
yaralı vardır. 

Franko ingiltereye yeni 
bir muhtıra verdi 

FRANKO H0K.0MUL INGa TERENiN 
Ve MMJ tllzır••• '·aua111~~---1~ .. i;!'_·~!;, 

Londra: 9 [Radyo] - ispanya 

Tokyo : 9 ( Radyo ) - Ka 
bine, fevkallde bir toplantı yaparak 
Çindeki hadiseler hakkında mühim 
kararlar vermiş ve bunu imperatora 
arzetmiştir . 

Bahriye nazareti üçilhcü filoya 
ve harbiye nazareti de garbt Japon· 
7ada bulunan ordusuna Çine hare· 
keti emirlerini vermişlerdir • 

~~-------·------------
Kral Karol 
parise gitti 

......... 

• 

Filistin'de 
vaziyet 

Kudüs: 9 [Radyo] - Filistin rı 
porunun neşri gerek A•p ve 
gerek Yahudiler tarafından iyi kar· 
ıalanmadı. 

Yüksek Arap komitesi azasm· 
dan birisi Roytere beyanatta bulu
narak: 

- Mesele, Şark meselesidir. 
Hayf ayı ve diğer sahilleri asla terk 
etmiyeaetiz. Bizim gözümüzü para 
ile boyayamazlar. Demiştir. 

Kudüs: 9 [Radyo] - Büyük 
Arap icra komitesi iki saat kadar 
süren bir müzakerctde . bulunduktan 
ponra Filistinde Arap ülkesinden bir 
kanı yer veremiyeceklerini ve bil· 
~assa Kudüsteki Mescidi Aksa ile 
emakini mukaddesenin bir Yahudi 
Jlevletinin eline geçmesine asla riza 
,&termiyeceklerine karar vermiş ve 
~unun İngiltere Kralıy le Arap büküm • 
~arlarına ibliğım kararlaştırmııtır. 

Değerli bir Türk 
ilimi şehrimizde 

ı Şelırimizde devam eden 
Kadastro · 

Faaliyeti ne safhada bulunuyor? 
Elde edilen neticeler yalnız hukuki bakımdan bir 
iş değil ; belediye projelerini teshil , zirai , iktisadi 

ve içtimai sahada da inkişafa amildir 

Adana dan 

Şehrimizde devam eden kadas 
tro faaliyetleri günden güne art· 
maktadır • Tepebat ve Kayalıbağ 
mahallelerinin şimdiden tesbitine 
başlanmıştır . Bu suı etle dokuzuncu 
mahallenin de kadastre>su yakında 
ikmal edilmiş olacaktır • 

Türkocağı , Sarıyakup , Alidede 
mahallelerinin kütükleri ikmal edil· 
miş olup bu ay nihayetinde askıdan 
inecek olan Cemalpaşa ve Kurtu· 
lut mahalleletinin kütiiklerioin ya· 

bir gllrUnUf. • 

Bu yeni sicillere göre , her yurddq 
malının bütün safahatını aynı sahife• 
de görmekte ve hisseli olanlar da 
hisselerinin tamamım ipotek ve 
hacizli veya sair suretle kanuni bir 
takayyüd varsa derhal anlamaktadll'. 
Kadastro , halkın malının en ince 
teferruahna kadar ve planlı olmak 
üzere tesbit ve münazaab işleri hal· 
!etmekten başka hazineye , beledi· 
yeye büyük yardımlar yapmaktadır. 

G<'rek arsa iken yeni yapılm11 
f)'Jer ft pS mürur Dil Dl S ydal 

·M~lli"tııbflilMtlıııllnlin illl'a l Jaıe1i;1'1f •lıiılıt;...:.;11 

' lerine ademi müdahale komitesi bu· 
liin öğleden sonra toplanacakhr. 
ltıgiliz Hariciye Nazırı Bay Eden, 
lngilterenin, bu)oplantıda komiteye 

ması hakkındaki notasından başka 
Portekizin Loodra Seliri vasıtasiylo 
lngiliz Hariciye nezaretine ayrıca bir 
muhtıra vermiştir. 

Havas ajlnsı, Gentral Franko· 
nun; Bu mubbrada, ispanyanın ihya· 
sı için Büyk Britanyanın iktisadi ve 
mali müzaheretini teyid etmek üze· 
re Londra ile bir itilif akdetmek 
istediğini bildirmektedir. 

Bükıes: 9 (Rad,..] - Kral J(;; 
rol Parişi re1ın~ ziyuet ~-Az~ 
re bugün ~adıJ.Q har4kct etmi~r. 

Kral Karo) birkaç gün Fransa. 
da kalacak ve ayaretler ya~ 

Kral, Belgradda resmen karpla,. 

Şark devletleri arasında 

Jetin vergi kayıdları günü gününe 
takip edilemediğinden ve bir çok 
arsalar da , binalar da kayıdh ol • 
madığından vergi tahakkukunu san• 
timi santimine tahakkuk ettirmek 
ve tedkik etmek çok mü;küldür. 
Hatta kayden mevcud , fakat , sa
hibi meçhul sahibi mevcud kaydol
mayan gayrimenkuller de vardır. 

eni tekliflerde bulunmıyacağını 
.. ylemiştir 

Londra: 9 [Radyo] - Royter 
Uhabiri bildiriyor: 

General Franko muharip tamn· 

uriye - Filistin · birleşme 
si teşebbüsleri tavsadı 

• 

Suriye kabinesinde ikilik çıktığı ha 
berini Başvekil tekzib ediyor ...... ----

lDBNAN·MuAHEDE&I YAKINDATASDlk EDiLECEK FAKAT suRI 
YE MUAHEDE&ININ TA&TIKI ME&ELl!&I UZAK ctöRONOYOR 

Berut : 8 ( Hususi ) - Lübnan 
• · Cümhuru üstad Emil Ede bu 

Paristen Beruta döndü ve Lüb· 
dar tarafından yapılan büyük bir 
balde sevgi ve saygı ile karşı 
ı. 

Lübnan Reisi Cümhuru Parise 
2İyi ve bilhassa Lübnan şubesini 
lllelc ve biraz istira.1at etmek için 
lllitti. 
Bundan bilistifade siyasi temas. 
da tabii programda vardı. · 
Ostad Edenin siyasi çalış mala• ı 
•mın istirahat kısmına müsade e . 

naıyecelt kadar hareketli olmuş
"lr • 

P~riste siyasi ricai ile matbuat 
IÖrüşmüş mutekabil ziyafet

d ~ulunnıuş ve Lübnan için eli 
00ınemiştir. 

ı_.;Yabatin başlıca neticeleri şun-
1.üL--..:. 

uuaq muahedesi Fransız Par· 
tosunun T eırin topiantısında 

tasdik edilecektir. Fransa, Suriye ve 
Lübnan muabedelerinin her ikisini 
beraberce meclise sevketmek arziı 
ediyordn. Fakat Suriye muabedesı 
bir takım engellere utradı . Eğer 
Suriye muahedesinin ta~dikine ait 
bazı muallak meselelerin halli uzar. 
sa Lübnan muahedesi için beklenmi-
yecektir. ' 

Bu muallak mesai) daha ziya-
de Fransa partilerinin bakımına gö. 

redir. 
Suriyenin Paris heyetinin de Su· 

riye muahedesi için Pariıtelci çahı· 
malan inkar edilemez. 

