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Köylerimize sıhhat ve re
fah getirecek tedbirler 

,, 

Dahiliye Vekaleti köy kalkınması için 
hazırladığı mühim bir proje üzerinde 

etüdlerle meşgul bulunmaktadır 
Memleketin büyük davası olan 

köy kalkınması planının muvaffakı
yetle tatbiki için dört Vekaletin elele 
Vererek kendi sahalarına düşen işler 
Üzerinde çalışmaktadırlar . iç işleri 
Bakanlığının yaptığı ve yapmayı ka
rarlaştırdığı işler üzerinde Vekiiletin 
salahiyetli bir direktörü bize şunları 
söylemiştir : 

" . . . Planın tatbiki cümlesinden 
olarak mahalli idarelerde bir köy
cülük şubesi ihdasedilmiştir . Köy iş
lerini ötedenberi göz önünde bulun
duran ve köy kalkınmasını ptogra
ınına alan Cumhuriyet hükumeti her 
fırsattan istifade ederek bu vaziyete 
temas etmekte ve esaslı bir hal yo
luna sokmak çarelerini aramaktadır. 

En büyük dava köy davasıdır . 
Onun için attığımız her adımda, kar
şımızda bu büyük davayı görerek 
hareket ediyoruz. Türkiyenin 44 bin 
köyü vardır; ve bunun 26 bininde 
elimizdeki köy kanunu muvaffakı
Yetle tatbik edilmektedir. 

Köy kanunu, köyün sıhhi, içtimai, 
idari, bedii ve ilmi bakımdan ala
kalı bulunduğu muhtelif sahalara 
teınas etmiş ve hayat şartları ve 
Yaşayışı birbirine uymaz olan köy
lerimizin hepsinde tatbik olunabilir 
şekilde tanzim olunmuştur. 

Ancak, nüfusu yüzü geçmiyen pek ı 
küçük köylerimiz de vardır ki bun
lar da bu kanunun tatbikine şimdilik 
İtnkiin yoktur . Bu küç~k köyleri-

Dahiliye vekili Şükrü Ku ya ı 

mizin de mahalli hizmetleri muvaf- 1 

fakıyetle başarabilmesi hedefine doğ I 
ru ~rüyor~~· ye buna varmak için ı 
takıbedecegımız yol da " köy vah-
deti ,, fikrinde toplanabilir. / 

Başlı başına, köy kanununun tes
bit ettiği işleri başaramıyacak olan, 
küçük köylerimizi birlikler halinde 
toplıyarak ve bundan doğacak olan 
mali ve bedeni kuvvetten istifade 
ederek hedefe varmayı kolaylaştı
racağız. Fakat köy vahdetini temin 
etmeye çalışırken karşımıza toprak 
işi çıkıyor . 

Memlekette bir reforme agraire 
yapılmadıkça bu işin halline imkan 
görülememektedir. Bu ise, her şey
den önce bir zaman ve para işidir . 
Bu halledildikten sonra köyler dü
şünülen plana göre esaslı surette 

- Gerisi ikinci sahifede -
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Trakyadaki 
Mauevralardan sonra or
dumuz büyük bir geçit 

resmi yaptı 

lstanbul : 13 ( AA. ) - Ordu· 
muz muvaffakiyetli manevralarından 
sonra büyük bir geçit resmi yapmış-
tır . 
Geçit resmi, tam iki saat sürmüştür. 

Tanı iki yıl sonra 

Sivas - Erzurum hattı 
bitmiş olacak 

Ankara : 13 (A.A. ) - Bayın
dırlık bakanı Ali Çetinkayanın refa 
katinde olarak Sivas Erzurum ve Si
vas - Malatya kısımları üzerinde 
tedkikatta bulunmuş olan Bayındır
lık bakanlığı müsteşarı Arif , Erzin· 
can üzerinden Erzuruma giderek 
üçüncü umum müfettişlik bayındır· 
!ık işlerini tedkike başlamıştır . 

Bayındırlık müsteşarı bu geziı>ti 
etrafında beyanatta bulunarak Si
vas - Erzurum hattının en s:>rp· 
noktalarından biri olan çaltı boğa
zının hemen hemen keçilmiş bulun
duğunu ve 15 kilometre uzunluğun
da ve içinde 5 kilometrelik bir tunel 
açılacak olan Vtul boğazında kazma 
ile saldırılmış olduğunu ve 1939 ey
lülünde hattın Erzuruma varmış ola· 
cağını bildirmiştir . 

Muğla doktorları 

Sıtma ile savaşa atılıyorlar 

Ankara : 13 ( A.A. ) - Muğla 
serbest ve memur doktorlar yaptık
ları bir toplantıda mücadele teşkilatı 
olmıyan yerlerde ücretsiz olarak sıt
ma mücadelesi yapmağa karar ver
mişlerdir . 

Yunanistan da ispanya ihtilalinde 
Arnele mümessilleri as
gari ücret nisbetlerini 

kararlaştırdılar 

- · 
Atine : 13 ( A. A. ) - Dün ak 

Şanı amele mümessilleri arasında 
asgari maaş ve ücretlt!r tesbit edil
miştir . 

Henüz asilerin, Madrid hükumeti arasın 
da, bütün kanlı çarpışmalara rağmen nihai 

bir netice veren haraket olmamıştır 

Fransaya izinsiz uçan 
İtalyan tayyarecileri 

cezalandırıldı 

Paris : 4 ( A. A. ) - Fransa
~a Yakalanan ltalyan tayyarecileri 
avası dün bitmiştir. 

2 
Tayyareciler birer ay hapse ve 

OQ er frank para cezasına mahkum 
olmuşlardır. 

Necaşinin emvali 
İtalyanlar tarafından 

müsadere edildi 
b Roma : 13 ( A.A. ) - Adisaba-

b~dan bildirildiğine göre : Necaşinin 
ur· un emvali ltalyanlar tarafından 

tııüsadere edilmiştir . ' 

Nafia vekili Bafrada 

k'(' ~afra : 13 ( A.A. ) - Nafia ve· 
1 1 ınız Ali Çetinkaya burada bulun 

tııaktadır . 

Paris : 13 ( A.A. ) - İspanya 
işlerine ademi müdahale paktının 
akdi için Fransa büyük bir gayret 
göstermektedir . 

• Londra : 13 (A.A.) - Gşi kuv-
vetlerinin daha bazı mevkiler 
İşgal ettikleri öğrenilmiştir. / 

İhtilalcılann şimdiye kadar bir 
çok ayaletleri kontrolleri altında 

bulundurdukları anlaşılmıştır. 

Madridden Parise altın gönderil. 
mektedir. 

Madrid : 13 (A.A.) - Hükümet 
kuwetleri Madride 25 kilometre me-j 
safede iki mühim mevkii işgal et
mişlerdir. 

Madrid: 13 ( A.A. ) - Şimalde 

bugün öğleden sonra asilerle şiddet· 
li bir muharebe vukua gelmiştir . 

Madrid : 13 ( A.A. ) - Asilerin 
bir tayyaresi bu sabah şimaldeki 
iki kasabayı bombardınan etmiştir . 

Paris: 13 ( A.A. ) - Almanya 
nın Madrid hükumetine bir ültimatom j 
göndererek , Alman tayyareleri ser· 

best bırakılmadığı tak<lirde yanlış
lıkla Madrid yakınında yere inmiş 
olan tayyarelerin tesliminden İmtinaı 
kabul etmdi, aksi takdirde dipolmasi 
münasebatın kesileceği bildiri!· 
miştir. 

Paris : 13 ( Radyo ) - gelen 
habere göre' : Asilerin Madrid'i sı
kıştırmaları üzerine Cumhur Başka
nı Azana i·e kabine erkanından ye. 
disi Fransız hududuna kaçmışlardır. 

