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BiR VAZİYETTEDİR 

''Niçin isyan etmişler?,, Arap demir gömleklileri \ 
-- l 

İspanya hadiseleri Yeni bir dostluk 

ispanya ihtilalcılarının şefi olan Ge
Mütemadiyen vehamet 

gösteriyor 

~eral F ranko bunn şöyle anlatıyor: Madrid : 30 (A.A.) - Cenup 
kısmında iki ayalet bükümet kuvvet
lerinin eline geçmiştir. 

~ariste çıkan "Le Journ~ı.. ga
~:e~ı ispanya ihtilalinin şefi Gene
~h tanko'nun ihtilalin sebeplerini 

1 
eden mühim bir makale neşret

ileğ.e ınuvaffak olmuştur. Alakadar 
p~ bulduğumuz bu yazıyı nakledi-

z. 

lin~!~~anya hükumetine karşı, bu
~· u ıhtilal hareketi, memleketle 
~ 1 

harici düşmanlarına olduğu gibi, 
dildeki düşmanlarına karşı müdafaa 
ı:~de~ kadar seven her İspanyolun 

tı ır. 

uk·au hareket, şehirlerde anarşinin 
t Unıran olmasına ve memleketin 
at tarafında rovelver, mitralyöz, hi
r?et ve cinayetin bakim olmasına 
Us~ade .. e~en hükumete karşıdır. 

ıı buyuk hareketin başlangıcın
lizaskerlerimize ve deniz kuvetleri
lılle Yaptığım davette şu cümleleri 
\\ annııştım: 
d ara ve deniz orduları, askerleri! 
enılek t· . . k 1 . . . t . e ımızın urlu uşu ıçın yemın 
nıış bulunuyorsunuz. 

~ Millet bugün sizi imdadına ça-
' tıYor 1 . . . 'k 'ahi 

1
• spanyanın vazıyetı gıttı çe 

nı eşiyor. : .... 
1-13,k· ,, B· ım olan anarşidir. 

let ır Çok şehir ve köylerde büku
'r tarafından tayin edilen kimse
t' tcıvefver ve mitral , öze müraca
lıaet'.11~k suretiyle açıkça ihtilal ve 

t~ıyı _organize etmemektedirler. 
ai u .ıhtilaflann yegane hal tarzı 
Q~ce Yapılan cinayetlerdir. Ve bü · 
'rıı·et ınemlekete adalet ve huzurun 
~Jl 1~ İçin en küçük bir hareket bile 

nıaınaktadır. 

Memlektimizin abideleri w• sa
nat hazineleri hariçten aldıkları e 
mirle ihtilalcıların mütemadi tecavü
züne uğruyor. 

Memleketin nizamını temine me· 
mur olan kuvvetler hükumetin em· 
riyle kışlalarda bekliyor, hükumet 
onların da şerefine leke sürmek is
tiyor. 

Millet hadiselerin ehemmiyetini 
anlayamamıştır! 

*" 

Kanunu~sasi, bizi ezen boyun
duruğu sarsmamıza manidir. 

Fakat kanunuesasi kanun ve ada
letle telifi 'mümkün olmıyan bugünkü 
meşruti istibdadla tamamiyle orta
dan kalkmıştır. 

Memleket bududlarını geçmek 
İçin saatlarını bekleyen ecnebi kuv
vetlerin tehdidi altıadadır. 

ispanyanın göbeğinde bile ecne
bi ajanların, vatanımızın harabisini 
hazırladıklarını biliyoruz. Ve kanu
nuesasinin garanti ettiği mahkeme-

- Gerisi üçüncü sahifede -

Madrid : 30 (A.A.) - Hükumet 
asi büyüklerin bütün emvıılini mü
sadere etmiştir. 

Madrid : 30 (A.A.) - Maliye 
nazırı yüsek memurlardan 15 kişiyi 
azletmiştir. 