Lübnanda muahede muclbince 
F ransadun gösterilen askeri meva 
ki hakkında anlaşmalar yapılmış· 
tır . 

Bundan başka Lübnanda sula· 
ma işlerinin ve şehirlerin iman için 
mali mahafil ile temu edilmil ve 
istikraz temin edil~. JkQ!CJCM, 

- Gerisi ikinci sahifede-

Ademi tecavüz muahedesinin hulasası 
nacaktır. 1 

Kralın bu seyahabnln sebebi 
siyasi temaslard1r. 

Taran: 9 (A. A.) - Paris ajansı 
bildiaivor: 

HATAY MENFiLERi 
Ana yasa meriyete girdiği gün 

affedilecekmiş 

Hatay da şimdilik bayram yapılmıyacak 
----...... 

Antakya: 9 [Türksözü muhabiri 
bildiriyor] - Burada dolaşan bir 
şayiaya göre; muhtelif siyasi sebep· 
)erle mabkiim olarak sürgün edilen 
Türkler için Türkiye- Fransa bey. 
ninde bir anlaşma vücude gelmiftir, 

Bu anlaşmada, sancak ana yasa 
sının meriyete girdili gün ilin edi
lecek ve siyasi s\ıçla sürgün edilen. 
ler affedileceklerdir. lskenderunun 
Irandan transit merkezi olağı ve T ev 
fik Rüştü Aras'ın bu hususu Tah
randa görüşmekte olduğU bildiri) 
mektedir, 

Çeteolllk harekatı 
Muhafızlık, çete hareki.ta yapan· 

lara teslim olduklan takdirde affe. 
dile<aklerine dair bir karar neşret. 
miştir. 

Bu karar üzerine iki çete teslim 
olmuştur. Diğerlerinin de tes6- ol
maları bekleniyor. M6ayyen müfatt 
zarfında teslim olmıyanlar baldcındia 
tenkil harekib tatbik edilecektir. 

BaJram olmıyacak mı.? 

Aldıtam ma16mnta göre; Hatay 
ana yasiilnm ta~ ~ 

yapılacakbr: Bu tarihten evvel bay
ram yapılmıyacakbr: 

----------··~----.-..---

Mançuko imparatoru Pu-HI 

. . Geçende Japon imparatorunun 
ıntüaln t..,..11ne aicl nnlıfhk 
seri ~ir haber çıkmıştı. İntihara t: 
ıebbus eden Japon imparatoru detil 

I
Muçuko İmparatoru Pu-Hi'dir. Genç 
mparat?run hayatına aid çok ente· ı 
r~n bir 1-.ı buaüa üçüncü ~ 
femazde bulac.kı ... 

Türkiye Hariciye Vekili Doktor 
Tevfik Rüştü Aras lran Harıciye 
Nazın B. Sami, Afganistan Hariciye 
Nazan B. Faiz Muhammet Han ve 
Irak Hariciye Nazın 8. Naci Elasil 
bugün ademi tecavüz muahedesini 
imza etmişlerdir. 

Muahedenin birinci maddesi akid 
memleketlerin iç işlerine mutlak su
rette ademi müdahale ve ikinci mad· 
de müşterek hududlann tecavüzden 
masuniyetine riayet hakkındadır. 

Üçüncü madde. dört memleketin 
müıterek menfaatlannı alakadar e
den bütün beynelmilel ihtiliflarda 
~ı~pre~i ve .d?rdüncü madde harp 
ılanı edılmeksızın işgal ve mutaarn· 
za taarruz hareketlerinden istinkifı 
derpiş etmektedir. 

Müdaf ~ai nefs hali ve Milletler 
Cemiyeti paktının 16 mcı maddesi 
veyahut 27 agustos 1928 tarihli Pa · 
ris muahedesinin 15 inci maddesi 
mucibince yapılacak icraat, taarruz 
hareketlerinden sayılmaz. 

6 ıncı madde mütearrıza karşı 
muahedenin ihbar mecburiyeti ol. 
mak11zın nakzedilebileceğioi bildir· 
mektedir. 

Yedinci madde diğer akit m 
leketlerden birindeki rnües e~
devirmeği istihdaf eden t sesak•-!!• 

1 

1 . 'hd eşe llW• 
enn ı asma mani olunacağı luak· 
kındadır. Sekizinci madde bütün 
ihtilafların müslihane bir surette 
halledileceğini ve dokuzuncu mad· 
dede muahedenin akit devletlerin 
milletler cemiyeti pakbndan mü· 
tevellit vA':Cibelerini tenkis etmiye-
cetiai bildirmektedir. Onucu -

Şu itibarla tahakkukun kati ve 
- Gerisi ikinci sahifede -

Benzin ve petrol 
Fiatları Vekaletçe tama

men tesbit edildi 
lktisad Vekaletinin benzin ve 

petrol fiatlan hakkında şirketlerle 
yaptığı temas neticesinde hasıl o
lan anlaşmaya nazaran benzin ve 
petrol fiatlarmda yeniden ehemmi
yetli bir tenzilat kabul edilmiştir. 
Son vaziyete göre benzinin teneke· 
sinin (297,5) gazın tenekesinin 216 
ve küçük tencskcsirıin (81) kuruşa 
satılması için emir verilmiştir. 

.Beledi~e . bu .fiatları şehrimizde~i 
bayılere bıldırmıştir. 

Ve dünden itib:uen fiatlarda bu 
tenzilat tatbı"k d· ı .. b 1 e ı mege aş anm11· 
tır . 

r Belediyemiz 
Halkı alakalandıran 
kanunları neşrediyor 

Belediyemiz yeni çıkan ka 
nunlardan halkımızı alakalan· 
dıranları nqretmek suretile 
bunlardan herkesin bilgilenme
sini temin etmeğe karar ver
miştir. 

Buıüodea itibaren w 
üçüncü • 



S11hife 2 

1 Filistin notları 

TELAViV - YAFA 
VE 

HAYFA 
B unlar Filistinin hem Kudüs: - Yazan J 

ten sonra üç en büyük şehrı B h B 1 dır. hem de belli başlı üç limanı- ur an - ~ı!e 

Telaviv. Arap ve Müslüman Ya-, 
fanın sionist ve Yabud:ce devamı 

dır. Yafa 30 ·· 40 bin nüfusa kal· ı 
mıştır. 

Televiv, 120 bin üzerinden geniş· 
!emektedir. Yafa eski Yafadır. Pek 
az umran yüzü görmüştür. Telaviv, 
baştan başa yenidir. Yafa Arapça 
konuşur, Telaviv, lbranice. 

) afa limanı ehemmiyetini gittik. 
çe kaybetmektedir, çünkü Yahudi. 
ler bütün ithalat ve ihracaatlarını 
Hayfa ı.zerinden yapmakta ve Tela· 
viv limanını genişletmektedirle(. 

Yafa ile T elaviv arasında iki 
evlik bir arsa vardır. Fakat bu bir 
kaç adımın ne Telavivli bir Yahudi 
ne de Yafalı bir Arap tarafından 

atıldığını görürsünÜL . 
Arada bir hudud olmamasına 

rağmen aşılmaz bir hudut vardır. Bu 
hududun nöbetçisi , karşılıklı nefret 
ve kanlı bıcaklı düşmanlıktır. 

Arapla Yahudinin ne dereceye 
kadar boykot edileceğini anlamak 
isterseniz, yanyana duran ve biribi 
nin birer mahallesi olan bu ikı şeh 
ri bir geziniz. 