Asi kuwetlere mensup tayyare
ler Portekiz ve Fransız hudutlarına 
doğru kaçmakta olan mültecilerin 
Üzerlerine müteaddid bombalar at
mışlardır. Yirmiden fazla olü var 
dır. Yaralıların sa ,ısı da çoktur . 

Barselona : 13 ( A. A. ) ·- Asi. 
ler Vadicozu bombardıman etmiş
lerdir . Şehrin kumandanı asilerle 
müzakereye girişmiştir . 

Madrid ; 13 ( Radyo ) - Hükil · 
met tayyareleri Gırnatayı bombar
dıman etmişlerdir .. 

- Gerisi tiçüncü sahifede -

Amman kongresi 

Filistin Araplarının dilekleri İngilizler 
tarafından tc.mamen kabul edilmedikçe 

mücadeleye en çetin bir şekilde 
devam olunacakmış 

----·····----
Hicaz, Irak ve Yemen hükümdarları, 
İngiliz kralına müşterek bir mektup 

göndererek Filistin hadiselerine 
müdahalesini rica etmişler. 

Kudüs : 13 (Radyo) - Elli kişi
lik bir Arap müfrezesi Tabarya gö
lünde yıkanmakta olan lngiliz asker · 
!erinin üzerine hücum etmişler ve 
bunlardan üçünü öldürüb sekizini de 
yaraladıktan sonra silah mühimmat
lerini al rak kaçmışlardır. 

Hadiseden sonra bunların taki
bine tayyare ve süvari müfıezeleri 
gönderilmiş ise de izleri bulunama
mıştır. 

Kudüs : 13 (Radyo) - Nablus 
ahalisine 5000 İngiliz lirası nakdi 
ceza tarh olunmuştur. 

Emir Abdullah, Filistinde şidde
tin bırakılması için lngiliz komiseri
ne yazdığı mektubu ve aldığı cevabı 
' · kumuş, içtimada bulunanların bir 
beyanname neşrederek ihtilalcıları 

sükunete davet etmelerini, ve bunu 
yapacaklarına dair kendisine bir ta
ahhüt mektubu vermelerini, kendi. 
sinin de sükunet teessüs edince Ya
hudi muhaceretini durduracağını va
dettiğini bildirmiştir. 

Filistin mümessilleri, lngilizlerin 
- Gerisi üçüncü sahifede -

İngiliz - Mısır 

Muahedesi birkaç güne ka
dar Londrada imzalanacak 

Kahire: 13 [Radyo) - Dün gece 
yarısına kadar devam eden müzake. 
relerden lngiliz - Mısır murahhas
ları arasında tam bir mutabakatı 
efkar hasıl olmuş ve muahedenin 
esas hatları tesbit edilmiştir. 

Murahhaslar birkaÇ güne kadar 
lngiltereye giderek muahedeyi Ha
riciye nazaretinde imzalayacaklardır. 

Başvc:kil Nuhas Paşa; gazetelere 
beyanatta bulunarak elde edilen bu 
muvaffakiyetinden dolayı son dere
de memnun olduçunu bildirmiş ve 
lngiliz murahhaslarıyle bilhassa in 
giltere Hariciye Nazırı Edenin gös. 
terdikleri kolaylıktan dolayı kendile
rine teşekkür etmiştir. 

Fransa hükumeti 

Beş yılda beş bin tayyare 
yapacak 

Paris : 13 ( Radyo ) - Ayan 
meclisi; mebusan meclisinin beş se. 
ne zarfında beş bin tayyare yapıl

ması hakkındaki kanunu büyük bir 
ekseriyetle kabul etmiştir. 

Kudüse gelmekte olan bir tren 
Süt istasyonundan sonra yoldan çık 
mıştır. lhtilalcılar trene ateş açmış 
ve mukabele görmüşlerdir. bir Arap 
ölmüştür. 

Eleyyam gazetesinden: 

Diyarbekirde Halkevi ça
lışmaları ve kültür hayatı 

Maverayi Frden Emiri Abdullah, 
Filistin ihtilaline beşinci defa tavas
sut etmek üzere Arap fırkaları birlik 
heyetini Ammana davet !'tmişti. 

Heyetle yapılan içtimada Emir 
Abdülhamidin son günlerinden bu 
güne kadar Arap istiklal hareketle. 
rinin tarihçesini yapmış, sonunda 
Filistin mücadelesini ve yapılan fe. 

Doğu illerimizin bu büyük merkezi , 
Bayındırlık , irfan, ilerleme ve yükselme 

yolunda dev adımlariyle ilerliyor 

1 dakarlıkları takdir ettiğini, Arap 
hükümdarlarının esaslı bir yardımda 
bulunmadıklarına teessüf eylediğini 
söylemiştir. 

Diyarbekir 12 ( Hnsusi muhabiri
miz bildiriyor ) - Bura Halkevinin 
şimdiye kadar olan faaliyeti çok iyi 
neticeler vermiştir . 
Başkan Tahsin Cahit Çubukçu ile 

Ziraat bankasının çiftci
mizi sevindiren kararı 

Banka pamuk mahsulünün idrakine 
bir yardım olmak üzere çiftciye kısa 

vadeli ikrazata başladı 

Bu yıl hububat mahsulünün bir 
takım hava şartları yüzünden iste· 
nen randmanı vermemesi sebebiyle 
çiftciıniz bu mahsulden pamuk ye· 
tiştirmek için muhtaç olduğu para
yı elde edemedi. Bundan başka bu 
yıl fazla yağmur dolayisile çapa iş· 
!erinin artması ve amele ücretinin 
yüksek olması da çiftciyi ayrıca mas 
raflara sokmuştur . 

Bundan dolayıdır ki mahsulünü 
kurtarmak mecburiyetinde olan çift
cilerimiz gerekli masraflar için bü
yük sıkıntı çekmekte ve çıkacak 
mahsulünü daha şimdiden ucuz fi. 
atlarla açığa satarak zarar görmek
tedir . 

işte çiftcinin bu müşkil vaziye· 
tini göz önüne getiren Şehrimiz Zi-

raat Bankası, umumi merkezi nez
dinde teşebbüste bulunarak pamuk 
mahsulünü meydana getirinceye ka
dar çiftcinin muhtaç olduğu masraf
ları kısa vadeli ikrazat yapmak su
retile önlemeyi teklif etmiş ve bu 
teklif umum müdürlükçe kabul O· 

lunmuştur . 
Çiftcimizi bir takım ağır külfet

lere, vecibelere ve faizlere katlan
maktan kurtaran bu karar Ziraat 
Bankasının ötedenberi Çiftciye gös. 
terdiği kolaylıkların Yeni bir misa
lidir . 

Memnuniyetle öğrendiğimize göre: 
Şehrimiz Ziraat Bankası dünden 

itibaren bu kararın tatbikine başla
mış ve bir kısım çiftcilere para ik
raz etmiştir . 

elele vermiş olan mümessiller evin 
~ülkü yolunda il~rlemesi için ne yap
mak lazımsa yapmışlar ve bunda 
muvaffak olmuşlardır . 

Evin genel faaliyeti hakkında şu 
izahatı verelim : F olklör üzerindeki 
incelemeler üzerinde ( Diyarbekir 
hulkiyatı ) adlı kitap , tren resmi 
küşadında ( Diyarbekire bir bakış ) 
adlı eser tab ettirilerek dağıtılmış , 
Diyarbekir tarihi yazdırılmış , dili 
üzerinde çqk çalışılmış , çarşaf ve 
peçe mücadelesinde kazanılmış , on 
beş kişiden mürekkep kuvvetli bir 
orkestra takımı teşkil olunmuş , pi 
yano ve keman kursları açılmış , re· 
sim atölyesi rağbet görmüştür . 

