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Avrupası 

Yazan : Pierre Dominiqne 

n::=a vet acayib Avrupa l 
~ 1917 de dünya yüzünde 

yeni bir din zuhur etti. Ba
~ı adamlar aralarında yeni bir bağla 
h·ağ.landılar. Yeni dinler daima müt
~tırler; pek apostolik oldukları için 

llıurııinlerinden çok şey ve hususiyle 

ılea.b ederse uğrunda seve seve ölme· 
Ctın· · J d 1 ıster er. Bu da ayni kaideye uy-
u~· ~on~a. millet veya ırk telakkileri 
d crıne ıstmad eden yeni dinler doğ
c u _ve pek tabii olarak bir kavga te
l 85Us etti ki günden güne büyümek
c Ve genişlemektedir . 

tıı Ah, artık büsbütün tarihe karış
ı ış sandığımız eski maceralar yeni
enecekmi dir ? 

il Erasme ile Rabelais'nin Luther 
kc Ciavin'in devrinde bütün esaslı 
t 'Yrııetıeri yeniden tetkik mevzuu ola
t •k ortaya koyan eski kavgayı tek
va'rııı yaşıyacağım ? O zaman sevaba 

1 
el kadere inanılıyordu : Bu gün me-

1' e o derece yüksek değildir . Hal 
~kıUeri daha az asilanedir; artık ebe
y 

1 
hayat uğrunda değil, sadece ha-

i ~t uğrunda harp ediliyor, bir silah 
cın d ,..! b' . . . " e,.ı , ır ıman ıçın boğuşulu-

•Ot : 

1 . Savaşın koynunda alınmış resim· 

1'•ın gözlerimizin önüne serdiği yüz
~'de ihtiras ne müthiş tahribler yap
~ş .ı ispanya hadiseleri hakkında 
Ylıyeceğim tek şey şudur : 

ilı1i3Bütün bu insanlar insan üstü bir 
.a, . •sla yaşamakta ve ölmektedirler. 
iiit·kardır ki bunlar sizin ve benim 
, 

1 adamlar değillerdir, bunlar belki 
Dl llıartir " Jet yaratma arifesinde 
tı:ian. ınutekidlerdir . Bu insanlar , bu
~i n '~.in , bizden çok üstündürler . 
b ç Şuphesız , korkunç bir sivil har
j,.1.n aktörleri veya aletleri oldukları 
··ın d ,..! h . . Yi .. e,.ı , ayır , bıze birdenbıre 

k ~1tlık hazineleri keşfettirdikleri ve 
!i~ b.lerinin kaynağında fedakarlık 

nıyeti 'it'tığı için . 

!lıı Ah 1 Şunlar veya bunlar yanıl
nı ''. bana ne ! Ben bu insanların yal

şV li 
1 1 1lıanlarmı görmek ve ölçmek is-

Yoru H' . · ıııı m. ıssetmıyor musunuz ki hepsi/ 
lıpan içinde yüzüyorlar ? Bana bugün • 

• le •nyol!ar , ölümün umursanmaz bir '." J 
1 
haline gelişinde, Rusların ilkteşrin 

1 en~ erinde, ltalyanların sivil harpların 
c0 ızgın zamanında ve Alınanların 
Yiitup onlarında eriştiklerinden daha 

ı' y0 ,
1
1ek bir dereceye varmış görünti
ar . 

••• 

Eski kral Alf ons 
asilerin başında mı? 

Asiler Madride yaklaşıyorlar. İngilizler 
tayyarelerle kurtarıyorlar. ta balarını 

Daha 2000 asi İşbilyeye vardı. Bunlar 
da general F rankonun emri altında 

Madride saldıracaklar;! 

Madridde tevkif edilen asilerin akraba ve tanıdıkları askeıi fırka bina;ıııın 
önünde bekleşirorlar 

Ankara : 10 (AA) - ispanya
daki dahili muharebe etrafınd<. bu 
gün haberler iki taraf kuvvetleri a 
rasında dün mühim bir çarpışma o 1-
madığını bildirmektedir. 

Asi kuvvetler reislerinden cene

ral Francon Tanca beynelmilel mın
tıkası kontrol komisyonuna yaptıği 

bir tebliğde hükümet taraftarları ls
panyol harp gemilerinin 24 saat zar
fında limandan uzaklaştırılmalarını 

istemiştir. Kadisin düştüğüne dair 
olan haberler yalanlanmaktadır. 

Paris : 1 O (Radyo) - Eski is
panya kralı Alfonsun bir tayyare ile 
asi kuvvetlerin başında bulunmak 
üzere Barselonaye gittiği söylenmek
tedir. 

Paris : 10 (Radyo) - lşbilyedeki 
asi kuvvetleri idare etmekte olan ge
neral F ranko, Madrid üzerine yürü
mekte olan general F ranko ile bir 
!eşmek üzeredir. 

Yakalanıp bir gemide tevkif edileıı 
asiler Divaıııharbe ~ötürüliiyorlar 

Londra : 10 (Radyo) - lngiliz 
sefiri: Sevilin tayyareler tarafından 
bombardmanı esnasında iki lngilizin 

- Gerisi üçüncü sahifede -

İngiliz kralı 

Seyahatine devam ediyor 

Londra : 1 O ( Radyo ) - Kral 
Sekizinci Edvard; Adriyatik deni
zindeki şehirlerini ziyaret etmekte 
ve her uğradığı şehirde büyük me
rasimle karşılanmaktadır. 

Y unanistanda ha
yat normale döndü 

Ankara : 10 ( A. A. ) - Yu
nanistan vaziyeti etrafındaki haber· 
!erde : Zabıtanın müfit unsurları a

rasında geniş mıkyasta tevkifat ya
pıldığını bildirmektedir. Makedon
ya, Trakya, Epir, Girid vali ve be
lediye reislerinden alınan telgraflar 
bu mıntakalardaki halkın sukün için 
de işlerine devam etmekte olduk
larını bildirmektedir . 

Yahudiler tahkik heyeti 
nin gelmesini istemiyor 

Araplar şimdi yeni bir usul tatbikine başla 
dılar. Deldikleri borulardan fışkıran 

petrollara ateş veriyorlar 

Arap ihtilalcıları Nablus dağlarında 
bir hükümet kurdular, muvakkat 

bir mahkemede teşkil ettiler 
Filistinde 112 günden beri baş · 

!ayan ihtilal hareketi bütün şiddetile 
devam etmektedir. 

Son gelen haberlerde ihtilalcılar 
la lngiliz askerleri arasında çarpışma
lann yer yer devam ettiği ve son iki 

gün içindeki çarpışmalarda Araplar
dan seksen, lngilizlerden yedi aske
rın öldüğü bildirilmektedir. 

Durum her gün biraz daha kö
tüleşmektedir. 

32000 köyümüzün sıhhi 
durumu tetkik edildi 

Londrada teşkil edilen tahkik he
yetinin gelmesini Yahudilerin iste
medikleri ve bunun için bazı Yahu
di jandarmalarının Londrada gizli te
şebbüsata geçerek heyetin gönderil
mesine çalışıldığı haber verilmekte
dir. 

Arap cemiyeti yeni bir beyanna
me ile halkı mukavemete ve kati ne
tice alıncıya kadar mücadelede de 
vama davet etmiştir. Sıhhat Bakanlığının bir yıldan beri kendi 

teşkilatına yaptırdığı büyük anket 
bitmek üzeredir 

Geçen hafta iflas eden beş Ya
hudi bankasından sonra bu ay içinde 
daha bir çok banka ve müesseselerin 
iflas etmesi bekleniyor. 

jl 

Anket , altı grupa ayrılmıştır : 
ilk bölüm köyün umumi vaziyetidir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Yapıian hesaplara göre, ihtilalin 

başlangıcındanberi yalnız Yahudile
rin uğradığı zarar dokuz milyon in

- Gerisi üçüncü sahifede -

Fransa - Suriye konuşmaları 

Karışık bir vaziyetiçinde 
Türkiye, İskenderun sancağı ve Cenup 
hududunun emniyetini, İngilterede Filis
tin hududu için garanti istiyormuş da an
laşma bu yüzden gecikmekte imiş! .. 

---·······-\' ~t Fransız milleti, Septik milleti, bu 
lic aılaşmalara hayretle bdkıyorsun .. 
ıu~ha~ 1 Durun Septiklere ait olduğu , o k 
lcs Clıdir. Bir politik mucize .ınüs- vamızın pamu 

ılı d;, na olmak üzere, milletler , kurnaz 

• • 
vazıyetı 

-
Sılıhiye t'Ckili Refık 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kaleti : Yurd sağlığını çok yakından 
alakalandıran ve memleketin en 
büyük davalarından biri olan köy
lünün sıhhi durumu üzerinde bir se
nedenberi yapmakta olduğu etüd 

Bir habere göre Martel, dün Paristen hareket etmiş 

•u:•anmak ve daha kötüsünden ko
"'•kllıak için bile olsa bir tercih yap-

zaruretindedirler . 