Yafa, öteki kadar umranlı olma· 
masına rağmen çok şirindir. Bütün 
hayat, bizim eski saray meydanında 
toplanmakta ve oradan dağılmakta· 

dır . 
Eski kaymakamlık binası, cep

hesinin iki yapışık ve kocaman di
reği ile, yerindedir ve aynı işi gör· 
ınektedir. Civarı bir az düzelmiştir. 
Bir park yapılmıştır. 

Fakat kulenin saati 
güzel ve şen dakikalar 
mektedir. 

eskisi gibi 
kaydetme 

Nerede o, imperatorluğun en 
şerefli , eu zengin ve en kibar kaza 
merkezi Yafa ? 

Acemi [ 1 ] , kocamış bir güzel 
kadına bf'nziyor. Melekan bahçesinin 
ne papağanları kalmış ne maymun 
lan. Ne de ayağına Şamdan hasta· 
lar gelen meşhur Avusturyalı dok 
toru. Beyyareler ( portakal bahçe
leri ) , daha güzelleşmiş, daha ba
kımlı; fakat gidip bunlarda eğlenil
miyor, kız oynatılmıyor, 

Portakal İl! Beyyare, iki ticari 
mefhuma inkılab etmiştir. Bunların, 

şimdi yalnız hesabı var ve ihraç im · 
kanı veyahut imkansızılğı var. 

Y afalı, zkten lemfaiktir. Dur
gunluklarından dışarı uğra . 
dı mı, ya coşup eğlenmek 

yahud kavga etmek içindir. 
Coşup eğlrnmeğe s"bep görme· 

yince. kavgacılıktan ba~ka iş kal· 
maz. Zaten limanı, ticareti ölmüş, 
toprağının çoğu elinden çıkmış, yep· 
yeni ve çetin hayat şartları, bunla· 
n ihata etmekten aciz dimağını, fev· 
ri kumandalara 'alıştırmıştır. 

Yafa, portakal bahçeleri ile li· 
man arasında ne yapacağını bilmi· 
yor. 

T elaviv, nihayet on sekiz ya· 
şında bir şehirdir. Bir Avru· 
pa şehri yollarını, binalarını 

ve yaşama tarzını, istediğiniz kadar 
modern tasavvur edebilirsiniz 

inşa tarzı olarak, en çok beton 
tutulmuş. Beton her memlekette, u· 
cuz bir İnşa malzamesi olmuştur. 
Zamanımız, az para ile çok iş gör 
meğe ehemmiyet vermektedir. 

Güzel, ucuzdan sonra gelen bir 
gaye olmuştur. Elverir ki, yapılan 
İş sağlam olsun. " Sağlam • mef· 
bumu da değişmiştir. · 

ııı 
biri, 

Yafanın eıı gü:cl semı~rinden 

Eskiden, yıkılmamak, aşınmamak 
kırılmamak üzere yapılırdı. Binalar 
da, eşya da. Bu gün halbu ki istih· 
lak imkanları ve kadar çok olursa 
istihsal mikdarı da o nisbette mev· 
cud olacağr kanaati hakimdir. 

Her bina, büyültülebilir, değiş. 
tirilebilir. Eşya, eskimelidir ki, yeni. 
si yaplsın ve satılsın. Eski grama
fon, eski elbise, eski jilet bıçakları, 

kendilerine mahsus olan Asya pa· 
zarlarına sevkedil ir. Ve bunları ya· 
pan memleketlerde, otomobillerin 
mezarlıkları vardır. 1937 de 1937 
modeli kullanılır. 1936 modellerini 
elden çıkarmak lazımdır. 

işte bu görüş, beton mimarisini 
kabul ve teşvik eden görüştür. ile 
ton bir yapı, mimarlık bakımından 

birçok güzellikler gösterebilir. Fa. 
kat, asıl deva, sıva meselesidir, 

Beton binayı birkaç yıl içinde 
eskiten, sıvadır. iklim şartlarına gö
re, bir badana devresi kabul etmek 
lazımdı. Yoksa bütün yapılar, deri 
hastalığına tutulmuş çehrelere dö 
ner. 

Filistin gibi kumu ve rüzgarı çok 
bir memlekette, beton çok fena 
inşa malzemesidir. Bunu telaviv· 

de görmek kabildir. Ancak bir ya. 
hut iki yıl önce bitmiş binalarda bir 
tazelik vadır. V t' bütün şehir, henüz 
on sekiz yaşında olmasına rağmen, 

koznıatikin ne olduğunu bilmiyen, 
pasaklı ve şapşal grnç kadınlara 
benzer. 

Bakınız, Hayfada vaziyet böyle 
dt'ğildir. Hayfa, taşla betonu çok 
güzel kombine edebildiği için, ken. 
dine mahsus bir mimari yaratmıştır. 
Ve bütün Filistin'in en güzel şrhri 
olmuştur. 

Keza, telaviv gibi baştan başa 
Yahudi değildir. Sokaklarda Arap . 
ça ve haşka dil iş;tmek kabildir. 

Telavivde, kulağa, lbraniceden 
başka ses gelmez. ·sunun için bu 
şehre Yahudı değil, Sionist şehir de
mek daha doğrudur. 

Hayfa; modern liman tesisatı, as· 
falt caddeleri, yepyeni mahalleleri 
ile, lskenderiye ve Berut da dahil ol
dugu halde, Cenubun en temiz, en 
yeni ve en sevimli limanıdır. 

Filistindeki din ve mezhep k;,v 
galarınin en az uğrıyabildiği şehir· 
dir. Bunun için eğlencelidir. 

Sokaklarda ve lokantalarda iş
tahlı insanlar, mağazalarda ve depo· 
!arda işe başlanmış ve işe inanan 
insanlar, sinemalarda ve barlarda 
günün çizdiği kmşıkları tasasızlıta 
ve neşeye ütületen içleri fereh İn
sanlar görürsünüz. Bu, oraya inen 
Pipe. line'in nıi eseridir, yoksa daha 
bir çok güzel tesadüflerin mi? 

Eskiden Yafa başta gelirdi. Bu
gün Yafa bir kocaman köy olmuş· 
tur. Hayfa halbuki Berutun da te
pesine binerek kendisine büyük bir 
istikbal 'yaratmaktadır. 

Suriye • Lübnan · Filistin ara
sınrlıı gümrük olmadığı için, birçok 
ipekliler ve yünlüler, Hayfada biçilip 
dikılerek Suriye ve Lübnana mamul 
bir halde sevkolunmaktadır. 

Ve el emeği Filistinde daha u· 
cuz olduğu için. ayni kumaştan ya 
pılmış bir gömleği Berut yahut Şam. 
da yaptırmaktansa Filistinin yolla· 
dığı hazırlardan alıp giymek daha 
ucuza gelmektedir. Bu türlü imalatın 
da merkezi Hayfadır. 

Bu şartlar olunca, Hayfa, neden 
büymesini? 

Tllrksözll 

Muamele vergisi 
için yeni hazırlanan izah
name yakında defterlığa 

geliyor 

Devlet varidatı arasında çok mü
him bir• mevki tutan muamele vergi· 
sinin tarlı ve tahakkuk itiraz ve 
temyiz muamelelerinde kanunun açık 
hükümlerine rağmen aykın muame· 
leler yapılmakta olduğundan maliye 
vekaleti yeni bir izahname hazırla 
mıştır . Bu izahname yakında vila 
yetimiz defterlığına da gön erilecek· 
tir . 