Şimdiye kadar beşyüzden fazla 
yetim ve fakir çocuğa elbise giydi
rilmiş , fakirler muayene ve tedavi 
görmüş , binden fazla çocuğa çiçek 
aşışı yapılmış , açtığı göz muayene 
evinden kimsesizler fazla istifade et· 
miş , fukaraya mahrukat ve para da
ğıtılmış , işsizlere iş bulunmuş ve 
yedi çocuklu ailenin iaşesi temin 
olunmuş, mesai umumi merkezce tak
dir ve tavsiye olunan köycüler şube
ler köylülerle her cihetten çok ya· 
kından alakadar olmuş , üç numune 
köyünde bir çok yenilikler vücude 
getirmiş v~ köylünün bilgisini artır 
mak ve lehçeyi düzeltmek gayesiyle 
her sene yurt bilgisi ve lehçe müsa· 
bakaları açarak kazananlara öküz 
ve para dağıtmış , tohumluk vermiş 
ve zirai usullerin ıslahına çalışmıştır. 

iki ipek ve koza , bir hububat , 
- Gerisi üçüncü sahifede -



Sahife : 2 Türle sözü 

• 
ispanya hadiseleri 

etrafında 
lspanyol isyanının doğurduğu milletlerarası vaziyel hak/andaki 

tahliller, ~Fransız gazetelerini ehemmiyetle işgal etmekte devam edi
yor. 

Dünkü hava vaziyeti Kaçakçılarla iki saat 
süren bir müsademe 

Bu gün de muhtelif gazetelerin, bu çarçabuk mesele etrafındaki 
mütalealarını aşağıya alıyoruz : 

l~panyanın mali cep- j 
hesı: . 

L'lntormation gazetesi isyanın ı 
lspanyol maliyesi üzerindeki kötü te
sirlerini tahlil ederken diyor ki : 

Kolayca tahmin edilebileceği gi
bi lspanyol hükumeti banka moartor
yomunu bir kere daha uzatmak mec
buriyetinde kalmıştır : 

isyan patladığı zaman, 19 Tem
muzda iki gün için ilan edilmiş olan 
moratoryom sonra 26 Temmuz ü 
çüncü bir kararla da 3 Ağustosa 
kadar uzamışb . 

Şimdi mühlet 10 Ağustosa çı
karılmıştır . 

Fakat bir hafta sonra, ispanya
nın mali ve ticari münasebetlerine 
muntazaman devam edebileceği şüp 

helidir . 
Bilakis, ispanya günden güne 

amme hukuku prensiplerinden uzak
laşıyor gibi görünmektedir . 

Dün kaçanların malları müsade
re edilmişti, bu gün de kiraların ö · 
denmesi tatil edilmiştir . 

Banka moratoryomu devam et
tiği müddetçe pazarda resmi döviz 
listelerinde mevcud olmıyacaktır . 

Fakat sivil harp uzadıkça pezeta 1 

gayri resmi piyasalarda satılmaktan 
geri kalmıyacaktır . 

Ciberaltar'dan bildirildiğine gö
re, lspanyol parası endişe verici nis
betler dahilinde düşmektedir . 

F skiden bir isterlinin mukabili 
36 pezeta idi . Şimdi sarrafJaT bir 
isterlin için 60 pezeta istemektedir 
ler . 

lspanyadf 
tesiri mi? 

yabancı 

La Depeche Toulouse lspanyol 
isyanında Berlin ve Romanın parma
ğı bulunmasından korkuyor : 

Vaziyetin vahimliğini kendi ken
dimizden saklamıyalım ve bu dere
cede mühim hadiseler karşısında 
Fransa da herkesin , parti mf"nfaat
lerinden daha yüksek menfaatlerin 
mevzuubahs olduğunu anlaması la-
zımdır. • 

Büyük bir milletlerarası facia 
cereyan etmektedir . 

Herkes, bu askeri isyanın men 
şei ve şumulü üzerinde iyice düşiin
melidir. 

Bu hareket, eski ayaklanmalara 
benzemiyor . Onun hazırlamak ve 
devam ettirmek için kullanılan para. 
isyancılann ellerindeki silahlar, bu 
isyan perdesinin ardında çok ustaca 
hazırlanmış bir teşebbüs bulunduğu -
nu ispat etmektedir . 

Fransanın etrafında faşist dev
letlerden bir çember mi çevrilmek 
isteniyor ? 

Alman tayyareciliğinin yardımı 
sayesinde şarki Akdenizde h"va üs
tünlijğünü temin etmiş olan ltalyanın 
garbi Akdenizde de bu üstünlüğü el
de etmesi mi mevzuubahistir. 

Fransaya Fasta büyük güçlük 
ler mi yarablmak isteniyor ? işte bu 
faraziyeleri tetkik etmeliyiz . 

Diploması sahasında 
yavaşlık: 

L'Echo de Pariş gazetesinde Per
tinax yazıyor: 

Neden bu teşebbüs aynı za~anda 
yapılmıyor ? 

Sonra Fransız hükümeti, tam ls
panya'da hükümet taraftarları için 
oyunun kaybetmiş olduğu hissi ver
diği bir zamanda onun tarafını tut
muş görünüyor. 

Komünistlerin düşüncesi 
L'Humanit'e gazetesinde Vailland 1 

Couturier sağların aleyhinde ateş 
püskürüyor: 

Bu adamların tek düşüncesi şu
dur: 

işçilerden himaye gören Madrid 
meşru hükümetinin ezilmesi için her 
şeye teşebbüs etmek. Bu mücadele 
sayesinde Fransız demokrasisini yık
mak için her şeyi yapmak. 1 

• 

Onlar nefes alır gibi ihanet eder
ler. · 

Ekseriya müdafaa için göğüsle 
rinden ve cep tabancalarından başka 
vasıta bulamıyan dost cumhuriyete 
karşı asilerin t!mrine yeni Yunkers'
lerin verildiğini öğrendikleri zaman 
bedbahtlar seviniyorlar. j 

Frans'ya yaptıkları fenalık umur-ı 
larında bile değil. 

Halk cephesine karşı kinleri bü 

tün hareketlerini idare etmektedir. 
Fransa'nın vaziyeti, serbest tica· 

retin serbest kaldığım ve ispanya' da 
meşru hükümete yapılacak irsalata 
hükümetin müdahale etmiyeceğini 
söylemiş olan lngiltereninkinden baş
ka olamaz. 

Askeri hava rasat merkezinden 
aldığımız malumata göre : 

Dün tazyiki nesimi 7 52,5 idi . 
Hararet saatfikide 34,3 dereceyi ve 
rutnbet 50 yi göstermiştir . 

En az fıtıraret 22,4 , rüzgar batı 
güneyden saniyede 4,5 metre sur
atle esmiştir . 

Vasati rüyet sahası 35 kilometre 
idi . 

Hukuk ve istintak daire
leri de dün yeni binaya 

taşındı 

Adliyemizin hukuk ve istintak 
daireleri de, dün, ağır ceza binası 
yanına temamen taşınmış ve yerleş
miştir. 

Sulh ceza ile asliye ceza icısım

larıda bir· kaç gün içinde taşınmış 
olacaklardır. 

icra dairesi için henüz bir bina 
isticar edilmiş değildir. 

Kız kirleten 
Beş sene ağır hapse 

mahkum 'i du 
Karaisalının Topçu köyünden 

Esll}ayı kaçırarak girletmekten suçlu 
ve mevktJf Hasan Hüseyin oğlu Meh
met ile , buna yardımdan suçlu Hü
seyin oğlu Hacı Ali ve dört arkada
şının ağır cezada muhakemeleri biti
rilmiştir . 

Verilen kararda , Mehmet beş 
sene ağır hapse , Hacı Ali 3 ay on 
beş gün hapse mahkum olmuşlar 
ve diğer suçlular da beraet etıniş· 

lerdir. 