'nk·f _:nsız milleti, eğer sen büyük bir 
bil 

1 abı bizzat kendin vücuda getire
hcıCdin, belki de Avrupayı iki cep
~., c ayıracak b\;lyle muazzam bir 
k~1lraşalığın önünü alabilirdin! Hare
~lt er geçmenin hafa zamanı mı:ır? 
ı;,~a 1 rııız, yeni bir haçlılar sefnrine 

e loı:;1 anınış gibi sillah elde bekliyen 
l ıtcr milletlere çevrilirdi. 

b;t :flan~a, sağda veya solda. yarın 
llıiıj· 0talıter olmaktan kurtulabi"ecek it? • 

~ijnt~ki~e~:Katolik ispanya denirdi. 
hhudYı ıhtıda etmemiş araplarını, Ya
~<tq 1lerini, nadir protestanlarını. ya-

l, Y a'l'ın kimi yakacaktır? 

?ibi On altıncı asrın Fransasını görür 
~<U oluyorum, Gotik kiliseler, binalar, 
~~kıcr, hastahaneler ve şatolarla çi-

hç cıı.rııiş, öğrenmeye susamış, eski 
·ılt;, Csınden dünyanın en güzel dilini 
hct 'aıı güzel Fransay'ı. Ardından Lüt
•ııc:c ~alvin tarafından sorulmuş su
~~a lrclıyor. Ve din münakaşalarının 

~tıd.a, kılıçlar kından çekiliyor. 
~'aıı u ışte Fransa az kalsın ölüy~. 

a Q zaman bütün ruhiyle iki ta-

Pamuklarımız açıyor toplama işi 
bu ay sonunda başlıyacaktır 

Bir kaç gündür devam eden ve 
şimdiye kadar hiç görülmeyen sı
caklar bir taraftan çoklarımızı öfke
ye ve şikayete sokarken bir taraf
tan da Çukurovanın beyaz altını için 
çok faydali olduğunu da gözönünde 
tutmak lazımdır . 

Filhakika artık pamuklarıınızın 

meydana gelme zamanıdır . Bütün 

!eri bitirmek üzeredir. 
Çukurova bir iki hafta önce yemye- Bu etüdleri köylerde açtığı bir 
şil bir halde iken son günlerde aç- anket vasıtasile yapan Vekalet, bu-
mağa başlıyan pamuklarımızla süs· güne kadar 32,000 den fazla Türk 
lenmektedir . köyünün sıhhi durumunu tesbit et-

Pamuk tarlalarında artık pamuk- ıniştir. Bu anket gezici sıhhat me-
ların toplanması için çifçimiz yeni murlarına iki nüsha olarak doldur-
bir faaliyet devresine girmiş bulu- tulmakta ve köy muallimi, muhtar ve 
nuyor . Herkes kendisine lüzumlu a- azalar tarafından imzalanmaktadır . 

meleyi bulmakla meşguldur · Hükumet doktorunun mürakabesi 
Bizim memnuniyetimizi mucip altında yapılan bu tetkikler Veka-

olancihet şudur : 1 t d k b' k Id raftan birine iltihak edecek yerde e çe e sı ı ır ontro an geçi-
Çok şükür pamuk toplama işin 'ld'kt t 1 d kt ikiye ayrıldı. Ve Fransa 'nın iki parçasi rı ı en ve amam an ı an sonra , 

yabancı kuvvetleri yardımına çağırdı. - Gerisi ikinci sahifede - anketlerden bir kopyesi kaza hü-
Bugün neden bunları tekrarlıyorum. _,_____________ kı1mel doktorlarının dosyasında sak-

Kalkalıın ve Avrupaya bakalım. Teo- 1 Yarın 1 !anmakta , diğeri Vekalette bırakıl-
lojik çağa yeniden girdik. Milletler ye- maktadır . 
niden ilahlarını çarpıştırıyorlar. 

- Siz oturup oyunu karşıdan Masum mahkum Vekalet, bu etüdleri müfettişler, 
seyrederek e"'lenin, diyeceksiniz. sıhhat müdürleri , kaymakamlar ve 

ıs ( llıkaye ) 
- Ah, ne körsünüz. Çok geçme- Yazarı; \ı. Ta. nahiye müdürleri va' ıtasile de kon-

den herkes sahnede olacaktır. -:-----~- _, _____ ..,. trol etmektedir . 

• 1 

Şamda çıkan Elifba'nın Benıt mu/ıa 

birinııı 1·az-dıf!ına gö ·e: 

Ali komiser Martel ayın onunda 
(yarın) Paristen Suriyeye mütevec
cihen hareket edeceklerdir. 

Suriye heyetinin, ayın on yedi 
sinde muahedeyi hamilen Paristen 
hareket edeceklerinibildirmektedir. 

Paristen gelen haberlere göre 

- Gerisi üçüncü sahifede -



Tk k •• ur soıu 

• 
nası ış y ·· rütülecek 

Yurdun qıühim yerleri arasında Çukur 
ovamızın da bataklıkları kurutulc.cak ve 

topraklar sulanacak 
-···..-..···---

· Afyon - Karakuyu hattını aç-
mıya giden Rışbabn lnönü , 

Afyon istasyonunda çif çilere ekini 
sormuş ve rlini , gözlerinin önüne 
siper ederek : " Başvekil olduktan 
sonra ömrümGn yamı havaya bak
makla geçti .. ., demişti . 

Bu topraklar üzerinde kaç asır 
ve kaç neslin ömrü havada yağmur 
bulutlan aramakla geçmiştir ! Top
rak altından kaçan suyu , Türk köy
lüsünün emrine vermek işinde, mem· 
leket kurtuluşunun belli başlı bir 
cephesinin gerçekleşmesini gören 
bumhuriyet , kuruluşundanberi bu 
davayı ele almış ve ilk önce mevzii 
ve sonra ·büyük kısımlar halinde su 
işini halle girişmişti . Kamutayın 

son toplantılarında bakanlarımız , 
büyük su siyasetine giriş arifesinde 
olduğumuzu müjdelemişle~di . 

Bu yazımız , su meselesine dair 
şimdiye kadar yapılmış ve ileride 
yapılacak olan işleri kısaca hülasa 
etmektedir : 

Yurdumuz coğrafi karakteri iti
bariyle ayrı ayrı vasıflara malik ce 
nup , şimal garp sathımailleriyle 

muhtelif rüzgarlara açık vadi , ova 
ve yaylaları ardı ardına sıralanmış 
orijinal bir ülkedir . 

Muhtelif karakterlerdeki bu par
çalardan Adana ve Antalya çevre· 
!eri sıcak iklimlere has bir vasıf gös· 
lerirken Konya, Ankara, Sıvas yay
laları cenuba göre biisbütün başka 
bir vasıf göstermektedir . 

Bu değişik iklimi Anadolu ya
rımad:ısındaki a1·ar •ulardan ilk fay
dalanma dedelerimiz Sumerler ve 
Eti!er zamanındadır . O zamanlar
danberi dünyanın ambarı olan ~öh

rctini bize kadar gdiren Anadoluya 1 
cumhuriyetin vereceği genlik ve bol 
istihsal, su mes lesinin halliyle tahak
kuk edecektir . 

takada Serme , Kazıklı , T ağdır ba
taklıkları tamamen kurutulmuştur . 
Kurutma ile 2500 hektar sahasında 
çok münbit arazi kazanılmış , yirmi 
köy halkı sıtma felaketinden kurta 
rılmıştır . 

Yapılan bent arkasında toplana
cak 12,750,000 metre mikabı suyun 
bir kısmı ile arazinin sulanması te
min edileceğinden bu arazinin verim 
kabiliyeti iki misline çıkarılmış bu
lunmaktadır . 

- 2 Kiiçük Menderes nehri hav
zasındaki bütün bataklıklar ve bil-
hassa Cellat gölü kurutulmak ve I 
Menderesin yakın sularının yakın ara 
zide yaptığı büyük tahribatın önüne 
geçmek için havza dahilinde yapıl

ması gereken inşa ve islah işleri 935 i 
senesinde 3,500,000 lira sarfiyle ya
pılmaya başlanmıştır . 

Bütün inşa işleri 1937 nin sonun- I 
da bitecektir . 