Halkevi 
Okuma odasını tanzim 

ediyor 

Şehrimiz Halkevi , okuma oda
sında yenilikler yapmağa başlamış· 
tır . Şıcaklar dolayısiyle ukuyucula· 
rın sıhhatini korumak için okuma 
salonuna vantilatör koymuş ve k Ü· 

tüphaneye yeni bir çok kitaplar ila · 
ve etmiştir . 

Okuma odası sabah 8 den 12ye 
ve öğleden sonra 4 ten 17,5 ğa 
kadar halkımıza açık buluııdurulmak· 
tadır . 

Ücretli tahsildarlar 

Dahiliye Vekaletinin bu 
hususta gönderd:ği 

bir emir 

Hususi idare ve belediyeler de 
çalışan tahsildarların Maliye teşki · 
lat kanunu esasları dahilinde ücretle 
istihdamları Bakanlar heyetince ka· 
bul edilmişti . Bazı vilayetler bu gibi 
memurları maliye teşkilat kanununa 
göre tasfiyeye tabi tutmak istemiş· 
!erdir • 

iç bakanlık bu hususta valilik· 
!ere yaptığı bir tamimle maliye teı· 
kilat kanununun tasfiyeye dair hü· 
kümlerinin katiyen tatbik edilmeme· 
sini ve hizmet müddetleri 20 sene 
ve daha ziyade olan memurların da 
mağduriyetlerine mahal kalmamak 
üzere tekaütleri cihetine gidilmiye· 
rek maaşlarına muadil başka bir va· 
zifede kullanılmalarını bildirmiştir : 

Erkek öğretmen 
okulu · 

Talebeleri bugün kamp 
müddetlerini bitirecektir 

Yirmi gündenberi kamp hayatı 

geçirmekte olan şehrimiz erkek oku 
lund~n 280 talebe kamp ıtlüddeti • 
nin bitmesi dolayı~iyle dün askeri 
kıyafetleriyle başları:ıda öğretmen· 
leri Fırka yaveri yüzbaşı medeni ve 
önlerinde askeri baııclo bulundutu 
halde şehirde bir _.,,ti yaparak 
Atatürk ~kıaa ~ ve orada 
Ulu Ônderimi:ıin ~~e F,zel 
bir ç~lenk koym;;şwaı; • 

Bu törende Fırka komutaıuauı • 
Vali, adına emniyet direktörü Necmi, 
kültür di,rektör ve~ ;MwJqn mü· 
dür ~ 1itfctraenleri hazır b;lunmuş 
ve ta{aıelerden 810 ~ Ziya 
çok gü~ bir söylewde bıilunmuştur. 

Dün şehirde hava , açık fakta 
rüzgarlı geçmiştir • Buna rağmen 

hararet 35,5 santigrad derece idi • 

(j 

Şehrimizde devam 
eden kadastro 

Birinci sahifeden arlan -

sahiplerinin bilinmesi için tarama 
yapmak lazımdır. Fakat bu tarama 
mevcud şekle ve mevcud kayde na· 
zarıİn yapıla bilir . 

Bu sebeple karışmış mektum 
kalmış gayri menkuller oluyor . Ka· 
dastro bunu kökünden halledecek 
ve yarın için maliye dairesi tahakku
kuna medar kaydları en sıhhptli bir 
~urette elde etmiş olacaktır . 

Ôğrendiiimize göre daha üç 
dört mahallede gerek hazineye ve 
evkafa mektum hisseler çıkarıldığı 
gil.ıi , gerek senedsiz ve gerekse 
mektum mallardan ( 84000 ) lira 
değerinde mal kaydedilmiştir . Di· 
ğer mahallat ta kadastro edilince 
bu mikdar bir kaç misline baliğ ola
caktır . 

Kadastro , yalnız hukuki bakım· 
dan halka tasarruf haklarını katileş
tiren bir iş olmayup iskan • ziraat 
ve iktisadi kalkınmada da faydası 

olan bir ameliyedir . 
Muhacir ve mübadil yerleştiril 

meainde , nerede ve hangi ~ısımda 
yer verileceti belli ve hudut şekille 
ri muayyen olursa hem o muhacir 
yerini bilecek hem de teacili kati 
olacakbr • 

Hangi arazi ve ne kadan kıraç 
1 tır ? ne kadan münbittir ? ne ita

dan bataklıkbr , ve kaç sınıf top
rak vardır ? 

itte bütün bunlar lrackttro ara· 
zi plinlannda gösterilecetinden zi • 
rai bakımdan da faydalar görüldü· 
ğu ve böyle bir planda arazinin cin
si , kuvvei inbatiyesi muayyen olduk
tan sonra ne ekim yapılacağı ve ne 
reler ıslah ve ıska edilmelidir , ~ u 
da tayin ve etüde medar olmakla 
beraber eğer kadastroya da takdiri 

Nakledilecek ilk 
okul Öğretmenleri 

Maarif volı:ileti ailevi veya sıh" 
bi sebeplerle bir vilayetten diğer 
bir vilayete nakillerini istemekte olan 
ilk mektep öğretmetlerinin müraca
atları etralında tedkiklere başlamış
tır . Muallimlerin müracaatları 15 
temmuzda bitecek ve ağustos için· 
de nakledilecek öğretmenleri listesi 
bazıı lanmış olacaktır • 

Şemsi izzet Günal 
' 

Arkadaşımız avukat Şemsi izzet 
Günal hususi işleri için şehrimize 
gelmişlerdir . Arkadaşımız Günal 
daha bir kaç gün şehrimizde kala· 
caklardır. 

Bir kızı kaçırdı 
Hacıkodal köyünden ( Saim -

beyli ) Hüseyin oğlu Mehmet adında 
bir delikanlı , ayni köyden Cafer 
kızı Fatmayı kaçırmış "e fakat za· 
bıta tarafından derhal yakalanmış
tır. Mehmet hakkında kanuni mua· 
mele yapılmıştır. 

Kazaen patlayan tüfen'ı< 
bir kızı öldürdü 

Yardibi köyünden (Saimbeyli ) 
Şükrü kızı yedi y8flarında Hatice, 
evlerinde oynarken duvarda asılı 
bir av tüfeori yere dÜferek patla 
mıs ve saçmalar çocuta isabet ede· 

rek ölümüne ~P. olmuttur • 

kıymet işi verilirse o yerin on sene 
evvelki ve halihazır fiat ve tedavül 
keyfiyeti , iradı vf'sairesi hesaplana · 
rak kati bir kıymet konur . Bu su· 
retle , kanunu medeninin bahş eyle· 
diği irad hisse senedleri de çıkar· 
mak çok kolay olacaktır . 

Mülk sahibi o zaman ferah fe. 
rah emvalini mütedavil bir strnıaye 
haline getirir ve aynı zamanda pa· 
ra verici de serbest ve kati olarak 
ve emniyetle parasını verebilir . 

Alan ; acaba satıldığı zaman bu 
mülk bu kadar e<ler mi ? etmez mi? 
diye düşünmez . Çünkü ince hesap 
edilerek konulmuş bu kıymeti bükü. 
met tekeffül etmiş demektir . 

Bu sebeplerle , halkımızın , 
kadastro işlerine azami alaka 
ve teshilat göstermeleri ve hak· 
!arının vikayesi için gerek komis 
yonlardaki işi günü gününe takip 
ve planlarla esami cedvelleri açıldı 
ğı zaman bakıp bir yanlışlık varsa 
müracaat etmeleri hem kendi hak. 
)arının korunması yüzünden ve hem 
de heyetleri fazla zaman sarfını 
meçbur etmemeleri çok faydalıdır . 