Turunçlu köyünde Jandarmalarımızın pu
susuna düşen kaçal<çılar, hükümet kuve- 1 

tine karşı gelip ateş açtılar 

Müsademe sonunda bir. kaçakçı 
öldü diğeri tutuldu. Kaçan dördü 

de takip ediliyor. 
Suriyeden milli hududumuza ka - I 

çak mal sokan altı silahlı şahsın ta· l 
kip ve derdestine memur edilen jan· 1 

darına suvari müfrezesi, evelki gece 1 

saat 24 te Adananın Çınarlı mınt'6 1 

kasının turunçlu sının içindeki me 1 

zarlık mevkiinde iken beklenen ka- j 
çakçılar ·pusuya girmişler ve dur em
rine karşı gelerek ateş açmışlardır. 

Bunun üzerine Jandarmalarımız ate
şe başlamışlardır. Müsademe tam 
iki saat devam etmiştir. 

Neticede kaçakçılardan, Kayse
rinin hacılar nahiyesinden Aziz oğul
larından Hasan oğulu 313 doğumlu 
Hasan ölmüştur. Yanında (13367) 
numerolu bir de Türk mavzeri bulun· 
muştur. 

Ayni nahiyenin aşağı mahallesinden 
Maslahatçı oğullarından Ahmet oğlu 
Hacıali ismindeki kaçakçı da, elinde 
Barabellum tabanca olduğu halde 
diri olarak yakalanmıştır. 

Kaçakçılardan üç hayvan yükü 

sigara kağıdı ile, biri ağır yaralı iki 
hayvan ~sadere edilmiştir. Firar 
eden diger dört kaçakçı şiddetle ta
kip edilmektedift 

Vakadaq haberdar edilen şehri
miz müddeiumumi muavini Tevfik 
dün Turunçlu kö~e bu hadisenin 
cürmümeşhudma gitmiştir. 

Çayır biçer gibi 

Orakla kadının başını ke
sen adamın aklında bir 

şey yokmuş 

Kesik ICöyünden, yarımda çalışb
ğı Emine ismi"de bir kadının başını 
orakla kesip öldürmekten suçlu ve 
mevkuf Elazizli Mehmet oğlu Osma· 
nın duruşmasına ağır cezade devam 
edilmiştir. 

Bundan evelki celsede suçlu Os
manın tıbbı adlice müşahade albnda 
bulundurularak akli bir maluliyeti olup 

lspanya'ya yardım etmek lazım
dır. Bu sulhun menfaaatinedir. Hiç 
kimse Pireneler üzerinde bir faşist 
cephenin teessüsüne ve Akdeniı'de 
bir Alman deniz üssünün kurulması· 1 

na tahammül edemez. Bütün Pransız 
işçileri, Fransız kardeşlerine sivil har· ı 
bı söndürmeleri için ellerinden gelen 
bütün yardımları yapmaya hazırdır- ' 
lar. 

Ki 1 d 1 k olmadığına karar verilmesi üzerine ev an çırçır ayaca 1 suçlu lstanbula gönderilmişti. 
Gelen raporda, Osmanın ne ha-

f b •k ı t b•t d•ıd• · len ve ne de suçu işlediği zamanda a rı a ar es 1 e 1 1 akli maluliyeti olmadığı bildirilmek. 

y urd haini yurdseverler 
Devlet bakanı ve sosyalist parti- 1 

si genel sekreteri Paul F aure, hem 
hükümetin, hem de partisinin fikir· 
lerine tercüman olan makalesinde 
diyor ki: 

ispanya bize hazin bir ders man-
' d" zarası ,arze ıyor. 

Ordu ve vatan namına harekete 
geçen faşistler her ikisine de ihanet 
ediyorlar. 

Onların geneJaileri. ve subayları, 
milletin seçim vasıtasiyle kurmuş ol· 
duğu kanuna ve müesseselere karşı 
ayaklanmakta ve bas~t neferlerden 
istedikleri sıkı disiplini ayaklar altına 
almaktadırlar. 

Nizam ve asayiş adamları olduk· 
lannı iddia edenle, memleketlerini 
tarihin en kanlı ve en acıklı sivil 
harplanndan birine atıyorlar. 

"ispanya lspanyollarındır,, dövizi 
altında seferber olan vatanperverler 

2903 sayılı pamuk islah kanunu
na tevfikan bu yıl Vilayetimizde klcv 
land cins pamuğun ekim mmtakası 1 

olarak Seyhan ve Ceyhan ırmakları ! 
ile deniz ve demiryolu arasındakı ı 
sahanın tahsis edildiği malumdur . 

Bu ~ahada yetişecek klevland 
pamuklarının çırçırlanması için hu
susi tertibat alınması ayni kanunun 

icablarından olduğu için şehri1J1izde 
bu cins pamuğu çırçırlamak için Zi
raat Vekaletince şu fabrikalar ay· 
rılmıştır . 

36 çırçırlı Milli Mensucat fabri
kası, 55 çırçırlı Abidin, 55 çırçırlı 
Hakkı Salih ?.osnalı, 56 çırçırlı Pa-

Umumi ev kadınını yarala 
yan adamın muhakemesi 

dışarıdan para ve silah alıyor ve An- Umumhane kadını Niğdeli Emi-
dalozya ile Katalonya'nın çocukla k 

neyi bıçakla yaralayarak öldürme 
rını lejyonların paralı askerleriyle istemekten suçlu ve mevkuf Hamza 
Afrikalı kıtalara katlettiriyorlar. oğlu Mahmut ve tahkikatı yanlış yo-1 

Eğer bunlar oyunu kazanır ve la sevkelmekten sQçlu sandalyacı 

muk iş Limited, 36 çırçırlı iş, 43 
çırçırlı Cumhuriyet, 50 çırçırlı A-

sım, 36 çırçırlı Ergirler, 20 çırçırlı 
Kısacık zade, 19 çırçırlı Halis fabri
kalarıdır . 

Bu fabrikalardan mada çırçır 
fabrikalannda klevland pamuğunu 
çırçırlamak yasak edilmiştir . 

Adını yazdığınuz fabrikalar zi
raat dairesinden izin almak suretile 
yerli koza ve iane kütlüsü de işle
yebileceklerdir . 

Bu maksadın temini pamuk mev 
siminde bütün fabrikalar hususi me
murları tarafından çok sıkı kontro
le tabi tutulacaklardır . 

WL 2W 

Ticaret odası 
memurları 

iktisat Vekaleti emrine 
alınacaklarmış 

Madrid' e yerleşirlerse, lsptınya üze- Mustafa haklarındaki duruşmaya a-
rinde Fransız düşmanı bir hükümet ğır cezade devam edilmiş. davacı E- iktisat Vekaleti Ticaret Odası 
hüküm sürecek ve Avrupa faşizmi mine ile şahit olarak polis memuru memurlarının hüsnühal varakalarını 
eskisinden daha büyük bir kin ve lbrahim ve umumi ev kadınlarınd:ın ve sicillerini istemiştir. 

tedir. 
Duruşma, köy muhtarının celbi 

için 28 Ağustosa bırakılmıştır. 

Halkevi tenıscileri iki maç 
yapacaklar 

Y ann v~ öbürgün Halkevimizin 
tenis kolu amatörleri öğleden sonra 
saat 16 da Halkevi tenis kortunda 
iki maç yapacaklardır . 

Ruhsatsız tabanca 
taşıyor muş .. 

Seyhan mahallesinde oturan Ah
met oğlu Dırgan'ın ruhsabız olarak 
bir karadağ tabancası taşıdığı gö
rülerek iki adet fişengiyle birlikte 
musadere edilmiş ve hakkında taki
bat kanuniye yapılmıştır . 

~~-------·--------~-
Konyada da sitma var ! 

Konya Vilayeti sınırlan içinde 
sıtma hastalığının çoğaldığı için sağ. 
lık bakanlığından 20 kilo devlet ki
nini istenmiştir. · 

cüretle dünya hegemonyası ve de- Dilber ve Feride dinlenmiştir. Şimdiye kaaar Ticaret Odası e 

mokrasilerin e%ilmesi olan hedefine Komiser Şakirle bekçi lsmailin iktisat Vekaletine bağlı olmakla be ve maaşlarını da Vekalet bütc~suı· 

LA L OSU z -==== 

doğru yürüyecektir. celpleri için duruşma, Eylüle kal. raber Oda memurları Vekalet me- den alacakları ·söylenmektedir. 