Böylelikle 6000 hektar arazi su 
basmasından kurtulacak ve Ege mm 
takasının en verimli ve bu gün için 
bir malarya kaynağı olan yüz elli 
bin hektarlık geniş bir sahası sağlık 
şartları eksiksiz ve otorabilir bir ha

le gelecektir . 1 

3 - Ankara ova~ının suh.nması 
ve ayni vamanda şehrin ihtiyacı bu
lunan bol suyun temini ınaksadile 
kurulan Çubuk barajının inşa işi ta
mamile bitmiştir . 

Bu gün barajJa 13,500,000 met
re mikabı su toplanmıştır . 

inşa 4.000.000 liraya çıkmıştır. 
Çubuk barajı, Ankarayı bol suya ka

vuşturduğu gibi. Çubuk ovasının bü· 
yük bir kısmı da sulanmış olacak
tır . 

Bir ölüm 
Dün kıymetli bir adliyecimizi 

kaybettik 
Şehrimize geleli henüz bir ay 

olmayan değerli adliyecilerimizden 
hakim Edip , dün öğleden evvel ani 
denecek , kısa bir zamanda ölmüş

tür. 
Edip , dün , her günkü gibi va

zifesine gelmiş ve davalariyle meş
gul olmuştur . 

Edip, öğleye yakın bir zamanda 
üzerine bir fenalık geldiğini ve istira 
hat etmek ihtiyacında bulunduğunu 
söylemiş ve bir araba ile otele 
gitmiştir. 

Baş ıııüddei umumi Ahmet Tev· 
fik , Edibin bu rahatsızlığına ehem
miyet vererek hemen sıhhat müdü· 
rünü işten haberdar etmiştir . 

Sıhhat müdürü Hüsnü Muhiddin 
ile , baş müddei umumi Tevfik bu· 
luşarak hemen otele koşmuşlar ve 
Edibi baygın. hummalı bir halde bul
muşlardır . Hatta Edip kendilerini 
tanımamıştır ! 

Bu vaziyeti görünce işe bir kat 
daha ehemmiyet vermişler ve edibi 
derhal memleket hastahanesine nak · 
!ettirmişlerdir . 

Fakat maalesef , kıymetli hakim 
burada ancak yarını saat kadar ya
şayabilmiş, bütün tedbir ve tedavi
lere rağmen gözlerini hayata yum

muştur . 
Kiynıelli adliyecimiz dün ; saat 

5,30 da vilayet namına vali muavini 
Emin Refik , baş müddei umumi 
AhmPt Tevfik , müddei u;;mmi mu
avinleri , hakimler , adliye memur
ları bütün daire müdürleri , zabitan 
polis • Jandarma amir ve efradının 
iştirakiyle ve büyük bir merasimle 
kaldırı!ınış , defnedilmiştir . 

Merhum Edip müsteşarlık ve 
emniyet müdürlüklerinde bulunmuş 
çok değ-erli , bilgili bir zat idi . 

Çünkü Anadolt•d:ı ) ·ğış , zira:ıt 
zamanın ı rastlamazsa ekilen t )lıuın
dan iyi mahul almak için sulaın<lk, 
şarttır . 

Diğer taraftan ıncrr.1 ke iıı0 ;zin 
bir çok kısımlarında ormanlar azal
mış veya hiç kalmamış o:ına<mdan 
dolayı düşpn yağmur s• 1:m kolay
lıkla su yataklarına hücum ediyordu. 
Suların yatakları birdenbire gelen 
bu suları alamıyor . Bir taraftan ta· 
şarak büyük ziyanlar yapıyor . Ôte
yandan sıtma kaynağı bataklıklar 

meydana geliyordu . 

Bu büyük su işlerinden başka, 

m mlckctin her kısmında gcr.k umu
mi ve mahalli biidçelerden para sar
fiyle , gerek halkın çalışmasile su
lama kanalları açtırılmış ve batak
lıklar kurutulııı•ıştur . 

Büyük su iş! rinden önümüzde
ki yapılacak olan şunlardır : 

Ölüye Tanrının rahmetini diler, 
geride kalanlarına da baş sağlığında 

1 bulunuruz . 
Büyük Mendereste 25,000 hek

tar arazi kurutulaca~ ve bütün ova 
su basmasından kurtularak kurutu
lan arazi ile beraber 100,000 hek- il 

tar. arazi sulanacaktır . 
Gediz havzasında Menemen ova-

1 
sında 15,000 hektar arazi sulanacak 
ve 11,000 hektar arazi kurutulacak-
tır 

Manisa ve Alaşehir ovalarında 

otuz beş bin hektara yakın arazi su
lanacaktır . 

Susgırlık havzasında 30,000 hek

Şehrimizde hava 
durumu 

Dün öğleden sonra saat 14 de 
okunan tazyiki nesimi 757,2 milimet
re rılup en az sıcak 24,5 ve en çok 
sıcak 33,6 santigraddı . 

Rutubet vasati yüzde 62 olup 
rüzgar güneyden saniyede 3,4 metre 
süratle eser . 

Cumhuriyet suyu. yalnız toprak 
üstünde kalan bir mevzu gibi ele al
madı : Ondan , memleketin endüstri· 
!eşmesi ve ileri hayatının belkemiği 
olan elektrifikasyon işinde de fayda 
!anmayı unutmadı . Elektrifıkasyon 
planımızda bir çok mıntakalar, ucuz 
ve bol elektriğe oradaki akar sular 
vasıtasiy)P kavuşacaklardır . Akar 
~ulann ucuz nakil imkanları vermele
ri de devletin hiç bir zaman gözün
den kaçmamıştır . 

tar arazi kurutulacak ve mevcut ara- ---·----------

Bütün bu cihetleri göz önüne 
alan Cumhuriyet hükumeti , bundan 
sekiz yıl önce bu işlerle uğraşmak 
üzere Nafia Vekaleti teşkilab için de 
bir " Su idaresi " kurmuştur . 

Bugün büyük su siyaseti esas 
teşkil eden etüdler bu daire tara· 
fından yapılmıştır . 

Rejimin programlı su siyaseti
nin bugüne kadar memlek.ete kazan· 
dırdığı büyük eserler şunlardır : 

l - Anadolunun en verimli bir 
parçası olan Bursa ovasını Nilüfer 
ve bunun kolu olan Deliçayın taş
malarınd:ın kurtarmak , burada su 
işini düzeııliycrek araziyi ekilebilir 
ve oturabilir hale getirme!.. için 929 
da lıa~lıyan ve 3,000,000 lira harca
narak y rılan büyük ~u ışı .. Bu mm-

zi ile 60,000 hektar toprak sulana- 1 

caktır . 1 

Bu sudan elektrik istihsal edile· / 
cek ve bol mahsul veren bu bölge
de nehir yolu ile eşya taşınacak . 
tır . 

Adana ovasında su basmasının 
önüne geçilecek, bataklıklar kurutu
lacak, sulama yapılacaktır . 

Çukurova da dahil olmak üzere 
sulanacak saha, 4,000.000 hektar
dır. 

Kızılırmak ve Yeşilırmak havza
larında ve Çarşamba ovalarında ku
rutma ve sulama yapılacaktır . 

Iğdır ovası sulama tesisatı düzel
tilecektir . 

Büyük su siyasetinin yurdda ya
pacağı bünye inkilabı ve büyük fay 
dalardan bazıları şunlardır : 

1 - Toprak kıymeti artacak 
tır . 

1 2 - Sıtma tamamile yok edi -

lecektir . 1 
3 - Artan nüfus dolayısiyle is

tihsal artacaktır . 

4 - Nüfusun ve kazancın art
ması devlet gelirini artıracaktır . 

ilk tahmin hesaplarına göre bu 
işler için 250,000,000 liraya yakın 
para sarfedilecektiı . 

Kurutulacak ve sulanacak top
rağın yekunu 900,000 hektardır . 

Devlet bir taraftan büyük su iş
lerini halle uğraşırken, diğer taraf
tan da kuraklığa karşı mahalli ted
birler almıştır . 

Memleketin her bölgesinde 2900 
hark ile bir çok arteziyen kuyuları 
açılmıştır . 

Kuraklığa karşı alınan tedbirler
den biri de nehir kıyılarında sulu zi
raat sisteminin yapılması olduğun· 

dan santrifüj tulumbalarının çoğal
masına yardım edilmiş ve ucuz ya· 
kacak dağıtılmıştır. 

Böylelikle ıncııılekelteki su tu
lumbalarının sayısı 550 ye çıkarıl
mıştır . 

Su işimiz, diğer büyük davala
rımızın hızile mcsud hedefine doğru 
gitıııekledir . 

1 İş kanunu nasıl tat
bik edilecek? 