- - --··--------~--

Maliye vekaletinin 
Sui istimaller hakkında 
Defterdarlığa gelen 

bir emri 
Maliye Vekaleti, Ddterdarlıkla· 

ra yeni bir emir göndererek, gerek 
murakabede ihmal suretiyle zimmet 
ve ihtilas vak'alarına sebebiyet ve· 
ren gerek bu gibi sui istimalleri ya· 
pa~ memurların derhal Vekalete 
bildirilmesini Defterdarlıklardan is· 
ttmiştir. 

Gazetemizin 
Dün geç çıkmasının 

sebebi? 

Gazetemiz dün muayyen vaktın
dan iki saat geç çıkmıştır . Buna se
bebi , tertip dairelerimizdeki elektrik 
tesisatında bir kor.tak ı:ttictsi vu· 
kua gelen arızadır . . 

Okayucularımızdan özür dileriz. 

Zabıtada: 

Bir kadını yaraladı 
lsa oğlu berber Kazım adında 

birisi, umumi ev kadınlanndao F.at· 
mayı; arzusuna göre hareket etme · 
miş olmasından hiddetlenerek çakı 
ile bacağından yaralamıştır • Suçlu 
yakalanmıştır . 

Sokak ortasında zar atan 
kumarcılar 

Salih oğlu Hiiseyin, Hüseyin oğ 
lu Mehmet ve lsmail oğlu Hasan 
isminde üç kişi Divarlı bahçe mev
kiinde bahçede zarla kumar oynar· 
!arken cürmü mrşhut halinde yaka 
!anmışlardır . Kumarcılar adliyeye 
ıeslim ~dilmişlerdir · 

, m A 1 
Si,:nrıanz mal )~tuıı~ca iaybolur. SIGorınlı mal 

)·utunnı; lw<kli derhal ödl'rıı.r 

GavEN Sigorta 
Soaye • ••••• 

&ÖMeR u• v• 
Eft'ILlK ve EYTAM BANllASI 

Kurumudur 
Güven'e güveniniz. Ve ; Si
gortalarınızı güvenerek veriniz . 
MUr•c••t : Rıza Salih Saray 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 

fo11a ku""" : 95 T~~for. •' 'o.. : .ı~ı; 
1 8221 12-·30 

. 

10 Temmuz 

Suriye filistin 
birleşmesi 

- Birinci •ahlf•d•n artan 

için yüz milyon frank alınacaktır. 
Lübnanda günün meseleleri 

)ardır : 

Suriye ile aralarında Tra 
meselesi vesaire yüzünden bir 
ginlik vardır. 

Mesalihi müştereke müzaker 
ri henüz başlamamıştır. 

Frank kıymetinin düşmesi L 
nanda - tabii, aynı zamanda 
riyede - sarsıntı yapmıştı. Fr 
ıle bcrı.ber Suriye ve Uibnan p 

sının düşmesi pahalılık tevlid et 
ıhlikarlar ve spekülasyonl.r olm 

alacak verecek m:;!leleriııd<! ih ' 
!ara meydan açmış, borsada k 
sızlık tevlid etmiştir. 

F ransada frank sukutuna k 
alınan muvakkat ve çezri tedbiri 

den hiç biri Suriye ve Lüb 
alınamadığından Suriye para işi 
Din mukadderatı franka bağlı 
mıştır. 

•• • 
Şamdan gelen haberlerde Pa 

heyetinin Suriyeye ayrı ayrı dön 

sile dolaşmağa başlayan iki ve 
arasındaki ihtilaf şayiaları Cabiri 
rafından tekzip edilmiştir. 

Suriye Parlamentssunun fevk 
ade içtimaa daveti henüz karar! 

mamıştır. Suriye Filistin birleşm 
teklifi hakkında temaslar devam 

miş fakat sarih bir netice ve ha 
alınamamıştır. 

Son neşredilen Filistin niz 
Suriyeyi Filistin - Erden birleş 

sinden hariç bıraktığına göre bu 
tavsamış sayılır. 

Ali komiserin daveti ile Be 
gelmiş olan Antakya mümessili 

ıle beraber Doryo da lskender 
dönmüştür. 

Antakyada ahval 
mamıştır. Yeni çarpışmalara mey 

verilmiyorsa da yaylaya çıkanlar 
hirlere dönmüştür. 

I..azkiyeden gelen haberlere g 
re Vadiluyun çetesinin jandar 

müfrezesi tarafından yapılan ta 
bat neticssinde bir takımı nıak 

düşmüş , bir takımı t!slim olmuş 
bu mesele kapanmıştır. 

------. ------
Şark devletleri 

arasında 
- Birinci sahifeden artan -

de mucibince muahede 5 sene i 

muteber dir. Fakat ink izasınd 

altı ay evvel ihbar edilmediği ta 
dirde bir, o kadar müddet için da 

kendili~inden muteber olacak 

muahede milletler cemiyetinde t 
cil edilecelctir. 

TtJB.K.sözt) 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 - Dış memleketler için A 
bedeli değişmez yalnız posta masra 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye mür•• 
caal edilmelidir . 

'"'--------
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Temmuz 1937 

Mançukonun ilk 
imperatoru 

-NASIL YAŞIYOR ? 
İmperatoriçeyi seven bir Generalin yardımile . . . 1 

tahta çıkan Hu· Hi kimdi ? 
• • • 

Genç imparator kendini niçin 
öldürmek iatedi ? 

Yedi ay evvel dünyadaki kralla
en kuvvetlisi hemen taç giyme 
sinde istifa edip tahtından çe· 
'ıti. Son günlerde alınan muh· 

bir telegrafta, Çinin son im· 
•toru olup şimdi Mançuko bükü· 

ı bulunan genç imparatorun 
· İ biç bir vakit tamamile öğ 

'yeceğimiz sebebler altında 
Jatına son vermek teşebbiisünd~ 

duğunu bildiriyor. 
Mançukonun ilk imparatorunun 

:Yatı en garip ıergüzeştlerle dolu 
anlardan daha ziyade enteresan 
1908 de ancak üç yaşında iken 
h - Tung ünvanile dünyanın 

taki tahtlarından olan Çinin tah· 
çakmııtı. Bu küçüle imparatorun 

evvüç merasimi yaleız Asyada 
.. · ecek muazzam bir debde-
ve ibtitam içinde ıcra edilmiştL 
Aradan üç sene geçtikten sonra 

lnlr.iade pathyan ihtilil Hauan -
ua, ile birlikte imparatorlutunu 

batta ti Firawnlar zımanmdan 
ri devam edip gelmekte bulumm 
ilemi devirdi. imparator Hsuan· 
g artık kendi iımi olan Pu • yi 
ile kalllllfb. Dokuz sene Pekin· 
sarayının bir köşesinde tam bir 
'va hayatı geçiriyordu. Günün 
rinde eski imparatorluk sarayuun 

aayisi sivriliverdi. Çin ihtilille· 
e daima görüldüğü gibi birden· 

re general oldu. 
Başma geçtiği otuz bin kişilik 

• r ordu ile Pekin üzerine yürüdü. 
fıf bir kaç çarpışmadan sonra 

riyet ordusunu yendi. Aynı 
y içinde mahkum küçük impa· 

tor ile oturan (1) cumhur reisini 
ile istifa ettirdi. 
lımi Çang - Hsuang olan bu 
ral imparatoriçeyi seviyordu. 

nıburiyeti devirdikten sonra ilk 
İmparatoru ecdanm tahbna çı 
rınak oldu, 

ikinci defa olarak Çin tahtına 
küçük imparator Çang • Hsu
kar1111nda el pençe divan dur· 

IU9'.ınu görünce kibirlendi. Kendi. 
büyük bir gurur geldi. Gene

ale: 

- Diz çök, önümde diye emir 
erdi. 