M·ıı 1 b k mıştır. I d 'ld'I Mamafih bu şimdilik bir tahmin· 1 et erarası a ımın Cumhuriyet müddeiumumisi mur an eği 1 er. den ibarettir. 

dan : r Maaşlarını Oda bütçesinden al- Memurlar iktisat Vekaleti em 

Fransız elçileri Berlin ve Roman 
ya Fransız hükümetinin ispanya ha
diseleri karşısında bitaraflığın muha
fazası hususundaki kararlannı bildi
recekler ve diğer iki hükümet muva
fakat ederlerse, ayni teklif diğer hü
kümet merkezlerine de yapılacaktır. 

Le Temps gazetesi de, ispanya 
meselesinin milletlerarası vaziyette 

Cumhuriyet müddeiumumisi Ah
met Tevfik, bi~ay mezuniyet alarak 

Kayseriye gitmiştir. 

maktadırlar. rine alındıktan sonra Ticaret Oda

Bundan sonra Oda memurlannın 
iktisat Vekaleti emrine girecekleri 

sında esasla bir islihat yapılması da 
mevzuubahistir. Geru;i uçüncu sahifede -

14 Atustoı 

T<öylerimize sıhh 
ve refah getirec 

tedbirler 
- Birinci sahifeden artan-

tanzim ve tensik edilecek ve bu 
ve daha kuvvetli kurumlann süra 
kalkınması sebep ve çarelerine 
vessiil olunacaktır. 

Bugüne kadar alınmış olan t 
birlerin hulasası şudur : 

Trakva köyleri için bir birlik 
kası tesis· edilmek üzeredir 1 Bu 

için yalnız Trakya mınbkasını ih 
eden bu ilk teşebbüs, önümü 
yıllar içinde, bütün memlekete 
mil olunacak ve 44 bin köyümü ı 
mali ihtiyaçlarına yardımlarda 
lunmak üzere bir köyler ba 
teşkil olunacakbr. Vekalet son 
lerde bu işin etüdiyle meşguldür. 

Fakat merkezdeki bu kurum 
tün köylerin murakabesine kifi 
mez; harici teşkilatın da yardımı 
zımdır. 

Onun için şimdilik , merkez 
teşkilatın vazifesini kolaylıkla 
rebilecek kudreti 'kazanmasına · 
zaren bu işi hususi idareler ma 
tile tedvir etmel istiyoruz. Maa 
bütün esaslı düşüncelerimizi tat 
ediyoruz. 

Köy kalkınma plinının aldığı 
şeklin, elimizdeki köy kanun 
tadilleri icabettirip ettirmiy 
meselesine gelince : 
• Köy kanunumuzda muhtacı 
bir nokta yoktur . Yalnız köy 
nunun tatbik kabiliyetini kolay 
mak için safhalara ayrılması )" 
dır. Bu haliyle, kanunwı tatbi 
müşkülata tesadüf olunduğu i 
edilemez . Zira kanun her sa 
bir çok güzel hükümleri ihtiva 
mektedir. Bunların hepsinin bi 
aynı muvaffakiyetli ra.vdımam 
mesine, bu safhalara ayırma 
yapmadan evvel imkan yoktur. 
kanununun bölgeye ve ihtiyaca 
re mesai programlariylc plina 
larunası lazımdır • 

Memleketi bu noktai naza 
kısımlara tefrik -eder va ibtiya 
da bir sıraya koyarsak gayeye 
mak i~n sarfcdeceğimiz emek 
zamanın yansım kazanmış ol 
Meseli o zaman, 50 bin lira se 
ye ile teıekkül eden bir köy ba 
Si bir böf genin yalnız mali iş 
taahhüd eder, bir, diğeri se 
sini, ilmi ve bedii ihtiyaçları 
lamaya hasreder ve bu sureti• 
köy kanununun tatbiki çok k 
laşmış olur . 

Kolay yoldan ödünç p 
bulma 

Gene bu sene halka kolaylık 
mak üzere, frenklerin mont de 
dedikleri. kolay yoldan ödünç 
elde etmek için bir organizasyoll 
cuda getirmek niyetindeyiz. A 
pada çok taammüm etmiş olaJI 
borçlanma şeklinin esası şudur · 

Herkesin paraya ihtiyacı o 
lir, fakat herkes bunu bir şeref 
selesi saydığı için gidip şundan 

1lan ödünç para alamaz. Alsa 
muhtekirlerin elinde biT ~ 
istismar yatağı olmak ihtimal• 
dır. Hem bugünkü kanunla 
ödünç para alma genq bir m 
me tabidir. Devlet ödünç ~ 
me kanuniyle bu işi mahdud 
tevdi etmiştir • Suiistimalin 
geçmek noktasından bu fev 
yerinde bir tedbir olmakla be 
v~tandaşlara kolaylık göst 
tiyaçlannı tedarik etmelerine 
dun etmek de yerinde bir teşe 
olmalıdı,r. Bizim teşkil edec 
organizasyon şu şekilde işliy 
Herhangi bir vatandaş, kıymet 
de eden bir mahnı, vermek sdl 
kasadan malı ile mütenasib 
la bilecektir . Fakat bu mün 
borçlar ve ticaret kBntlftlan 
ahkimı umumiye claireainde 
cakbr. Bu çok buit bir 
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merikan bezleri 
e. 

ve iplikler 

·~ai İktisad Vekaleti, pamuk ipliği buhranı 
nın önüne artık tamamen geçmiştir ne 

te 

k ~ lktisad Vekaleti aldığı şiddetli 
~~dbirlerle pamuk ipliği ihtikarının 

U On" hf• une geçmiş bulunuyor . 
dı han edilmiş olan iplik fiatların-

z dan yükseğe mal satmak istiyerek 
~e listeden yalnız işlerine gelenleri 
;.rııaf t-derek piyasanın bir kısım ip· 
bk ihtiyacını karşılıksız bırakan ve 
u sureti~ ihtikar yapan tüccarlar 

.. hakkında hazırlanmış olan karama· 
ur~ tııe yüksek tasdike arzedilmek üze· 

tedir 

Son iki hafta içinde iplik piya· 
sasında uyanan hareket 4-12 nu
tııara pamuk ipliğinin ortada mev · 
tud bulunmasından ilni geliyordu . 
tiddetli ihtiyaç karşısmda iktisad 

ekaleti derhal Kayseri ve Bakırköy 
mensucat fabrikalarının çalışmalannı 
hu ihtiyacı karşılamaya çevirdi . 

Bu iki fabrikamız tarafından iki 
Rün içinde piyasaya mebzul miktarda 
j~sik olan numaralarda sevkedildi. 
kı gün gibi çok kısa bir zattıan için 

de gayet müsbet tesirleri görülen bu 
tedbirlerle ihtikarın önüne geçilmiş 
v~ İplik ihtiyacı kapanmış oldu. Bugün 

la, U fabrikalar piyasanın istediği 
en geniş siparişi karşılayabilecek 
Vaziyettedir. 