Şehrimizde de bir baş 
müfettişlik bulunacak 

Yeni iş kanunumuza göre, Hüku
metimiz, bu kanunun hükı1mleri çer 
çevesine girecek olan müesseselerin 
vaziyetleri ve ihtiyaçları üzerinde 
tetkikatta bulunmaktadır . 

lstanbulda tetkikat yapan iş da
iresi reisi Enis Behiç lstanbuldan 
sonra Karadenize hareket edecek 
ve oradaki tetkikatını bitirdikten 
sonra tekrar lstanbula dönecektir. 
O vakit şehirlerdeki fabrikalar bi
rer birer gezilerek işçilerin vaziyet
leri mahallinde tetkik edilecek ve 
muhtelif temaslar yapılacaktır . 

Bundan sonra Ege mıntakasına 
ve oradan da Adanaya gelineektir . 
Tetkikat T eşrinievvele kadar ikmal 
edilmiş ve bütün teşkilatın tam bir 
projesi hazırlanmış olaoı.ktır. Yeni 
yapılan teşkilat için Vekiller heye
tinde bir talimatname projesi, bu
lunmaktadır . 

Yeni teşkilata göre Ankarada 
bir iş dairesi merkezi umumisi ihdas 
edilecektir. Bu merkezin lstanbul, 
lzmir, Samsun, Adana ve Afyonda 
Başmüfettişlikleri bulunacaktır. Ay
rıca dört iktisad müşaviri de kanu
nun tatbikatı işile daimi şekilde meş
gul bulunacaktır . 

Bir ay içinde 
Vilayette ne kadar kaçak 

vukuatı oldu ? 
Geçen bir ay içinde vilayette 11 

dan~ gümrük 5 dane inhisar kaçağı 
vakası olmuş ve 18 kaçakçı tutul
muştur . 

Kaçak maddeler şunlardır : 
158 metro ipekli, 125 gram es

rar, 15 kilo 350 gram japon bezi, 
6 dane caket, 4 dane ipek poşu

cıur . 

San'at mektepleri 

Maarif Vekaleti bu yıl 
parasız talebe alacak 

Maarif Vekaleti, Ankaradaki in· 
şaat usulleri mektebile san'at mek
teplerine parasız yatılı talebe kabul 
etmeye karar vermiştir . 

ilk mektep mezunu olmak, yaş· 
lan 13 ile 17 arasında bulunmak 
şarttır . 

istekliler arasında bir müsaba · 
ka imtihanı açılacaktır . 

Sıtma mücadelesine 

Yeniden dört genç dokto 
rumuz tayin edildi 

Seyhan sıtma mücadelesi tabib
liklerine 936 senesi tıb fakültesi 
mezunlarından , doktor Mazher , 
doktor Hüseyin ; doktor Şadi ve 
doktor Hakkı 175 şer lira ücretle 
tayin edilmişlerdir . 

Bu husustaki emir dün vekaletten 
vilayete gelmiştir . 

Bir tayin 
Vilayetimiz nafia dairesi dördün

cü sınıf fen memurlarından Ekrem , 
aynı maaşla , Balıkesir bayındırlık 

fen memurluğuna tayin edilmiş ve 
harcir a h emride gelmiştir . 

• 

Köylülerimizin kal 
kınması için köyler 
bankası kuruluyor 

Bütün kuvvetlerimizin temeli o
lan köylerimizin kalkınma planlarını 

hazırlamak için Dahiliye Vekaleti 
merkezde köycülük şubesi ve vila· 
yetlerde köy şubesi açmıştı . 

Bu kalkınmayı kestirme V« pra 
tik yoldan yapmak için hazırlanmak 
ta olan projenin başlıca esasları şun 
lar olacaktır : 

Partimizin son kongresinde de 
belirtilen toprak meselesi ilk gözö· 
nünde tutulan işlerdendir . 

Bu suretle topraksız hiç bir köy 
ve köylümüz kalmıyacaktır . 

Bu neticeye varmak için köy ci
varındaki devlet arazisi kadastrosu 
yapılmış bir halde dağıltılacak veya 
büyük çiflikler varsa, bunlar da par 

çalara ayrılarak köylünün öz malı 
yapılacaktır . 

Kanunen belediye birlikleri ku
ruluyorsa , bu ufak köyler birlik ha
line getirilecektir . 

Bu birliklerin yaşamaları ve ve
rimli olmaları için köylüler bankası 

kurulacaktır . 
Bunun ilk nüvesini Trakya köy

lüler bankası teşkil edecektir : 
Bu faydalı teşebbüsün bütün 

memlekete teşmil edilmesi artık bir 
zaman meselesi haline gelecektir . 

Bu maksadla merkezden muhi. 
te doğru olarak bilhassa Trakyada 
etüdler yaptırılmaktadır . Hu banka
nın sermayesini köylülerin küçük 
büdçelerinden kesilecek olan yüzde 
8, yüzde 10 !ar teşkil edecektir . 

Emrazı zühreviye muaye
ne hanesi mütehassıslığı 

Adana Belediyesi Emrazızühre
viye muayene hanesi mütehassıslı
ğına tayin kılınan Doktor lbrahim 
Ethemin istifası vekaletçe kabul e
dilmiştir . 

Bu münhale, yakın bir zamanda, 
münasilı birinin tayin edileceği dün 
vekaletten vi ayete gelen bir emir
de bildirilmiştir . 

Hükumet Doktorluğu 

Hükumet Doktoru Mazhar Ce
mil, mezun bulundnğundan dünden 
itibaren vazifesine, memleket has
tahanesi Bakteriyoloğu Kemal ve

kalet etmeğe başlamıştır . 

Üniversitede kayıd ka
bul muamelesi 

Üniversitenin bütün fakülteleri 
için 1 Eylülde kayıd ve kabul mua
melesine başlanacaktır. Bu sene Li
selerden mezun olup olgunluk imti
hanını kazananlar geçen seneden 
daha az olduğundan kaydedilecek 
!erin de o nisbette az olacağı tah
min ediliyor . 

Maarif vekaleti üniversite kayıd 
ve kabul talimatnamesinde bazı ta
dilata lüzum gördüğünden bu tadi
latın yapılmasına başlanmıştır. Ta
limatnamede ne gibi değişiklikler 
yapılacağı henüz belli değildir . 

Kavga ederken kime 
sövdü ? 

Şaban oğlu berber Süleyman, 
Hüseyin adında birisile kavga eder 
ken Milli Mukaddesata küfür etmek 
suretile hakaret ettiğinden derhal 
yakalanarak tahkikata başlanmış
tır . 

11 Ağustos 19'.36 

Ovamızın pamuk 
vaziyeti 

-Birinci sahifeden artan 

de amele darlığı yok gibidir · Amt 
lesini temin edenler bunlar yav 
yavaş köylerine göndermekte ve ~ 
zırlıklarını bitirmektedirler . 

Yalnız pamuklarımızın umu 
vaziyetine gure bu yıl pamuk to 
lama işi epeyce geriye kalmıştır 

Her ne kadar geçenlerde çok 
miktarda ilk pamuk mahsulü şeb ıs 
getirilerek merasimle satılmışsa d 
bu hal, pamuğun artık toplanma 
başladığına delalet etmez . Gördu Ilı 
lerimizden anladığımıza nazman h 
tün ovada geniş ve umumi topla Yo 
işine bu ay sonunda yani 'lO g1 ke 
sonra ancak başlanabilecektir . ne 

Bu geç başla)ıŞ bilhassa y er 
b·ı tohum klevland içindir . Bu yıl 

l !t. 
tohumdan ekilerek eski mısır ,.ki 

Yerlerde ise toplama işini öniirıı' 
el le deki hafta içinde başlanabilec h 

tir . h 
Pamuklarımızm inkişaf vaziJ 

A 
tine gelince : 

Tarsus toprağı cihetinde ırı 1• Ya 
v 

ve yerli pamuklarda küçük bir a~ 
yoktur . ikisi de çok iyi bir vazı. ~ 
tedir . dı 

Büyük Yüreğir ovasına gelin 
Burada da umumiyetle iyidir . Y n 
nız bu mıntakada klevlandlar ye ~a 
koza ya nazaran daha iyi bir sure d 
gelişmektedir . lı 

Yalnız son günlerde Kara taş 
ö 

yakınlarındaki pamuklarındaki (ı (ı 
dediğimiz bir arıza vardır. Mama 

bunun da rekolte ve kalite üzerine fı ~ 
la tesir yapmıyacağı söylenmek\ 

Toplama ücretleri de şimdid 
anlaşılmış gibidir. lşittiğiğimize g 
çiftçilerimiz toplama işinde aJll 
ile kütlünün kilosu iki kuruş üze 
den mutabık kalmaktalarmış. 