Paris : 30 (A.A.) - ispanyaya 
F ransanın silah sattığı bakkm.:laki 
şayialar bükümet tarafından şi<ldetle 
tekzip edilmiştir. 

Barselon : 30 (A.A.)- Barselon 
hükümeti reisine adalar reisi bir 
mektup yazarak sedakatını bildir
miştir, 

Lion : 30 ( A. A. ) - ispanya 
asilerinin bir tayyaresi tarafından 
bombardman edilerek batırılan de
nizaltı gemisinin kurtarıldığına ait 
malumat tekzip edilmiştir. 

Madrit : 30 ( A. A. ) - Ciddi 
hareket henüz başlamamıştır . Va
ziyet henüz müphemdir. 

Bazı limanlar hükumetin harp ge
mileri tarafından bombardman edil
miştir. Hakiki vaziyeti anlamak için 
beklemek lazımdır . 

Köylümüzün 
kalkınması için 

Dahiliye · Vekaletinin verdiği direktife 
.. 

Sıkı bir teşkilat altında talim gören \ 
1 

gençlerin sayısı iki bini bulmuş 
------. ------

Suriyeden Şaınlılar, Fransız ordusu 
çekilmedikce muahedenin imza 

edilmemesini istiyorlar 
Şanı : (Hususi muhabirimizden)-, 
Gençler, vatani kitlenin gençlik 

teşkilatına yazılmakta devam etmek
tediı. Bugün 32 müfreze halinde ta
lime iştirak edenler iki bin gençtir. 
Gençler her cuma günü umumi ge
çiş merasimi yapmakta ve bayrağı 
çekert!k umumi resmi selamı ifa et
mektedirler. 

Elmukattam gazetesi Suriyedeki 
mesalibi müştereke idaresi hakkında 
şu malumatı yazmıştır : 

Bu idare 12 mart 928 de mösyö 
Ponso tarafından icat edilmiştir . 
Gümrükler, fenerler, posta telgraf, 
komitnelerve eski eserler ecnebi şir
ketler işine bu idare bakar, varidatı 
10 milyon Suriye lirasıdır. Bu mik
dar Suriye geliriııin üçde birini teş
kil eder. Bu parayı komiser yalnız 
başına ve kontrolsuz sarfeder. Bun
dan Fran•ız memurlarının maaşı , 
şark ordusunun masrafları, diyunu 
umumiye hissesi, şirketler tazminatı 
verilir. 

Fransız ordusu çekilmedikçe mu- ı 
abedenin imza edilmemesini isteyen 
Şam muarızları cuma günü Camii
emeviyede nutuk vererek miting yap
mağa teşebbüs etmişlersede muvaf. 
fak olamamışlardır. Ahaliye Camii
emeviyede nutuk vermek isteyen Zeki 

elbatibin yeğeni Mubammedülbatib 
susturulmuştur . Halebde de buna 
benzer teşebbüs yapılmışsa da vata
ni ileri gelenleri uyanık davranmış 
!ardır. 

Lübnanın bugünkü hududu ile 
müstakil olmasını, Suriye ile iktisadi 
münasebetleri iyi şekle getirmeyi, 
Lübnanın milletler cemiyetine girme
sini programına alan milli cephe ! 
resmen teşekkül etti . Birçok genç· 
ler ve yüksek mevki sahipleri yeni 
cepheye intisap etmektedirler. 

Antakyada tevkif olunmuş genç
lerin 13 ağustosta Halebde muba 
kemeleri cereyan etmiş ve beraat 
kazanmışlardır. Gençler bir otomo
bile binerek ve önüne Suriye bay
rağı asarak Antakyaya yollanmış
larsa da komiser Karabet Antakya. 
dan üçüncü kilometrede otomobili 
durdurarak bayrağı çıkartmış ve 
gençien evlerine birer polisle götiır
müştür. 

Fransız hükumeti, Suriye komi· 
serliğinin gönderdiği mahkumlar Jis
tesini tetkik etmektedir . Komiser 
Beruta gelince afvı umumiyi ilan 
edecektir. 