Bu son durum üzerine Adana , 
tge ve lstanbul mıntıkalarındaki , 
fabrikaların mümessilleri Vekalete 
~avet olundular. iplik. buhranı ve se· 
eplerile , buna karşılık Vekaletin 

~ldığı tetbirler kendilerine izah o 
Undu. 

b Sanayi umum müdürü Reşadın 
. ~kanlık ettiği toplantılar iki gün 

surdu. Fabrikatörlerle, fiatlar, pa· 
rdı (uk fiatlarında doğabilecek bir 
çl ıat farkının iplik ftatlarına tesir 

~~~~eği ve harçıalem olan ve köy· 
bnun en fazla kullandığı Amerikan 
/zlerinin evsafının tesbiti ( Standar-
ızasyonu ) hakkında görüşmeler 

Yapıldı. 

' 

Şeklindedir. Avrupada, mesela F
t~nsada, sokakta ansızın paraya iP
~Yacınız olur, cebinizdeki saati a
l etleri çok olan bu türlü müessese· 
erden birine verir, istediğiniz para

}'ı alabilirsiniz, muayyen bir müddet 

Zarfında parayı götürüp saatinizi al· 
llıanız mümkündür . Fakat parayı 

t~ereınezseniz, usulü dairesinde, saa
t • 

I nız satılır ve aldığınız paradan faz. 
a Para getirmişse üstü de size iade 
edT I 

Fabrika mümessillerile Vekalet 
erkanının görüşmeleri neticesinde 
Amerikan bezierinin evsafı tesbit 
olunmuş ve Vekalet bu hususta artık 
karar verebilecek bir yaziyete gel· 
miştir. 

Amerikan bezleri için tesbit olu
nan evsaf gazetelerle ilan edildihen 
ve bu yılın pamuk mahsulü piya· 
saya çıktıktan sonra bezlerin de 
fiatı tesbit ve ilan olunacaktır. 

ipekli kumaşlar üzerinde de tüc
carların ihtikara saptıklarını gören 
Vekalet bunların da kalitesini tayin 
etmiştir . 

Bu hususta hazırlanan ve yüksek 
tasdika sunulan kararname , ipekli 
kumaşların asgari evsafını tesbit 
etmiştir. 

Artık her fabrika çıkardığı ipekli 
kumaşa istediği ev.safı izafe edami· 
yecektir. 

Kararnamede birer birer isim
leri yazılan ipekli kumaşlara ( krep 
damör , krep jorjet , krep maroken 
krep birman , krep saten ) damga 
varı mecburiyeti de konmuştur . 

Hariçten memleketimize gelecek: 
olan mallara da tatbik edilecek olan 
bu damgalama usulü kararnamenin 

neşri tarihinden itibaren bir ay son· 
ra tatbika başlanacaktır . Stok mal
lar için de altı ay tasfiye müddetleri J 

bırakılmıştır . 1 

ipekli kumaşlar damga vurmak- , 
la müstehlik için aldığı malın mahi
yetini ve snu çıkaran fabrikanın adı-

1 nı öğrenmek mümkün kılınmaktadır . 

Yeni kararname İpekli kumaşları 
ipek , suni ipek ve karışık olmak 
üzere üç kategoriye ayrılmıştır . 

Kumaşların üstüne vurulacak olan 
damgaların , kumaşın hangi cinse 
mensup olduğunu gösteren bu üç 
vasıftan birini de ihtiva etmesi mec· / 
buriyeti vardır . 

1 

İspanya ihtilalinde 1 

-Birinci sahifeden artan - 1 

Rabad: 13 (Radyo] - Asi kuv
vetler Badi Caz ve Obido kasaba
ları civarında bulunmakla ve şid· 
detli muharebeler olmaktadır. 

Her iki kasabanın birkaç saata 
kadar asilerin eline geçmesi kuvvet
le muhtemeldir. 

1 

n 1 
.. 1 ır. şte memleketimizde bu usu-
U 'h k ı das etmek tasavvurundayız. Fa-

Londra: 13 [Radyo] - General 
Frango ve Molla kuvvetleri Merida
da birleşmişlerdir. 

fi 

r 

) 

ı 

/t bunlar için hususi hükümler ih
~va eden kanunlar çıkarmak lazım-

ır. Bu iş üzerindeki etüdler bittik· 

te~ sonra bir kanun projesi hazırla
~~ Kamutaya takdim edeceğiz ve 
1 Çalışma devresinde çıkanlacağı
nı u 

ınuyoruz . 

d . Bu yoldan istikrazda bulunmak 
~ına.k~çük paralar üzerinde olur. 
. un ıçın ihdas edeceğimiz usulü, 

Şıllıdilik memleketimizin nufusu mü· 
tek• 'f ası mıntakalakında tecrübe ede. 
c:ğiz. lstanbul, Ankara, lzmir dü
:undüğümüz yerlerdendir. Eğer ilk 
s:~rüb'.:' l~rden müsbet neticeler alır-

d 
butun vilayetlerimizde tamim 

e ece". 
gız . 

ban ~im~ili~ bu işlerle belediyeler 
k I _kası ıştıgal edecektir. Fakat fev 

b a ~de az bir faizle yapılacak olan 
u ıkrazın memlekette taammüm et 

llıesine lüzum görülürse o zaman 
~alnız hu işlerle uğraşacak yeni bir 
u:nka kurmak da mümkün olacak-... 

Bu kuvvetler Madrid üzerine 
doğru ilerlemektedirler. 

Hükumet kuvvetleri de bunları 

önlemek üzere Vadii Rümman ,dağ
larında mevzi almışlardır. 

Madrid: 13 (Radyo J -· Hüku
met kuvvetleri Vadii Rümman'da 
asilere karşı büyük bir zafer kazan. 
mış ve bunlardan çok mikdarda esir 
ve mühimmat almıştır. 

Cumhur Başkanı Azama; bir be
yanname neşrederek hükumet kuv
vetlerinin her tarafında büyük mu· 
vaffakiyetler kazandığını ve bütün 
halkın her suretle yardımda bulun · 
masını istemiştir. 

Paris: 13 [Radyo] - Otuz as
keri Alman tayyaresinin lşbilyeye 
vardıkları kat'i surette anlaşılmıştır. 

Bu tayyarrlerin Alman tebaasını 
ispanyadan Almanyayal götürmek 
üzere oraya gönderildiğ söylenmek· 
te ise de bunların ispanya hükume· 
tine yardım için günderild ği de sa· 
bit olmaktadır. 

Türksözü sahife : ~ 

Amman kongresi 
- Birinci sahifeden artan -

kadın, çocuk demeden katliamlar 
yaptıklarını, bundan başka Araplara 
karşı tayyare, tank, zırhlı, top ve gaz 
kullandıklarını, bundan başka ne ya
pabileceklerini söylemişler ve peşin 
olarak Arap dileklinin kabul edildi
ği ilan edilmezse ihtilale nihayet 
vermiyeceklerini, Emirin istediği be
yanname ve taahhüdnameyi yaza
mıyacaklarını bildirmişlerdir. 

içtima dağıldıktan sonra Emirin 
bir memuru otomobille Kudüse gi
derek komisere içtimaın neticesini 
bildirmiştir. 

Bunu mütaakip komiser, kuman· 
danları davet ederek askeri bir içti
ma yapmıştır. 

Bu içtimaa hava umum kuman
danı Mareşal Robert Brok Yuham, 
Amiral Liyon, Vis Mareşal Pirs, Ko
lonel Elfits, Kolonel Kik Simon 
ile hükumet katibi umumisi Hol iş
tirak etmiştir. 

içtimada Filistin ihtilalcılarına 
karşı umumi bir hüeum kararı veril
diği zannolunmaktadır. 

** 
Amman kongresinin muvaffaki· 

yetsizliği üzerine Filistin ihtilalcıları 
daha şiddetli hareket etmeğe baş
lamışlardır. 

Hayfadan gelen bir katar Kalki
liye civarında devrilmiştir. Vagon
ların çok parçalanmış, içindeki as· 
kerlerden çoğu yaralanmıştır. 

Telmon Yahudi Kolonisi civa. 
rında iki Arabın ölü olarak bulun. 
ması üzerine ihtilalcılar bu Koloniye 
hücum ederek halkı kurşun yağmuru 
altına almışlarsa da askeri knvvetle
rin gelmesi üzerine dağlara çekil· 
mişlerdir. 

lhtilalcılar son hafta içinde Ya
hudilerin Telaviv şehrini müthiş bir 
gece baskını yaptılar. 

iki tarafın attığı bombaların akis· 
ler! şehir halkının gece kıyafetleriyle 
sokağa atılmalarına sebep olmuştur. 

Şehirde önüne güç geçilen bir 
panik oldu. Askeri kuvvetlerin ço
ğalması üzrinde ihtilalcılar dağlara 
çekilmişlerdir. 

Londradaki gayri resmi Filistin 
heyeti müstemlekeler nazırını ziyaret 
ederek Filistin Araplarının dilekle
rini arzetmişlerdir. 

Nazır, Yahudi muhaceretinin mu
vakkat olarak durdurulmasının ted· 
kik edilmekte olduğunu söylemiştir. 

Londrada Arap. taraftarı lngiliz 
gençlerinden kalabalık bir gurup el
lerinde ( Yahudi muhaceretini dur
durunuz) , ( Araplar, büyük harpta 
müttefiklerimidiler ) cümleleri yazılı 
levhalarla Parlamento ve mızaretler 
önünden geçmişlerdir. 

* * * 
Necid Kralı İbnissuud, Irak Kralı 

Gazi Yemen Emiri YahyaHamidüd
din, Filistin Araplarına insafla mua
mele edilmesi ve dileklerinin is'af 
edilmesi rica yollu İngiltere kralına 
müşterek bir müzekkere göndermiş. 
ferdir. Londrada Irak ve Necid mü. 
messilleri müzekkereyi krala tak· 
dim etmişlerdir. 

* * * Deyli Ekspres gazetesi, Suriye-
nin müfrit Vatanilerinin istiklal uğu
runda kargaşalıklar çıkarmayı prog· 