General hiddet alameti (&ter. 
Kendisini tekrar tahbna çıbru 
etli bir generale karşa 118 to

nasıl olup ta böyle bir ceg. 

bulduğuna hayret ediyor; fakat 
de çökmüyordu. F akıt kü~k 

ator hiç oralarda detildi: 
- Diz çök! emrini daha kati 

\&yük bir amiriyetle tekrarladı. 
Lbparatcrun yüz.ünün aldığı çok 

vaziyet genttal Çang - Hu 
it ko. kuttu. Gayri ihtiyari diz 
ermişti. 

Fakat aradan bir müddet geç· 
ten sonra ikinci bir ihtilal çıkara· 

Pu - Yi te~ rar tahtındaP indi· 

Küçük imparator amele kıya 
--~- rirerelc Pekinden kaçmakla 
..-.... kurtarabildi. Ticn - Çine 

idi. Burada bir haylı seneler 
ve lngilizce tahsil etti. 

~arada Japonlar ansızın Man· 
~ 1&tili edip istiklalini ilin et· 
lllİfti. Milletleler Cemiyeti Japonla· 
rın bu hareketini protesto etti. Ce· 
~~~ müza'kereler, münakaşalar 
~-- edİfj dururbn japoDllr el 

kidenberi kendisine sevgi besledik· 
Jeri Pu - Yi'yi g-izlice Mançuriye 
getirip kral naibi ilin ettiler. 

Milletler cemiyetinin tehditleri 
Japonlara müessir olmadı. Çinfıleri 
meşhur seddiçinin öbür tarafına at· 
blar. Y cyol'u zaptetdiler. 

Maaçukoyu Çin tabripçileriaden 
yağmacılanndan kurtarmak için bin· 
lerce insana kur-tuna dikdiler. Pu -
Yi'yi yeni tesis edilen devletin İm· 
paratoru, Heyolu dapeyitabt olarak 
itin ettiler. Bu hadisenin ihtifamla 
tes'idi için sarfedilen paranın mik
darı 3,S milyon yeni buldu. 

Çinin yirmi sekiz milyonluk nü
fusu yeni devlete tibaa olarak ve, 
rildi. 

Pu - Yi .ata.öç ıiinij eaıll· 
dHldh afmt ..... i~h!ti tiyi 
Dememifti. K.,.ı.ti aeri bir mare
plin giyindiji tarzda bulamıyordu. 
Sarıııyına da eskiden oldfttu gibi 
devletin yüksek mertebede bulunan· 
lan tarafından elleriyle kaldırılan 
seciye içinde getirilmemişti. Etrafıni 
yüzlerce Japon polisinin çevird iti 
bir Amerikan otomobili tetevvüç 
merasiminin sonundJ imparatoru 
alıp koşa koşa sarayına getirmişti. 

Pa - Yi ailf olnilya ..,.et 
ettlkçe,lbncllinl ..... tii••Mlii 
ayıran sadelili gördükçe daülmera-
ka tutuluyordu. 

Herhangi ıdicilde olduysa oldu. 
Yedi senedcnberi Mançurinin İmpa· 
ratoru bnlunmaktadtr. Falmt hu 
müddet zarfında iki defa imparato· 
ru oldutu büyük vatMı Çin ile ali· 
kadar olmaktan uzak kalıuyor. 

Kendisini işpl eden meseleler 
bqlaca fUD)ardır: 

Pekinde laep kendisinden bah· 
sedi&yonmat. en aİlla,.t Çinin rahat 

ve mktna 'kawtmm iCiıı yegine 
çarenin baıka .....,.., bulunması 
lazım oldutu tahakkuk etmiş, niçin 
Japonlar ile ittifak etti diye ·kendi· 
sini itham ediyorl9r? 

Japonların ~. bulun~a~ 
Çinlilei'1n birfef yapabilmelen mum· 

kin mü? 
Pu _ Yi ...... imparator ol· 

makla iter& keaclilİni sürgün te· 
Wdli .lıcliJ8' akiki makamını ec· 
'dadmı 6' ı f ran olduktan Çinde 
ve Perjde j/Jrüyor · 

Miitt-addit tili cilveleri arasında 
büyüklGk ile küçüldük ve sefalete 
çakıp inme.Ujıenüz 32 yaşında bulu. 
nan Pu - Yı'yi bedbin bir adam 

haline getirmiş ve canından usan· 
dırmış görünüyor. Kimbilir ömründe 

büyük arzusu bulunan Pekin im· 
en d . 
aratorhığunun tahakkuk e ememesı 

belki Mançuri impaıatoNnu ha1a· 
tan bcıdirtniştir. 

Radyo 
Markoni 

Dünyanın e güzel. en 
ı hassas makiııeaidir 

Irak - İran 
hudud anlaşması 

Çok iyi karplandı 

Batdad: 9 (Hususi) - Irak ile 
lran ara1Jndaki hudud meaelelerile 
Şattularap ihtilifmın muahede ile 
kati surette hılleclilme~i lrakta bü. 
yük bir memnuniyet uyandırmıştır. 

Bu muahede Bağdadda yakın 
•k memleketlerinin daha geniş 
bir şekilde, anlaşmasına doğru atd 
mıı kati bir adım olarak telakki 
edilmektedir. 

Sandler Moskovada 
Moskova: 9 (Radyo) - Bay 

Santler bugön hariciye genel sekre
terile birlikte Moskovaya gelariŞ ve 
l..itvinof, komiserler ve diğer bü· 
yüklerden müteşekkil kalababk bir 
halk kGtte.i tarafmdan merasimle 
karplan1111 .... r. 

Sandleı..Moskovada birkaç gün 
kalacak, temaslarda bulunacaktır. 

------------------------
Karataş Altunkum 

Plajı açıldı. 

BELEDİYE 

Paris sefirimizin 
ziyafetleri 

Paris: 9 (Radyo) - Türkiyenin 
Paris ıefiri Bay Saat Davaz son 
günlerde sara varl ziyafetler ver
miştir. 

Suad Dauzın bu ziyafetlerine: 
bütün eslci ve yeni nazırlar, gazete· 
ciler, edebiyatçılar ve senainefise 
üstadl,rı davetli bulunmakta idi. 

Adana Milli Mensucat 
fabrikasından : 

1 - Fabrikamızda yapılan be. 
kir amele paviyonu ile amele evle 
rinin ve amele yemekhanesinin iizer
lerinin Marsilya tipi kiremit setriye 
si ahşap çatı işçilikleri münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Münakasa kapalı zarfusu. 
Jile 12 Temmuz Pazartesi pnil sa. 
bahı saat 11 de fabrika İnş'\at bü 
rosunda yçdacaktır. Y.aplac:lk çata 
mik,.,_ hifif ve atar tip iki bin yüz 
metre murabbamdan ibarettir. 

3 - Münakasaya iştirak etmek 
istiyenlcr şartname ve çalı tafs lit 
resimlerini her gün öğl~den evvel 
ıörebilirler. Talip olanlar mün.lasa 
günü saat 11 de ... 'bifrdaı6da 
hazır bulunmabchrtar. 

8301 9-10-11 

iLANLARI 
'. . * >lm , 

1- Belediyeye ait hükOmet civarmdı 59 numaralı yazıhane 160 lira be 
delle arzuhala Ali Haydara ihale edilmif iken prtnamc ahkimma riayet 
etmeditinden ihalesi feshedilerek yeniden açık artırmaya çıkanlmışbı. 

2- Mezldlr yazıhane mayıs-938 sonuna kadar icara verilmek üıere 
22-temlDllZ-937 perşembe aikaii 11J1t on b~te belediye encümeninde 

T.a ......... ~, ..... . 