Müşterek mesalib işinin Suriye 
ve Lübnan arasında Suriyede yapı 
lacak müzakerelerle balleciilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Bulgar gazeteleri Türk 
dostluğunu minnetle 

karşılı ı orlar 

Sofyadan yazılıyor : 
Hariciye Vekilimiz Teyfik Rüştü 

Arasın Montröden dönüşte Sofyada 
Bulgar gazetecilerine Türk - Bul
gar dostluğu ve elbirliği hakkındaki 
beyanati burada çok iyi tesir yap
mıştır . 

Gazeteciler, bu beyanatı ve Ha
riciye Vekilimizin resimlerini birinci 
sahifelerinde neşrettiler . 

Türk-Bulgar dostluğu yeniden 
kuvvetlenmiş bulunuyor . 

Reisi profesör Petko Stoyanof 
olan Türk - Bulgar dostluk cemi
yeti bundan sonra daha ziyade faa
liyete geçerek iki komşu memleket 
arasındaki bu dostluğu yeniden tak
viye ve inkişaf ettirecektir . 

Bulgar gazetelerinin Türkiyenin 
Montrö zaferi münasebetile yazdık
ları ldıimizde yazılar , burada Türk 
- Bulgar dostluğuna müzaheret 
edildiği isbat etmektedirler . 

Elyevm direktörü , posta , tel· 
graf ve şimendiferler nazırı olan 
Slovo gazetesi diyor ki : 

" Türkiye dış işleri bakanının 
Bulgaristan hakkında söylediği söz· 
!er Bulgar efkarı umumiyesinde çok 
iyi bir akis bubcaktır . Çünkü bi
zim geniş halk kütleleıimiz her za 
man Türkiye ile iyi ve dostane bir 
münasebet tesisine taraftardı ve bu 
gün de taraftardır . 

Bizim Türkiye ile bir alacak ve 
vereceğimiz yoktur . Biz bir çok hu
suslarda da Türk milletine benze· 
mekteyiz. 

ıil! 1-!~r Çeşid ihtilalcıların grevleri 
Ut etın hayatını felce uğratıy r, bu-

Urıu ın h d' .. l b' İYet a ve ıyor ve oy e ır va 
ıille ~eydana getiriyor ki, İspanyol 
ar[ tı açlık ve ümidsizlik içinde yu
' <ııııyor. 

"--------
\ııerinos koyunları 

gore 
beş 

her vilayet, tatbik kabiliyeti olan 
yıllık bir proğram hazırlıyacak 

------·------
Dahiliye Vekaleti; köylerimizin 

kalkınmasını temin edecek ve köy 
kanununu tamamlıyacak olan sis
temli bir çalışmanın başlaması yo
lunda ·yeni ve esaslı tedbirler almış 
ve bu maksadla bir de v~kalete 
bağlı olmak üzere merkezde " köy
cülük ,, şubesi kurmuştur. 

Köylerin faaliyet proğramı çızı
lirken mahalli ihtiyaçların, nüfus ke
safetinin ve iktisadi bünyenin dik
k,at nazarına alınması, her Vilayeti 
teşkil eden köylerin bu esaslara uy
gun tasniflere tabi tutulması zaruri· 
dir. 

lingilizler her gün bir ha
dise ile karşılaşıyorlar 

Orun için de onunla hem iktisa· 
sadi ve hem de siyasi sahada her 
zaman müşterek hareket edeceğiz . 
Bulgar milletinin Türkiyeye karşı 
biç değişmeyen bu iyi dostluk hissi
yatı bahusus büyük harpten sonra 
kendisini g-österdi . Ve Bulgaristan 
ilk dostluk ve ademi tecavüz mua
hedesini Türkiye ile akdetti . 