Havaların gidişinden ve paJll 
larımızın gün geçtikçe inkişaf et 
sindan bu yılki rekoltenin yeni ) ;i 
dan fazla olacağı kanaatını besliı ta 

_) la 
_...,.. ............ --.-~-------- ~ 

ruz. 

Fazla kaçıranlar 
Adananın Çandar obasında 

ran Şaban oğlu Ahmet i Sük)' 
oğlu Yusuf adlarındaki şahıslar 
zalet çıkaracak derecede içnıİi 
ve Selim i~minde birisini tokatlafl' 
ğa başlamışlardır . 

Polis mütecavizleri yaka!~ 
haklarında gerekli muameleyi ya 
tır . 

Çirkin sözler söylediğiod 

Yemenici Hüseyin oğ-lu Ali f 
diye bahçesinde alılaki umumi 
bozacak sözler sarfettiğinden ya 
lanmış ve hakkında kanuni ınua 
le y;ı.pılmıştır . 

Otel katibinin yolsuzlt' 

Dün, ye~ihana gelen müşteı1 
den Hayrullah oolu Mehmet. c 
katibi Mustafaya bir tahanc~ ır 
etmiş ve bilahare geri iste~i 
Mustafa, tabancayı çaldırdığını 
!emiştir. 

Mehmedin şikayeti üzerine f 
tahkikata başlamıştır. 

Kumarcılar 

Döşeme mahallesinden !sil" 

oğlu Ömer ile Ahmet ve Fuat 
da üç kişi kumar oynarlarken, P 
!arla birlikte cürmü meşhut halı 
yakalanmışlardır. 

Sahte gümüş liraY1 

.. .. d ' suruyor u ... 

Dün, Ceyhanlı sebzecilerden ~ 
met oğlu lbrahim isminde biris1 

almak üzere yeni istasyon kişe 
kalp bir gümüş lirayı sürmek isi; 
fakat memur işin farkına varfl"J 
üzerine kendisi hemen yakalarıJ11ll 
tahkikata başlanmıştır. 
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Eski kral Alfons asi-
lerin başında mı? 

- Birinci sahifeden artan -

ölümü, Madrit hükümeti nezdinde 
protesto etmiştir. 

Sırrı olmayan Sfenks Cebellüttarik: 10 (Radyo) -
Merakeşli 2000 asi lşbilyeye varmış
tır. Bunlar da general Frankonun 
emri altında Madride yürümek üzere rl 

bulunmaktadır. 

. " Kendi adresime yazmamanızı 
isteyişimde bir çok sebepler var ,, 
ded· · l • 

il 

Tanışbğımız gündenberi onunla 
llıüteaddit defalar buluştuğumuz 
halde o hala esrarını muhafaza edi

to~~u . Bazı zamanlar onun bir er-
egın tesiri altında olduğunu zan

nederdim . Fakat hayır ona hiç bir · 

~~kek yaklaşamazdı . Hakkında son 1 
~~ karar vermek benim için çok 1 

Ruç.tü . 

I insanın bazen müzelerde görebi
heceği pek acaip kristallara ; bazen 
h ayet bazen de bulutlu idi . En ni
;Yet onunln katiyetle karar verdim: 
rtık kendisini ziyaret ettiğim ve 

Yahut mektuplarıma cevap yazdığı 
Yakıt gösterdiği çekingenlikten usan
~ıştım. Ona ; önümüzdeki pazartesi 
~nü saat sekizde beni görmesini yaz ~ 

ıın. Evet diye cevap verdi . Arbk 
tıeşeme son yoktu . Bütün esrarına 
ta" B &men onu çıldırasıya seviyordum. 
d U~u tamamiyle anlamış idim. Şans 
I enılen şey niçin beni elinde hırpa
.'.:0rdu . Pazartesi günü amcam ile 
(gle yemeğini yedim . Saat dört de 

Marylebone Roal ) de idim . Bili
~orsun ki amcam ( Regents Porx ) 
. e oturuyor . ( Piceadıly ) ye gitmek 
ıstedim ve bunun için kestirme bir 
bol intihap ederek küçük , dar ve 
a?zuk yolJarda yürümeğe başladım. 
I ıtden Lody klray ) karşımda , ka
htı bir bir tüle bürünmüş, çabuk ça· 

Uk gittiğini gördüm. Sokaktaki en 
son eve yaklaşarak cebinden bir 
a~abtar çıkardı , kapıyı açarak içeri 
gıtdi . Kendi kendine işte bütün es

~ar burada dedim . Evi tetkike baş
~dım . Ve pansiyona benziyordu . 
t .. apının önüne mendilini düşürmüş-
u ' hala orada duruyordu . Mendili 
~~tden alarak cebime koydum , Ken

d ~·kendime ne yapacağımı düşün· 
lltn · Fakat anladım ki onu böyle 

casus 'b' k 1 h' h gı ı ontro etmeğe ıç bir 
akkıın yuktu . Kulübe doğru yürü 
~eğe başladım . Saat altıda ona git-
ıı:n a· d' .. · · ır ıvanın uzerıne uzanmış 

Yatıy d Ü . d k or u . zerın e parlak pullarla 

Çapklı v1::: çok sevdiği elbisesi vardı . 
0 güzel idi . 
"s eni gördükçe o kadar mem- I 

d~d"~ın ki .. Bütün evde kapalı idim 
1 • 

bak On~ şnşkın bir halde dik dik 
dl ınaga başladım . Cebinden men
S~k 5ıkararak kendisine uzattım . 

unetle : 
"B dü .. .~n.u ( Cumnor ) sokağında 

şurdunuz ., dedim . 

b Korkarak heyecanla bakmağa 
b ~şladı · . Fakat mendili almak için 
ıç ~ir hareket yapmadı . 

Ye Orada ne arıyordunuz ? ,. di-
sordum . 
''N s ehakkınız var , bana süal 

Ottnağa ? " diye cevap verdi . 

y " Sizi seven adamın hakkı ,, di
s e ?1ukabele ettim . ., Buraya senin 
. enın k l . 
idiın arım o ınam rıcaya gelmiş 

'Y··"·· .. 
gür .~zu~u :Heri ile kapatarak hün 

• ?ııngur aglamağa başladı . 
"arn Be.n , söyleyeceksin ,, diye de· 

<'ttıın .... 

tak ~Yağa kalktı. ve yü;üme baka-
,, .. 

di. soyliyecek hiç bir şey yok,, de-

Bağırarak: 
le s:~raya birini görmeğe gittin; iş 

nın sırrın dedı'm B ,,, . 
.. ~mbeyaz kesi]mişti. 

frledihıç bir _kimeseyi görmeğe git
m . ., dedı. 

· "ilana doğruyu söyleyemez mi
sın? d' 

" ıye bağırdım. 

"Bir şey yok ki ne söyliyeyim, 
söyliyeceğimi söyledim111 dedi. 

Artık kendime hakim değil de
l~ye dönmiiş idim. Ne söylediğimi 
bilmiyorum, • fakat çok fena şeyler 
söylemiş olmalıyım. Heman evden 
kendimi dışarıya attım. 

Ertesi gün bana bir mektup yol 
ladı. Mektubunu açmadan kendisine 
geri yolladım. Bunun üzerine (Ollou 
ColvilJe) ile Norveçe haraket ettim. 
Biray sonra t~krar geldiğim vakıt sa
bah gazetelerinde ilk gördüğüm şey 
(Lody Hlroy) nin ölümü idi. öperada 
soğuk almış ve ciğerlerinin iltihap 
yapması yüzünden beş gün içinde 
ölmüştü. Odama kapandım ve hiç 
kimseyi görmedim. Onu o kadar çok 
ve o kadar delice sevmiş idim ki ... 

"O sokağa, eve hiç uğramadın 
rru? dedim. 

"Evet,,, dedi. 

Lizbon : 10 (Radyo) - Asi kuv-; 
vetlerin kısmıküllisi İspanyanın şi· 1 

malinde .bulunmakta ve Mdrid üzeri
ne yürümektedir. Cenubugarbide şid
detli çarpışmalar olmaktadır. 

Lizbon : 10 (Radyo) - Alman 
harp gemileri, ispanya sahillerine 
varmıştır. Bir harp gemisi de Barse
lonada bulunmaktadır. 

Muhayorka : 10 (Radyo) ·_ Vu
kubulan musademede asilerden iki 
yüz elli kişi ölmüştür. Diğerleri hfr 
kümet kuvvetlerine teslim olmuşlar
dır. 