4-T......- • .......,. ....... ~her p ...-..be kalemine ve 

ihale günQ tenbnab muvalcbte mak~ belediye encümenine müracaat-
lan ilin o .... 8294 6-10-1~8 

1- Atatark perlanda y a p ı 1 a e a k büvetin inşutı eksiltmeye 
konulmuştur • 

2 - Bedeli kqfi 2197 lira 79 kUJ'llftur. 
3- Muvakkat teminab 165 lirachr, 
4- ihalesi temmuzun 15 lna f)ertem~ günü saat 1S de belediye en 

cümeninde yapılacaktır • 
S- Şartname, keşif ve projeleri fen iŞieri müdürlütftndcdir.istiy~nler 

oradan alabilirler • 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat mnkbuzlırile bir· 

liktebelediye encümenine müracaatlan ilin olunur.8274 1-6-10-14 

ı 'VIKTORYA 
Bisiklet ve Mot'osik

letleri 

DÜNYANIN 

En satlam ve 
garanti 

malıdır 

Asri sinemanın 
Yayla gibi serin ve vasi salonunda bu akşam 

-1-
Hcyccan ve sergüzeşt filmlerinin büyük kahramanı 

HOTGIBSONUN en güzel filmi 

korkunç süvari 
-2-

Hey ecandan heyecana, meraktan meraka dü
şüren sevimli artist Timmccyin en büyük 

sergüzeşt filmi 

Kanlı çete 
Pek yakında? ..... Müthiş bir film ... 

8283 

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

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

LÜKRES BORJIY A 
Baş rolde: Edvige F eullere ve Gabriel Gabrio 
Büyük masraflaı la vücuda getiril.niş ve binlerce figüranla çevrilmiş , şiın

diye kadar yapılan tarihi filmlerin en büyüğü ve şaheseri 
BU FiLM 

Büyük Roma imparatorluğunun sefahat devrini, Burjualann lctrbacı alta 
inleyen Rorıia halkını ve büyük imparator SEZAR m zalimane idaresini 
görecek ve size tarihi baştan canlatacaktar. 

PEK YAKINDA : 
( GANGESTERLER ARASINDA ) 

Kahkahatar kralı ( Eddi Kantör ) ün şimdiye kadar yaptığı filmlerin en 
nc~ıclisi en komiti ve en zengini 

Bu mevsimde görecetiniz ve seçme filmlerimizden bazıları 
Pariali Kız, Küçük Lort, Varşovala Yigenim, 100 sene sonra 

8304 

T. C. 
BAŞVEKALET 

Orman Kanunu 

Kabul tarihı : 81211937 

Kanun No: 3 ..... 16 N"§" tarıhi : 181211937 

Birinci kısım 
Umumi hükümler 
BiRiNCi FASIL 

Ormanın tarifi, taksımi, mürakabesi 

Madde 1 - Bu kanunun tatbikında kendi kendine yetişmiş veya 
emelde yetiıtirilmiı olup da her hangi bir çeşit orman hasılata veren ataç 
ve ataççıklerin toplu halleri ycrlerile beraber orman sayılır. 

Sazlıklar ve muhitin tabiatı itibarile koru ve baltalık yapalamıyan veya 
step flordile örtafü yerler her çeşit dikenlik ve fundalıklarla parklar ve 
ormanlara bitişik olmayan beş hektardan az sahipli arazi üzerindekt •taç-
lar ve ağaççıklar ormandan sayılmaz . • 

Madde 2 - Bulunduklara mevki ve vaziyet ve haiz olduklan hususiyet 
noktasından balkan, memleketin sıhhat, seliınet ve menfaatine yarayacak 
olup da birinci madde tümulüne giremiyecclc olan muayyen ataçh sahalar 
icra Vekilleri Heyeti kararile belli edilerek buralardaki ağaç kat'iyab or. 
man iJareıinin iznine tabi tutulabilir. 

Madde 3 - Ormanlar dörde aynlmışbr : 
1 - ~vlet ormanlan · 

' 2 - Umuma mahsus ormanla' ( köy, belediye ve idarei hususiyeler 
gibi hükmi şahsiyeti haiz imme müesseselerine aid ormanlar ) 

3 - Vakıf ormanlar ; 
4 - Hususi ormanlar 
Madde 4 - Devletten ba$kasana aid olan bütün ormanlar da bu ka 

nunun hükümleri dairesinde Devletin murakabesi altında olup Devlet na• 
mına bu murakabe orman idaresi tarafından yapılır . 

ikinci kısım 
Devlet ormanları 
BiRiNCi FASIL 

Ormarılarıtı sınırlanması 
Madde S Devlet ormanlarının ve bu ormanlann içinde ve bitişi· 

ğindeki otlak, ~aylak, kışlak, sulak ve diger ormanlar ve her nevi arazi 
plıl SIDlrlan ~esbıt olunarak sınırlanması işini aşafidaki komisyonlar yap• 

Bu komısyonlar, Ziraat Vekaletince tayio edilecek bir orman bapnii• 

M.. R h~ndisi veya mühendisinin başkanhtJ albnda yüksek orman tahsili pmlı 
uracaat : tza Salih Satay bir dnnlft memuru ve AduyeVekiletince hukuk mezqnlan arawndan-" 

( T 1 f N 265 ) edilecek bir hukukçu ve vulmf etbabtodan olarak beldelerde beledi,e 4llr 
e e on o: . Ciirnenl~ri, köylerde iti yar heyetleri tarafmdao ~~ P,firı: ... 

( Bebekli kilise sokak No: 11 A ) tek~er;!;=~~m;:,::,:.•~~ ..ıi4"'1::.ı• 
- 982;;;~---=;..----... ..;~ _'J.l.AIMAI-• Wr mi•ınil t. ._.,...,. 



S.tüfe : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

•---------;-- Kilo Fi:>ab ---· 
En az En çok CiNSi Sahlan Miktar 

K. S. K S 
=--~=.•= 

Kıla 

=t<apımalı pamuk 
Piyasa parlatı ,. -34 -35--

------ ----ı----- -·------· Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 • 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAÖI 

-=~-fa-~---------=-- 1-----1 
__ ÇICIT 

-=Ek-------- 1 spres 
iane 
Yerli " emlik,, ----=-------- ---------------· "Tohumluk,, •• 

!1 U BU BAT 
Butday Kıbns 

,, Yerli -- 4 5,10 
,, Men tane 

Arpa -3,70 
1-.=-=-..,----------1 

Fasulya 
ulaf -3,60 

--=o_,,cli.,....cc------ı 
3,62 

K°' yemi 
Keten tohumu 1 

•--......---_,---------·------ı·----Meıcimek --,-1--,...--------- ------ı-------ı------------usam 

UN 

1 
~ört yıldız Salih ı 725 

u~ç~~·~·--~,,~~----1 650. __ _ :S ~ -Dört yıldız Dotruluk 760 
..w = fiç " ., -, 730--
.2 5 s· ·t 900 ,g iii ımı ,, 
le 8, _Dört yıldız Cumhuriyet - 1S-0-6n 
~ üç " " 675 

Simit ,, 

Liverpol T elgraflan 
9 I 7 I 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alanmışbr. 

1 
________ Sota;;...;;...;.;;tı=111~Pene 

Hazır 