Atatürkün idaresi altında Türki
yenin mütemadi bir surette yükselişi 
Bulgaristanda her zaman sempati 
ile takip edilmiştir . Türkiyenin bu
gün Montröde kazandığı zaferi de 
biz gene aynı sempati ile ve samimi 
bir surette sulha yardım edecektir .• 

~tsada suni aşılama iş 
eri ınuvaffakıyetle 

ilerliyor 

1~~sa bavalisinde halk elindeki 
lı['cıl koyunlara suni tohumlama 
ıye M . 

esai . etınos aşısı yapan heyet 
Ms.ıne devam etmektedir . 

d ııtehassıs F abri Araşın riyase
y~ sıını tohumlama işleri için 15 
ki ~Çalışmaktadır . Halkın elin· 
ııı t ıvırcıklardan 1000 tanesine 
. ,:ıhunılama ameliyesi yapılmış· 
~lık Ma~yadan getirilmiş olan da· 
~ erınos koçlarının mabsülle· 

',ap -
ltı agı ve et cibetiaden çok mü· 

'lleJ t' 
08 ~e ışmektedir . Halk , Me-
~t Yetıştirmek için büyük alaka 
ererrnekteqir .:Beş ay sonra köy
latı~e sürü sahipleri Merinos , ku-

!\1ı elde edeceklerdir . 

an ilı bir ınülakat 
loncl - . 

ticj ra : 30 (A.A) - Portekız 

~ltı~~1 ~azırı Baldvinle bir mülakat 

(}li~piyada iştirak 
edenler 

~erlin : 30 (A.A) - 4403 kişi 
Clı <;>Jiınpiyad~ iştirak etmiştir. 

İç Bakanı Şükrü Kaya bu saha. 
daki çalışmanın değerini ve yapıl
ması lazımgelen işleri vilayetlere 
verdiği bir emirle şöyle anlatmak
tadır : 

" ... Nüfusunun °/0 78 zi köy· 
!erde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti 
sayısı kırk bini geçen bu varlıkları 
18 Mart 340 tarih ve 442 sayılı ka
nunun çevrdediği iktidar ve saliibi
yetlerle teçhiz ederek faaliyet ve 
inkişaf sahasını hüviyet ve icaplarile 
mütenazır bale getirdi . 

Saltanat idaresinin - her sa
bada olduğu gibi - asırlara şamil 
ihmaline uğrayan köylerimizin planlı 
hareketle kısa bir zamanda kalkın 
ınası yeni rejimin önemle üzerinde 
durduğu umdelerdendir. 

Ancak her faaliyet hareketinde 
olduğu gibi müsbet netice ihtiyaç 
ve iktidar ile mütenasip mesai proğ

ranılarından elde edilebilir.Çizilecek 
kalkınma planının hayali şekillerden 
uzak kalması ve realitelere uygun 
olması şarttır. 

idare amirlerimizin yüksek bilgi 
ve iktidarlarından bunu beklemek 
çok haklı ve yerinde bir temenni 
olur. 

Mahalli ihtiyaçlar , iktisadi bün
yeye uygun bir tertip altına alınır ve 
senelere şamil proğramlara bağlana- ! 
rak tatbikatında hassasiyet ve te
cellüt gösterilirse muvaffak netice f 

emrivaki haline gelir. Aksi takdirde ı 
plansız ve karışık mesaiden eser ve 
netice beklenemez. 1 

Çizilecek mesai programlarının i 
tatbik kabiliyetini haiz, bilhassa ma-1 
halli ihtiyaçlara, iktisadi bünyeye ve 1 

balkın tediye kabiliyetine uygun ol- ı 
ması ne kadar lazım ve zaruri ise 
tatbikatından. ferdin istihsal faaliye- 1 

tinin müteessır olmaması devlet ver-
1 

gileri tahsilatına sekte vermemesi 1 

ve umumi mahiyeti haiz amme hiz
metini mütevazin şekilde inkişafını 
müteessir etmemesi lazımdır. 