ram edindiklerini, Fransızların bun
larla müzakere kakısı açması üzeri
ne Filistini mücadele sahası yap
tıklarını, Filistin ihtilalini Suriyeden 
gelenlarin sevk ve idare ettiğini yaz· 
mışlık. 

* * * Elaklıes gazete.1ındrrı 

Filistin ihtilalcılarının şefleri Nab 
!us dağlarında ilk kongrelerini akd
ettilcr. 

Kongrede son nefese kadar mü
cadeleye devam edilmesine yemin 
edildikten sonra bazı mukarrerat 
ittihaz olunmuştur. 

lhtilalcı reisleri Amman kongre 
sini, Telavive, umumi bir hücumu, 
lngilizlerle esir mübadelesini Elhalil 
dağlarında da yeni bir ihtilal mınta
ka kumandanlığ ihdasını müzakere 
e~mişlerdir. 

İspanya hadiseleri 
etrnfında 

- ikinci sahifeden artan 

doğurabileceği kötü ihtimaller üze· 
rinde konuşarak diyor ki : 

Londrada Avrupanın birbirine 
düşman iki muhtelif bloka ayrılması 
endişesi hakimdir . 

Esasen Fransız - lngiliz - Bel· 
çika konuşmaları neticesinde bir beş
ler konferansının teklif edilmiş olma. 
sı da Avrupada böyle iki zıd blo
kun teşekkülüne mani olmak maksa
diledir . 

Böyle muhalif bloklann taktik
leri politik ve ekonomik menfaatler 
bakımından tehlikeler dolu ise, mo· 

Seyhan vilayeti 
encümeninden : 

daimi 

1- Feke-Saimbeyli yolunun 18 000-18 ~ 5()() arasında yapılacak 
yedi metre açıklığında iki adet betonarme köprü 9243 lira 16 kuruşla açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır : 
A) - Eksiltme şartnamesi 

B) - Mukavelename proıesı 

C) - Hususi şartname 
D) - Keşif hülasası 

E) - Resim 
istenilen bu evrakı (46) kuruş mukabilinde Seyhan .Nafia müdürlü

ğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 936 senesi Ağustosun yirmi beşinci salı günü saat on 

birde vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
4- Eksiltme açık olarak yapılacaktır . 
5- Eksiltmeye girmek için - 693- lira -24- kuruş 'temina~ veril

mesi ve Nafia müdürlüğünden tasdikli fenni ehliyet vesikasile Ticaret Oda
sının içinde bulunduğumuz seneye ait vesikasını göstermek lazımdır. 

ral menfaatler, ihtilalcı mistik ve o· 
toriter rnistik'gibi ihtiras ve kin ci· 
hetinden pek zengin mistikler mev· 
zuubahs olduğu zaman vaziyet çok r 

4-9-14-19 7156 -, 
daha korkuludur . ı 

Bu ihtimal, sol müfritlere de kati 
surette muhalif olan lngilizlerin bil· 1 
hassa dikkatini çekmektedir . 

Bürücek Yaylasına 
Bunun içindir ki lspanyol sivil G"d" l k } l b"" '••k k l } k 

harbına karışmamak ve Avrupaya l lp ge ece yo CU ara UYU 0 ay l 
yapıldığı takdirde en stıajik inkişaf- •• __ _ 
!ara mazhar olabilecek bir buhran 
karşısında tamamile bitaraf kalmak 
azmindedirler . 

------·------
Diyarbekirde halk 

evi çalışmaları 

- Birinci sahifeden artan -

bir meyve , üç çiçek ve gül sergisi 
açılmış , surlarla camiler üzerindeki 

kitabeler sonradan neşredilmek üze· 
re tercüme olunmuş , müze hazır. 
lanmış , kulüpler himayeye alınarak 

antranör vasıtasiyle teknik vaziyet· 
feri tetkik ve futbolcuların muntaza· 

man yetişmeleri temin olunmuş , 
Çukurova birinciliği kazanılmış , at

letizm , boks , tenis ve cirit oyunla· 
rı da muntazaman devam etmiş 

Halkevi bahçeler arkasındaki saha 
da güzel bir tenis kursu ile futbol 
salı.ası tanzim olunmuştur . 

Kitapsara yın mevcudu üç bin 
küsurdur. Okuma odasından hergün 

asgari otuz yurddaş istifade görür. 

Fransızca , lngilizce, ltalyanca kurs· 
farı devam ediyor . Usulü muhasebe 

' ve ölçüler kurslarından bir çok va- 1 

tandaş faydalanmıştır . inkılaba ait 1 

Her gün sabahları saat 8 de Kalekapısında benzinci Ali Saraçoğ\u. 
nuıı dükkanı önünden hareket ve saat 15 de Bürücekten Adanaya avdet, 
yaylı kanapelerle döşenmiş her türlü istirahat esbabı temin edilmiş Kaptı 
kaçtılar on iki kişiliktir . H~susi otobüs 20, Kaptı Kaçtı 15, bir kişi gitme 
bir liradır . 

Eşyaların kilosundan 1 kurnş alınır . 
Tenezzüh otomobili on liradır . 

Yusuf ve Küçük Ali 
7185 2-5 

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

hisar içmesi ) bu yıl da her se'lekinden daha muntazam olarak açılmıştır. 
Yazın herkesi evlerden kaçıran sineklerin bulunmaması, temiz hava bol 

su; içmenin güzelliğini bir kat daha artırmaktadır . 

içme, Sağlık bakımından çok büyük bi; rağbet kazanmıştır. Bilhassa: 
Böbrek, Karaciğer, safra, mesane yolları , mide , barsak hastalıkları için 
en tesirli bir şifa kaynağıdır. Tren, Kemerhisar durak yerinde durur . Çok 
ucuz fiatla hazır bulunan arabalar yolcuları müşkülatsızca içmeye götürür. 

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 Bakanlığının tahlilli raporları 
yukarıdaki sözlerimizi bir kat daha kuvvetlendirir. 

içmenin hem tabii güzelliğini ve hem de sıhhi tertibatını bir defacık ol
sun görenlerin bu görüşlerimizde bizimle bir fikirde bulunacaklarına şüp-
hemiz yoktur. 7175 4 -8 

1 

bir çok asar temsil olunmuş , yüz- ı-------------------·--·---------
ferce konferans ve söylev verilmiş , C,jf. 
bir çok toplantılar tertip olunmuş· 1 
tur . 

Halkevi için çok muhteşem bir 
bina yapılmaktadır . Plan , güzel 
sanatlar akademisi profesörlerinden 

Arif Hikmete aittir . Mobilyesiyle 
birlikte yüzbin lira ya mal olacaktır. 

iki bin kişi alacak bir salon ve zen· 
ı gin dekorlu sahneyi muhtevidir . 

ismet lnönü İnşaat için on bin 
lira yardımda bulunmuşlar, halk on 
beşbin lira teberrü etmiş ve diğer 

Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

Bebekli Kilise sokak No.1 

: '· '. . -: ... 

kısmını hususi muhasebe ve beledi- A. 

ye taahhüt eylemiştir . Binanın kü· 1 
No. 11 B. - Telefon 

şat resmi önümüzdeki 29 ilk teş· 
rinde yapılacaktır . 

Diyarbekirde maarif hayatı da 
çok ileridir . Lisenin mevcudu 804 
tür . Orta kısmı da vardır . San· 

atlar okuluna müdavim talebe sayı· 1 
sı 7 5 tir . Bu sene maarife devrolun · 
duğundan fazla alaka görmüştür . 

Yeni ders yılı başında açılacak kız 
sanat enstitüsü için bina istimlak 
olunmuştur . 

Merkezde beş ilk , kazalarda bi· 
rer ilk ve on bir köyde köy okulu 
vardır . Şehirde otuz mevcutlu bir 

hususi ana mektebi ve müdüriyete 
bağlı iki biçki ve dikiş yurdu vardır. 

Toksoy 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

No. 265 

Oz Türlr ~ı-•mayesile kurulmuştur 
ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI 

105 
385 

32 
82 

325 
3,5 

Yarım litre Ankara Birası 
Gram kmekten 

" 
" 
" 
" adet 

ten 
Tc ı altından 
Ette 
Balıktan 
Yumurtadan 

Alınacak gıdayı temin 
: Bu 

israrla 

ed~r • 
Herkes gibi siz de 

rasını içiniz. Her yerde 

6984 

besleyici sag-lık koruyucu Ankara Bi
arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

55 
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Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

•---------- Kilo l<'iyaıı 

CİNSİ En az En çol. 
IC. S. K. S. --- - -- -:: ---- -

Kapımalı pamuk -
Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi ,, . 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klev-la-nt ____ _ 

YAPAGI 

Satılan Mikdar 
tr..ıo 

ı~-·~=======1 

Beyaz ı ı ı ~----ı----· 
Siyah . . 

Ç 1G1 T 
Ekspres 
iane 
Yerli " Yemlik ,, 

" Tohumluk ,, ' 

" HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 

,. Yerli 
1 3,75 

4·---
5,12 

1 

Türksözü 

-----------------~! 

Gazetemiz 

Yalnız Matbaa -

Yıldız mızda ve 

gazinosu karşısın
da, gazeteler bayii 

Hüseyin Polisçide 

satılmaktadır • 