Temmuz vadeli 
6 
6 1 96 

--20- 4S 
8. Teşrin vadeli 6 

s 
12 

Akdeniz KarataşAltun
kum Plijı açıldı 

Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis yeme 
ve mezeler, her türlü içkiler ve buzlu mrşrubat, ~aynak !uJarı, lu!u&i ya 
taldı odalar,fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

istirahat yerleri aile ve bekarlann yerleri aynlmıştır. 
Her gün pazar da dahil sabah) an saat 6 da ve cumartesi günleri ıaat 

1
16 da. Orozdibak civannda Kolaylık evi önünden hususi kamyonlar hare-
ket etmektedir. 8194 H. 24 ._ ____________________________________________ . 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

abiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 
adyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalannınkinden 

yüksektir 
Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane tqı, Kanciter ve mideden 

muztarip olanlarla Cilt hastabtı ,,._..,mutlaka bu ıllcaya relme&mler. 
Senelerce çocuiu olmayanlar Kudreti fabranm bu feyzinden m&atefit 

"' mesut olmuılardır. 
·nosu, lokantası, fırını,bakkaliyeıi,berberi vardı 

Her tiirli esbabı istirahat mukemmeldir. Her teyi ucazdur • 
• 

Tren ücretleri yan yarıya tenzilatlıdır 
F'aatlar ıunlar· Ku.,.. 
dır : 200 Bir ıecelik 

otel oclaa 
125 Bir gecelik 

tat odalar 
7 5 Birinci baraka 
50 ikinci • 

Odalar dört kitiliktir. 

Fazlasından fark alını 

30 Hususi banyo ı Bir kişi ücreti günde 
15 Umumi 

• iki defaya kadar • 
Yum Çiftehane ıelmiycnler lafm atnlardan uyu)'llDUlar. ~çek. 

tipİI iltirabı UDUtma)WZ.8264 12 

10 Temmuz 

•• •• •• 
TURKSOZU 

j Dörtyol belediye 
ğinden: 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

il Anlar Reklam bir ticaretha- 1 Cildler Kütüphanenizi güzelleştirmek a nenin, bir müessesenin istiyorsanız kitaplanmzı Türk 

en büyük propagandasıdır. Reklimla- I ~~~l:n muzarif·~lib·t.hanesk pakindeb!lapbednnız.cakNeTfi~ ksöbi~ .and·ıd, 
rcıa ı ve ır a o g e an ur zu e 

rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 1 yapılır . 
Türksözüne veriniz. 

Renkll. ı·şıer rMenüktleı.nhevevri Tablar Resmi evrak, cedveller, defter· 
ler, çekler, karneler kiğat,zarf, 

kartvizit ve bilumum tab iıleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözündc 
yapılır . 

türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niln Oto atik makinalarında yaptı
rabilirsin.z • 

Ki. taplar E!e!lerinizi Türk-
sozu matbaasında 

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

Gazeteler Türksözü mat-
. baası"Türksö-

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

Kif at piyasasının tereffüüne rağmen aldıfı bü
: tün iılerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Dörtyol kasabası için su 
teharrik elektrik tesisatının 
yaptmlacağından talip ol 
servislerile birlikte Dörtyol 
yesine müracaatlan. 8297 

Devlet demiryolları 
na İşletmesinden : 

Adana gar ve şehir ist 
nndaki idare mebanisinin 
kurlarının \darefe ait emme 
ncsile temizlenerek şehir 
nakli bir sene müddetle müt 
verilmesi atık eksiltmeye k 
tur. 

Eksiltme 20-7-937 salı 
saat 11 de Adana işletme 
yapılacakbr . 

Beher çukurun tahmini Ü 

lira olup ayda asgari 25 çu 
mizleneceğine nazaran muvak 
minat parası 67 lira 60 kuruı 

Bu işe dair olan şartna 
mukavele projeleri Adana yol 
müfettişlitinde parasız olara 
rülebilir • 

isteklilerin 2490 sayılı 
yazılı vesailde beraber muvak 
minat parasının veznemize ya 
ğına dair makbuzu hamilen e 
gün ve saabnda hazır bul 

8291 6-10-14-18 

Siyah Sıcaklardan korkmayı 

Bira 
DA 

~ (""'-.. Geldi!.. ' 1<6RA&IW\ 

Ankara birası 
Her depode, her ı•rde ........ 
Herkes gibi siz de : Bu beslep:i satbk koruyucu Ankara Birama 

içiniz l . Her yerde israrla anyıım. 

RADANSA l~ChANTS ASI : • ( Telefon No. 265 ) 
ıza a ı aray . (Bebekli Kilile IObk No: t 1 A > 

21-26 

Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Ka yadelen Kaplanna ldmyııerlerin elile dolduıuJanbir biataldll' 
Kayadelen Fenni cihazlarla, raylann üzerinde vııonJarulatıhr 

Kayadelen Menbaından sevk yerine ralvanizli borularla ıetiriliyor 
Kayadelen Bir• df'iil, llhhat ve rürbüzlüton ibiridir 

Kaya e Guozlannı ahrken Iİfelerdeki la~IZI Kayadelen 
palanna diklat ediniz. 

Kay · : Menia " ~ Kapc1e1m clepcündar "-••-acan•' : 100 brup -.nmze ıönderilir 
79!! n 

Ziya Tümgören 

Evlerinizde her dakika buz gibi yiyecek ve içecek bulundurma 
uhbatinizi korumak, baıtahklardan sakınmak istiyormusunuz? Mutlak 

kild ve elektrikli buz ctoıab. oıan Kelvinator buz dolabı 
Pctin para v~tden 18 ay vade ile ve evinize her tün aldıtmız 

paruile bu mükemmel dolabm bir tanesine sahip olunuııuz. 
Beı sene zarfında bozulursa bill ilcret tamir- ve tebdil edilir. El 

wfiyab iki milli DGkuncllr. Yeni Mağazaya telefoca 

8966 19 

Peşin ve veresiye satlf yeri 

Sahibinin Sesi "Yeni Mai 

Ş. Rıza lşcen 
Belediye civannda, ADANA 

1 ; 

' 

ikmale kalanlar 
okusun 

Orta aielctep ve U. amdlannda, 
heup, cebir, beadr•, teddmi ter
ıimi hendese, ....ar.at , mihanik , 
~oı...ı,.. t.iki.kim,. • fen bil
pi, laPlzce ct*.winde ikmale ka· 
ı.lan ikmal imtihamna hazırlamak 
a.-birbrateblc. 

lateldilerit bir Atustosa kadar 
lirbözü • nele l T. L M. rumuz· 

ı.-..m.c..tı... C; 

maracaat 

Umumi Nqriyat Müdlrl 
M. Ba 

SAi 

,, K 
sel~ 