Bütün bu icapları göz önünde 
bulunduran programlardır ki muvaf
fakiyet vadeder. 

Binaenaleyh : 
A - Her Vilayet kendine bağlı 

olan köylerin yukarda gösterilen 
esaslara uygun şekilde tasnifini ya
parak bSlgelere göre beşer senelik 
mesai programları tanzim ettirecek· 
tir . 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Fılistinde petrol borusu nasıl tahrip edil 
miş? - Lut gölünde bir baskın- Hicaz 
kralının tavassut emeli suya rriı düşüyor? 1 

- Gerisi üçüncü sahifede -
----h)C::::--1•• ----

1 
1 Kudüs : ( Hususi muhabirimiz

den ) - Şarkulerdende 200 Arap 
Şeyhini Filisbn lehinde bulunmak 
için köyüne toplayan Nebi Sabbar 
aşiretleri reisi Şeyh Miskalelfaiz bir 
akrabasının düğününde bulunmak 
üzere Hamaya gelmiştir. Mumaileyh 
Filistin mücahitlerinin petrol borula· 
rını nasıl tahrip ettiklerini şöyle an -
!atmıştır : 

Vadiilufulede nıijcahitler petrol 
borularının altını kazarak dinamit 
doldurmuşlar ve üstünü çimento ile 
kapatmı~lardır . Üç gün çimentonun 
kurumasını bekledikten sonra dina· 
miti ateşlediler . 

Her biri 20 metre boyunda 9 bo -
ruyu tahrip ettiler . Petrol beş gün 
ovalara aktı . Şirket ordunun yardı 
mı ile boruları güç bal ile tamir ede
bildi . Ziyanın yüz b:n lirayı buldu
ğu tahmin olunmaktadır . Mücahit· 
!er Lut gölünde ve Rotnıirgdeki Ya
hudi müesseselerini de tahrip edecek
lerdir . Şeyh Miskal müc'lhitlerin in-

gilizlerle köşe kapmaca oynadıkları
nı ve şimdiye kadar 14 lngiliz tay
yaresi düşürdüklerini söylemiştir . 

Arap mücahitleri Yahudilerin 
Lut gölündeki potas fabrikasını bas
mışlardır . Fabrikanın muhafızları 1 

1 

bir müddet müdafaa etmişlerse de ı 
dayanamamışlar ve kaçmışlardır . 1 

Mücahitler fabrikaya gelerek bütü.n j 
tesisatı kırmışlardır . Geceyi fabrı 
kanın sandalları üzerinde gölde ge· 

Tahkikat heyeti -----
Londra : 30 (A.A) - Müstem

lekiit bakanı avam kamasasında Fi· 
Jistinde tahkikat yapmak üzere bir 
komite teşkil edildiğini söylemiştir. 

Ölen Araplar 

çiren mücahitler sabaha doğru dağ· Kudüs : - 30 ( A A. ) - Asi-
lara çekilmişlerdir . l ler tarafından dün yapılan ~üc~m 

Kral Abdulaziz lbnissuut , Filis- ı esnasında yeniden 2 Arap olmuş
tin kargaşalıklarına ni~ayet verilmek J tür . . 
üzere tsvassut etmek ıstediğini Filis- İngıltere tarafından bir tahkikat 
tinin fırkalar birliğine bildirmiş ve komisyonu gönderileceğine ait karar 
birlikten müsbet cevap almıştır . memnuniyetle karşılanmıştır. 
Bunun üzerine kral Berutta bulunan 
Fuad Hamza ya Filistin hükumetiyle 
taııasa gelmesini emretmiştir. Fuad 
Aamz:ı Filistin bükt1metine bu gün
lerde Kudüsü ziyaret etmek istedi
ğini bildirmiş ise de Filistin bükume-J 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Olimpiyat münasebetiJe 

Viyana : 30 (A.A) - Olimpiyat 
meselesi münasebetile nasyonal sos
yalistlerin toplantısında polis kordo
nu yarılmıştır. 