Londra : 10 (Radyo) - , fngiliz 
Doglas tayyaresi, İspanyadan şimdi 
ye kadar 46 İngiliz tabasını buraya 
getirmiştir. 

Viyana : 10 (A.A.) - Eski İs· 
panya kralı Alfons dün gece buraya 
gelmiştir. 

32 bin köyümüzün 
sıhhi durumu 

- Birinci sahifeden artan-

Bir gün (Cumna) sokağına gittim 

Şüphe beni bitiriyordu. Dayanama- ı 
dım evin kapısını çaldım. Kibar, ba
yan kapuyu açtı. Ona kiraya vermek 

1 
Bu kısımda köyün ev sayısı , nüfus, 

üzere odası olup olmadığını sordum. 1 arazi, orman, evlerin yapılışı, üzeri-
"Misafir odasını verebilirim. Ki- l nin ne ile örtülü olduğu , mektebi , 

racı bayanı üç aydanberi gördüğüm talebesi, dükkanı hamamı olup ol
yok. mamafih siz gelebilirsiniz,,, de- r madığı, köy odalarının sayısı, sağlık 
di. Resmi ona göstererek: ı kurucusu, telefon bulunup bulunma-

"Kiracı bu bayan mı?" diye sor-
1 dığı, köy halkmm başlıca çalışma-

dum. ! ları ( çifçi, bağcı, sebzeci, meyvacı, 
"Evet ta kendisi efendim, 

11 
dedi. çeltikçi, pamukçu, afyoncu, tütüncü, 

"ne zaman gelir biliyor musunuz? ,, ' arıcı, tavukçu , sütçü , kozacı , zey-
"O hanım öldü, ,, dedim. ı tinci, balıkçı, kömürcü , oduncu sa-
" Söylediğiniz doğru değil, değil yılan ) sorulmaktadır. 

mi? 11 diye sordu. "O benim en iyi ' Köyün suları : 
müşterim idi. Arasıra odada otur • İkinci bölüm köyün suları hakkın-
mak için gelir bana haftada otuz lira dadır : Burada köyün içinde ve ke-
verirdi, ,, dedi. narında suyu her zaman akan dere 

"Burada biriyle mi buluşurdu, ,, bulunup bulunmadığı, köy deniz ve-
diye sordum. ya göl kenarında mı , çeşme sayısı, 

Kadın bana teminat vererek, o- su yollarının vaziyeti , kuyu ve tu · 
nun buraya yalnız geldiğini, yanında lumba, arteziyenler , kuyu sularının 
hiç bir kimseyi görmediğini söyledi. bulanıklık derecesi ve içilip içilme-

"Aman AlJahım 1 burada acaba diği, köyün içindeki kaynaklar,civar~ 
ne yapabilirdi, ,, diye bağırdım, da veya köyün içinde maden suyu 

"Hiç bayım. Odada oturur kitap olup olmadığı, varsa köylü içer mi, 
okur bazen de çay içerdi, ,, diye ce · ılıca hamamı var mı, üstü örtülü de
vap verdi. ğil mi, bu hamam muntazam mı ve 

Artık ona soracak bir şeyim kal· etraftan halk gelir mi, ılıcanın suyu
mamıştı. Eline biraz para sikıştırarak nun çelikli veya kükürtlü oldugv u ' 
ayrıldım. 

"Simdi söyleyiniz bütün bunlar i;~~~i~u{e~~";İa~~r;~;Sıdıl;n~ığı sual-
nedir Allah aşkına? kadının bana ya· *"'-ıt' 

l~n söylemediğine emin olabilir mi- ı Yurdumuzdaki 40,999 köyden bu 
sın. ,, k I 

E l an ·et er vasıtasile bugünkü yaşama 
" vet, ,, dedi. b 
"Peki niçin (Lody Hlroy) oraya şartları tes it edilenlerin sayısı 32 

'd' d ? bini çok aşmıştır. Bizzat Sıhhat Ba-
gı ıyor u . ,, 

kanımızın büyük bir :-.laka ile taki
"Azizim ( Geroll ) diye cevap 

verdim. " (Lody Hlroy) kendisine sı- bettiği cevaplar tamamen geldikten 

k 
sonra, Türk köyündeki sıhhi kalkın-

cak verecek ve endisini esrariengiz 
k manın dayanacağı esaslar belli ol. 

göstermek mera ında olan bir kadın muş olacaktır . 
idi. Bu odaları oraya kendisini bir 
vakanın kahramanı tasavvur ederek, 
siyah tüle bi.irilnerek; gitmek için 
kiralamıştı. Esrarengizliğe karşı fe~ · 
kalade b1r aşkı vardı. Fakat kendisi 
maatteessüf sade, hiç bir sırrı olma. 
yan bir Sfenks idi.,, 

"Cidden sen böyleınidüşünüyor
sun?,, 

"Bundan eminim, ,, diye cevap 
verdim . 

Şark usulü portfoyünü çıkararak 
fotografiye baktı ve en nihayet: 

"Acep? ,, diye bildi. 11 

- Bitti -

Muhasip aranıyor 
Oymaklı köyündeki fabrikamızda 

defter tutmak usulünden ve hesap 
işlerinden anlayan bir muhasip ara
yoruz. 

Adanada Bay Sabri Güle veya 
30 numaralı posta kutusuna müra
caatları . 7180 

Tohum islah istasyonu 
1 

müdürlüğünden : I 
Saf pamuk tohumu üretme işi İçin 

menafii umumiye kararile emrü is- 1 

timlaki takarrur eden Hacıali kö- 1 

yünde Meto oğullarına ait 402 hek
tar araziden 227.711 hr!ktarmın is- 1 

timlak muamelesi tamamlanmış ve 
tesellüm edilmiş ti. Ayni karara tev 
fikan geri kalan 17 4.289 hektar ara
ziye ve çiftlik binalarile bağ yeri ve 
binasına Ağustosun 26 ıncı çarşam · 
ha günü istimlak edilen işe tahsis 
edilmek üzere vaziyet olunacağın-
dan arazinin beher hektarına 177 
lira 63 kuruştan takdir olunan be
del ile çiftlik binalarile bağ yeri ve 
binasına toptan takdir olunan( 4000) 
lira bedeli almak üzere Ağustosun 1 
25 inci salı günü saat 18 ze kadar 
Adana Tohum islah istasyonu mii
dürlüğüne müracaatları lüzumu ilan 
olunur . 7177 

Yahudiler tahkik he
yetinin geldiğini 

istemiyorlar 

Seyhan milli emlak müdürlüğünden: 
Senelik sabık Eski müstecirin ismi 

Karyesi Mevkii Cinsi dönüm ev icar bedeli 

Lira K. 

- Birinci sahifeden artan -

giliz lirası tahmin edilmektedir. 

İhtilalcıların kurduğu 
hükümet 

Sazak 

" 
" 
" 

" 
Filistinden gelen yolcuların an- Paşaköy 

1attığına göre1 ihtilalcılar Nablus dağ- " 
larında muvakkat bir hükumet kurarak ş h. .. 

1 
a m aga 

bir de mahkeme teşkiı etmişlerdir. Şıh Murat 
Bu mahkemede, ihtilale ve Arap .. 

mefkuresine hiyanet edenler muha- S h h 11 · ey anma a esı 
keme edileceklerdir. Gene bu yolla- Abdi ... lu 
nn söylediğine ~göre, boğuşmalar " og 

hakkında neşredilen İngiliz tebliğle- " 
tinin yalanıdır. Ve durum her hün bi- .. 
raz daha kötüleşmektedir. u 

ihtilalcıların eline düşen İngiliz .. 
esirlerine çok iyi muamele yapılmak- u 

ta ve bunların iaşesi muntazaman te .. 
min olunmaktadır. " 

Dün Kalmanya civarında ihtilal· " 
cılarla f ngiliz askerleri arasında üç " 
saat süren bir çarpışmada bir fngiliz 

Kara oğlanlı 
gerteralı yaralanmış ve bir İngiliz tay- Ali kocalı 
yaresi düşürülmüştür. 

Fransa -Suriye 
konuşmalaı ı 

" 
incirlik 

" 

Ağzı büyük 
Bebeli 

hane 

tarla 
u 

•• 
u 

" 
u 

" 
u 

" 
u 

" 
" 

" 
" 
u 

123 
85 

210 
200 
160 
195 
109 

80 
15 
20 
2 

218 
50 

300 
109 
95 
25 

192 
70 
95 

" .. 100 
271 
200 

" 
u 

.. 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
u 

21 
15 
90 
40 
16 
36 2 

- Birinci sahifeden artan - " .. kaz boğan " 
Malaz " 

100 
96 
50 
70 
50 

Fransa - Suriye müzakereleri son 
safhasına girmiştir. Bu müzakereler 
halitabiidc ve müşkülata maruz kal
mıyarak devam etmektedir. 