~~~~~~~~~~~-=J 

Muhasip aranıyor 

1 

.. mentane Oymaklı köyündeki fabrikamızda 
Arpa 2.15 defter tutmak usulünden ve hesap • Fasulya 
Yulaf 2,75 işlerinden anlayan bir muhasip ara· 
Delice 1 yoruz . 

ı-.,,K-uş-ye_m_,i,------ı-.-·--ı--·-- ---------ı Adanada Bay Sabri Güle veya 

Keten tohumu 30 numaralı posta kutusuna müra· 
Mercimek , 
Si sam 

ı ~ört yıldız Salih 

Liverpol Telgrafları 1 
13 / 8 / 1936 '••<im /'ene 

. 

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

caatları . 7180 3-4 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

İstikamet eczanedir 

_H_a_zı_r ------1_66_ 9382 ·~L~~~:e~tş'-m_a~rk~ ____ /---lı-
Tcmmuz vadeli .-

Frank « Fransız » 

İkmale kalanlar 
okusun 

Orta mektep ve Lise sınıflarında 
Riyaziye, Fen bilgisi,Cebir, :-ıendese 
derslerinden ikmale kalanları ikmal 
imtihanına hazırlamak üzere bir 
kurs açtım. 

Birinciteşrin vadeli 6 31 •-s~1-e~r1ı-·n-«-in-g=ili-z-»---ı---ı-
_H_it_ha_z_.ır _____ 1 __ 5_154 Dolar « Amerika » 

Nevyork 11 -;9"'501-~F~r-an~k-«~is-v~iç-re-,.---..:...--------

N •. • ... 

, 

6748 62 

Hatta gölgede· derecei 
hararet 38-40 

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

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

Yeterki emrinizde bir Kelvinatör buz dolabı 
bulunsun . 

Veresiye satış 
• 

yerı • 

Belediye karşısında Yeni 
7179 

mağaza 
4-7 

isteklilerin " Türksözü ,. nde İ. 
T. ve H. B. rumuzlarına müracaat-

. !arı . C. 

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

Kaçakçılar vatan 

hainidir 

:...~~~~~----~~~~--. 

Tohum islah istasyonu müdürlüğünden: 

Çırçır fabrikaları sahipleri ve Klev
land pamuğu yetiştirenlerin 

Dikkat nazarlarına 

Merkez kazada : 

Fabrikanın adı Çırçırın adedi Fabrikanın adı Çırçırın adedi 

Milli mensucat fabrikası 36 Asım bey fabrikası 50 
Abidin " 55 Ergirler " 36 
Bosnalı Salih ,, 55 Kısacık zade ,, 20 
Pamukiş Limitet ,, 56 Halis ,, 19 
iş ,, 36 2 No:lu Ziraat ,. ( Socinli ) 
Cumhuriyet ,, 43 -----
Ceyhanda: 

Hanefi fabrikası 25 Ali Münif ,, 22 

1- Yukarıda adları yazılı fabrikalar Klevland pamuk kütlüsü çırçırlı -
yacaklar ve fabrikalarına Klevlanddan başka pamuk kütlüsü kabul etmi
yeceklerdir. Yukarıda adları yazılı olmıyan diğer fabrikalar Klevlanddan 
başka cins pamukları birbirine karıştırmadan işliyeceklerdir . 

2- Klevland cırçırlıyan fabrikalardan yerli kapalı koza pamuk kütlüsü 
çırçırlamak istiyenler Ziraat Vekaletinden müsaade ihtihsal edeceklerdir. 

3- Klevland pamuğu eken ve yetiştirenler kütlülerini yalnız yukarıda 
adları yazılı fabrikalara götürçcekler ve çırçırlatacaklardır. 

4- Klevland çırçırlıyacak fabrikalar işe başlamadan evvel çırçırlarını 
ve anbarlarını Klevlanddan başka yabancı tohumlar kalmıyacak şekilde 

temizliyeceklerdir. 
• 5- Alelumum çırçır farikaları çalıştıkları müddetçe Tohum islah istas
yonu kontrol memurları tarafından kontrola tabi tutulacak ve tebliğat hi
lafına hareket edenler hakkında pamuk islahı kanununun 7 inci maddesine 
tevfikan 100 liradan 500 liraya kadar para cezası tatbik olunacağı ilan 

-olunur .7186 

14 Ağustos 1 
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F 
• "d • Soğuk 

rıgı aırehava do. 
labında muhafaza edeceğini 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

' 

Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 

deli yeni bir F ri gi dai 

alınız . 

Yeni Frigidair 

soğuk hava dolabı elektrik sarfi)'1 

yarıya yakın azaltan Ekov3 

kompresörü ile mücehhezdir. 

~ı 

ev 

Ek 
.. .. F • • d • sahip olanlar n 

Ovat Kompresorlu rıgı aıre trik faturası ~e 
diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

F 
• • d • 'den daha üstün ve daha idareli soğuk 

rıgı aıre dolabı yoktur. 
Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat 

dikten sonra satın alınız . 7101 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 

Muharrem Hilmi 
, 

Umumi neşriyat müdiir0 

Celal Bayer b~ı 
Adana Türk sözü matbaa.S1 