Fransa Cumhur reisi heyetini 
huzuruna kabul ederek iltifatta bu
lunmuştur. 

Hariciye nazaretinde Nazır Del
bos "Müsteşar Vieto, Kont Dö Mar· 
tel, Senketten toplanmışlar ve mua
hedenin son şeklini gözden geçir
mişlerdir. 

Henüz uyuşulamıyan birkaç nok 
tanın bu hafta içinde hal ve intacı
na ihtimal verilmektedir. 

Dünkü posta ile Şam ve Berut 
gazetelerinin Paristen aldıklannı id· 
dia ettikleri Suriye meselesine aid 
haberlerin hülasasım aşağıya koyu 
yoruz: 

u .. 
Adalı sazlık 
Bahçe malaz 
Adalı köy önü 
Bahçe köyü Malaz 

" 

" 

" .. 
" 

1 " 
~ Adalı .. 
1 

' Bahçe 

" 

dağlık 

malaz 

" 
•• 

" 
" .. 

malaz .. 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
u 

" 
" 
" 
" 
" 1 B~beli . ~ .. 

gemı agzı 

Gemi sıra " 
Adalı Taş kuyu .. 

" kelceyhan " 
Bebeli Malaz " 

1 
incirlik · 

' Havutlu bucağı Bahçe 

100 
32 
50 

120 
77 
80 
30 

125 
250 

60 
75 
60 

100 
125 
110 
300 
200 
100 
107 
50 
42 2 

1 00 
65 
75 
80 
86 

1 00 
50 

5 

15 

2 

85 
40 
50 

32,50 
" 
• • 
" .. 

50 

30 

25 
80 
60 
50 
40 
67 
40 
70 
40 
65 
50 
65 
30 
40 
40 
40 
65 
60 
40 

1 00 
1 00 

30 
30 

Sazaktan Abdullah 
Kasap Hacı Osman 
Tüccardan Nedim 

Mehmet ve saire 
Osman oğlu Mustafa 

" 
Hulusi oğlu İzzet 
Osman oğlu Ali 
Halil oğlu AD.z 
Muhtar Ahit 
İsmail Sefa .. " .. 

" 
u 

Ogaperden metrQk 
Babikyan hıçır 
Bogos veledi Agop 
Panos zevcesi Agsa 
BediTden metruk 
Dikrandan " 
Avukat Hüsnü 

Mehmet oğlu Haydar 

" 
Artinden metruk .. 
Semerci kerimesi Hopi 
Halil oğlu Aziz 
Halvacıdan Nuri 

" Hacı mehmet 
Hasan oğlu Hüseyin 

" " " 
" " " 
" " " 
" " 

Ali oğlu Kazım 
Ali oğlu Mustafa 
Habip oğlu Bilal 
Hasan oğlu lbrahim 
Habip " Bilal 
İsmail " Ömer 

" .. 
u .. 

Derviş " Ömer 
Kısacık Kadir 
" .. 
Hasan oğlu Hüseyin 
Torun Mehmet 
Mustafa olu Mehmet 
Ömer oğlu Kuddüs 
Çatal Ahmet 
Rüstem 
Vayvay Kigorktan 
(104) hissede (48) hisse 

Pariste cereyan etmekte olan 
konuşmaların iyi bir hava içinde iler· 
}emekte olduğu hakkında hey~t sek
reteri Naim Antakiden kütle baş
kanlığına bir mektup gelmiştir. 

Diğer taraftan pariste heyetle 
sıkı temasta bulunan Riyazussulhtan 
gelen bir mektupta, milli emelleri 
kısmen tatmin edilebilen bir mua
hedenin akti ihtimalinden bahsolun-

1 
Yukarıda mevkilerile dönüm mikdarları yazılı hazineye ait tarlaların iki 

senelik icarları 5/8/936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık artırma 
yolile müzayedeye çıkarılmıştır· isteklerin 20, 8/936 Perşembe günü saat 
15 te teminat akçalarile birlikte defterdarlık satış komisyonuna müracaatlan 

Paristeki hususi kaynaklardan 
gelen haberlere göre ise, Frans.a mu
ahede meclisinde alakadar olan Tür
kiye ve İngiltere hükumetleri ve 
Milletler cemiyetiyle istişare etmek 
mecburiyetinde olduğunu heyete bil
dirmiştir. 

Türkiyenin İskenderun san-
cağı meselesiyle hududlarmın emni. 
yeti işini ileri sürdüğü, diğer taraf
tan İngilterenin de Filistin hududu 
meselesinde F ransadan karan ti iste
diği ve ınuahed~nin bu yüzden şim· 
diye kadar sürüncemede kaldığı ha- . 
ber verilmektedir. 

Milletler Cemiyetine gelince: 
Fransa, cemiyet paktı mucibince 
manda altında bulunan memleket· 
lerdeki akal1iyetlerin hukukunu mu
hafaza ile mükellef olduğundan mu
ahedeye bir madde konulması husu
sunda israr eylemektedir. 

Bundan başka Suriyede yerleşe
cek Fransız ordusunun mikdarı hak
kında da heniiz kesin bir anlaşma 
elde edilmis değildir. 

Halen Suriyedeki Fransız asger
lerinin sayısı 12 bindir. 

Suriye heyeti muahededen sonra 
Suriyede kalacak olan Fransız ordu
sunun beş binden fazla olmaması 

üzerine israr eylemekte, Fransız de
legeleri ise buna muvafakat eylemek
tedir. 

ilan olunur. 7161 6-11-15-19 

Seyhan Evkaf Direktörlüğünden: 

Cinsi Vakfı 
Bahçe Hacı Hüse

yin paşa 

,, Hüsne hatun 

,, Dursun zade 

" 
Cabbar zade 

Mevkü 
Dönük 
taş 

Metre 
Mahallesi murabbaı 
Tekke 29187 

23365 

Hududu 

Hanım Menekşe 
köprüsü 

56978 

Kıblesi han ağası ve 
Mustafa bey bahçesi 
poyrazı tarikiam gün 
doğusu tarikiam gün 
batısı nehri cari ve 
çıplak mahallesi. 
Kıblesi terzi Osman 
veresesi bahçesi poy
razı Ermeni kilisesi 
vakfından bahçe gün 
doğusu güllü bahçe 
gün bobsı tarikiam. 

Kıblesi tarikiam poy· 
razı Avaniyeye giden 
su barkı gün doğusu 
orta hark gün babsı 
Avaniyeye giden su 
harkı. · 

Şahin 
köyü 

Şahin 
köyü 

32165 Kıblesi tarikiam poy
razı han ağası ve Ab
dullah Zabit gün do
ğusu han a gası ve 
Abdullah Zabit gün 
babsı kuttaş Mustafa. 

Yukarıda yazılı bahçelerin mülkiyeti satilmak üzere 1-8-936 günün· 
den 20-8-936 gününe kadar müzayedeye konulmuş ihalesi 21- 8 -
936 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. isteklilerin Tarsus Evkaf idare-

sine müracaatları ilan olunur.7772 8-11-15-19 
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Seyhan Milli Emlak müdürlüğünden : 

Muhammen kıymeti 
Lira Kuruş 

Miktarı 

Dö. Dekar Metre 
220 

Cinsi 
arsa 

Mülkiyeti 
tamamı 

Mevkii 
lcadiye 

Hududu Sahibi 
Hazine 

Gazetemiz 

1 

60 metre M 2 

25 00 beher dönümü 32 

5 
6 
5 

1 

4 

7 

5 

192 

60 
3 

4 

4 

4 

6 

00 
00 
00 

,, 
,, 

" 

dekarı 

dönümü 
dekarı 

00 Metre M 2 

50 
50 
40 
40 

" n 

" " 
" " 
" " 

20 

00 Beher dönümü 15 
30 Metre M 2 
00 dekarı 

00 tlönümü 
50 metre M 2 

50 hazine hissesi 

00 
00 dönümü 

00 
" 

00 
" 

00 
" 

oo. " 

35 

l(l() 

80 

100 

83 

tarla 

6 172 ,, 
bağ yeri 

12 938 ., 

26 

3050 

120 
230 
115 

80 

115 
859 

103 

arsa 

., 

" 
" 
" 

bağ yeri 
arsa 

tarla 

bağ yeri 
arsa 

hane 

81 Kerpiç hane 
tarla 

" 

" 

" 

5562 bağ yeri 

dörtte ( 2 ) hissesi 

tamamı 

,, 

" 

" 

n 

., 

" .. 
tamamı 

.. 
" 

.. 

İlyas ağa 

Yılanlı 

" 
n 

Yarbaşı 

Eski hamam 
Döşeme 

" .. 
Yılanlı 

lcadiye 
Karaenbiya 

Yılanlı 
( 40) hissede (14) hissesi Hamamkurbu 

.. " " " 

tamamı .. " .. incirlik 

(80) hissede (50) hisse .. 
tamamı 

" 

" .. 

" 
Yılanlı 

Şarkan usta Mehmet, garben Tevfik iken komser 
Hamdi arsası ve tarikiam . 

Ş. yol G. tarikiam; Şi. Karayakup vereseleri C. kiremitçi 
Hanna. 

D. Ali Rıza, B. dere, P. Annuk, K.kalaycı Hamit 
Ş. yol, G. ve şimal Bilal, C. usta Halil ve hazine 
Doğu Hacı Ali, batı dere, şi. Arap oğlu Mehmet kıblesi 

bakırcı Karabet. 

" 

" 
" 
" 

Şarkan Kozma veresesi G. Abdülaziz, şi. tarikiim cenuben " 
Belediye mağazalan. 

Kadastronun 80 adanın 5 parsel numarasında ,. 
Doğusu yol, po. Emine ve Ali, batısı müfrez Ali ef. bahçesi ,. 
Ş. Deruhi, G. Ropsima, şi. ve Cenuben tarikiam Serkis ve Manuk 
Şa. Boğos, Ga. sahiBi ferağ , şi. C. yol ,. " 
Artin, Ağop, tarikiam ve keza Serkis oğlu HıÇJr 
Ebkül veresesi,tarikiam,tarikihas,ve Karabet veresesi. Pika ve Ayva 
Şa. Giritli Behlül ve kısmen bekçi Behlül, G.Hüseyin Maliye hazinesi 

ve Mahmut, şi. sülüklü yolu C. Şaban 
Tarik ve kara Ali ve bakkal Sahak 
Arkası filübüs, Yusuf avlusu, tarikiam ve sahibi 

senet avlusu . 
Arkası Kirkor, Agop zevcesi ve kürkçü oğlu hanesi 

yesari filibüs ve tarikiam ve nacar Agop 
Şarkan Sait, Şi. tarikiim,G. tarikihas, C. Meryem 
Doğusu yol, batısı Avni paşa, poyrazı Şehnaz 

kıblesi Süleyman. 
Doğusu Ferit Celal, B. Avni paşa, poyrazı tren yolu 

kıblesi şosa. 
Doğusu yol, batısı mahye, poyrazı Emin ve İsmail 

kıblesi yol . 
Doğusu Mahi, batısı Münevver, poyrazı İsmail ve 

Emin, kıblesi yol 
Batısı, doğusu,poyrazı Cin oğlu Şükrü kıblesi 

Durmuş oğlu Mehmet ve kısmen emlaki milliye 

" .. 
.. " 

" " 

.. .. 
" " 

.. .. 
.. .. 

.. .. 
.. .. 

Yalnız Matbaa

Yıldız mızda ve 

gazinosu karşısın
da , gazeteler bayii 

Hüseyin Polisçide 

satılniaktadır • 

-----------------------~· 
Seyhan defterdarlığında 

Vilayet milli emlak idaresinde 
(80) lira ücretli elektrik mütehal· 
sıshğına hükümet konağı daire mü· 
dürlüğünde yatmak üzere münasibi 
tayin olunacaktır . Talip olanları' 

15-8-936 gününe kadar fenni 
liyetname ve geçmiş hizmetlerint 
ait vesikalarile birlikte müracaatlafl 
ilan olunur.7147 30-5-11 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civarında 

Halk eczanedir 

100 00 Dükkan diikkan tamamı Keçeciler 47 kapu numaralı dükkin Kuzucu oğlu 

Yukanda cinsi ve mevkilerile hudut ve muhammen bedelleri yazılı ğa/i menkullerin mülkiyetleri açık artırma yolile 5-8-936 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye ko· 

nulmuştur. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçalannı yatırmnk ve ihaleye iştirak etmek üzere 25-8-936 tarihinde Defterdarlık satış komisyonuna müracaatlan ilin olunur. 
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

P ebekli Kilise sokak No.1 

A. No. 11 B. Telefon 

No. 265 

Öz Tiirlr c:P"!'liaresile kurulmuştur 
ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI : 

Yarım litre 
1 105 Gram 
2 385 " 
3 32 " 
4 82 " 
5 325 " 
6 3,5 adet 

Alınacak gıdayı temin 
Herkes gibi siz de : Bu 

rasını içiniz. Her yerde israrla 

6984 

Ankara Birası 

~ kmcktcn 
Sülten 
Tereyağından 

Ett<n 
Balıktanl 
Yumurtadan 
eder . 

besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi
arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

52 

7160 6-11-15-20 
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başlık yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. (Kumaş nümunesi şart- a a go ge e ereceJ 
namesine bağlıdır ) . 

ihalesi Ağustosun 31 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye en , hararet 38-40 
cümeninde yapılacaktır. Muvakkat teminab otuz liradır. 

isteklilerin şartnamesini ve kumaş örneğini görmek üzere her gün Be-
lediye yazı işleri kalemine ve ihale günü de c'a\mi encümene gelmeleri 
ilan olunur. 7178 11-15-19-23 

Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 mo 

deli yeni bir F rigiöaire 
alınız. · 

Yeni Frigidaire 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatını 

yanya yakın azaltan Ekovat 

O>fmpresörü ile mücehhezdir. 

isterse 140 olsun, 18 ay vade ile, bir tane hakiki 

Kelvinatör buz dolkbı aldınız mı içinizin ve dı
şınızın derecesi sıfıra kadar düşer. 

Y eterki emrinizde bir Kelvinatör buz dolab1 

bulunsun . 

Veresiye 
• 

yerı : satış 

Belediye karşısında Yeni 
7179 

mağaza 
1-7 

Bor Kemerhisar içmesi 
Otedenberi muhitimizde faydalarile büyük bir ün almış olan (Kemer 

hisar içmesi ) bu yıl da her senekinden daha muntazam olarak açılmıştır· 
Yazın herkesi evlerden kaçıran sineklerin bulunmaması, temiz hava bol 

su; içmenin güzelliğini bir kat daha arbrmaktadır . 

1 Doktor Operatör F · ·d · Soğuk 
rıgı aırehava do-

içme, Sağlık bakımından çok büyük bir rağbet kazanmıştır. Bilhassa: 
Böbrek, Karaciğer, safra, mesane yollan , mide , barsak hastalıkları içİJ1 
en tesirli bir şifa kaynağıdır. Tren, Kemerhisar durak yerinde durur . Çok 
ucuz fiatla hazır bulunan arabalar yolculan müşkülatsızca içmeye götüriir· 

Numan Bedri 

Doğum ve Kadın hastalıklan birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakül
tesi kadın hastalıklan kıliniği muallim muavini. 

Bu zemane kadar Ankara vilayet doğum mütehassıslığı, Denizli 
memleket hastanesi Nisaiye mütehassıslığmda ve doğum evleri 

Baş tabip ve kadın hastalıkları müte-

hassıslığında çalışmış olup halen serbest çalışmak 
üzere istifa ed~rek Adanaya gelmiştir. 

Hergün sabahdan akşama kadar Yağ camisi karşısındaki sokakda 
muayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler. 

7159 4-15 1 

labında muhafaza edeceğini 

gıdalar ve her nevi içkil ~ 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

Ekovat Kompresörlü F rigidaire 
sahip olanlar elek 1 

trik faturası gel- 1 

diği zaman ne karJı bir iş yapmış olduklannı anlarlar. 

F rigidaire, den ~~r:b~~~ktu;~ daha idareli soğuk hava 

Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat getir· 
dikten sonra satın alınız . ' 7101 

Adres: Abidin paşa caddesi Ziraat BankaSJ karşısında . 241 
Muharrem Hilmi 

1 

1 
l 

içmede özel barakalar, lokanta, büfe ve yatak tertibatı muntazam su 
rette hazırlanmıştır . 

Gerek sayın konuklanmızdan Ceyhan ve Mersinlilerin içmeye göster· 
dikleri rağbet ve gerekse Sağlık ve Sosyal Baka~lığının tahlilli raporları 
yukarıdaki sözlerimizi bir kat daha kuvvetlendirir. 

içmenin hem tabii güzelliğini ve hem de sıhhi tertibatını bir def acık ol· 
sun görenlerin bu görüşlerimizde bizimle bir fikirde bulunacaklarına şÜP' 
hemiz yoktur. 7175 2-8 

EW 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 