Sıcaklar başa vurunca ... 
----.. ·····----

Şu dünyada hayal kurmak kadar hoş ve zahmetsiz iş olmasa gerek .. 
şimdi ben de, buram buram ter dökerek , bunaltıcı bir sıcak ortasında 
gü-;lükle nefes alırken, müsaadenizle, hayalimin kanadlarını açıyor, bir an 
gözlerimi kapayıp düşünüyorum : 

Adanadan Karataşa, yağ döksen yalanır ! temiz, mükemmel bir asfalt 
yol . Öğle vaktı Adana fıkır fıkır kaynarken siz buradan otomobile atla
yarak yarım saat sonra, yorulup terlemeden, oradasınız . Sahilde en mo
dern oteller, gazinolar, eğlence yerleri insanlarla dolup taşıyor. Deniz ke
narında ince bir kadife gibi uzanmı:ı kumsalda binlerce Adem ve Havva 
çocukları minicik mayolarile, küfür küfür esen serin rüzgar karşısında ya
rı mest gerinip duruyor. Siz gazinoda biraz dinlendikten sonra denize gi
riyorsunuz . Bütün sinirleriniz tatlı tatlı uyuşuyor, ayağınızın a!tında hareli 
bir İran halısını andıran kumlarla denizin yüzü arasına gömülen vucudunuz, 
küçük su kımıldanışlarının tesirile kah uzuyor, kah kısalıyor, kah kırık 

dökül: kıvrımlarla yumulup açılıyor .. . Ve siz bir yandan bu dinlendirici 
manzara ile meşgulken, diger taraftan denizin içinde kaynayan rengarenk 
mayolu binferce insanın kaynaşmasına dalıyo"unuz ... Sonra, denizden çı
kıyor, bornunuzun okşayıcı yumşaklığına gömülerek rahat bir şezlonga 
uzanıyorsunuz . Biraz sonra yemek sofrasında midenizin ıhtiyacını tatmin 
ediyor , kahvenizi içiyor ve yine şezlongunuzda hafif bir uyku kestiriyor
sunuz. Saat 14 buçuk olmuştur. Geyinip Adana ya işinizin başına dönüyor
sunuz ... 

Adanadan Toroslara kadar ikinci bir asfalt yol uzanmaktadır. Akşam 
üzeri işinizden ayrı:ınca yine bir otomobil sizi, en çok bir saat içinde To
roslara ulaştırıyor. Serin bir dağ rüzgarı çam, katran ve ledinlerin, hayat 
veren reçine kokularını ciğerlerinize dolduruyor . Çoluğunuzun çocuğunu
zun arasında akşam yemeğini yedikten sonra da bir müddet radyonuzun 
başında dünyanın en güzel muzikini dinliyor, en son haber neşriyatını alı

yorsunuz . Artık yal ma saati gelmiştir. Ilık bir banyo ve sonra yatak !. 
İsterseniz siz bunun üzerine bir de rüya görünüz !.. 
Fakat ne hacet acanım; asıl rüyayı şu satırlarda işte ben gördüm ! 
Leyleğin ömrü laklakla geçer derler, doğrudur. Hele böyle s ıcaklar 

başa vurursa 1 
Akverdi 

Avusturya istiklalinden hiç bir 
şey feda etmiş değildir. 1 

1 

Almanya ile yapılan muahedede N . 1 
azı-

lere hiç bir imtiyaz verilmemiştir. · 

Şuşning'in beyanatı 
A/m,,nyanırı Arnsturya ile yaptığı son arılaşma, Avrupada garip bir tesir 

uy-andırdı. 

Oıta, lıaıta biiıiiıı Aı•ıupa sıılhrı için lıa)ırlı bir hadise ta!akki edilmesi lci
zım [!'elerı bıı muahede Aı'rııpada. memnuniyet )"<'rine, şüphe ve endişe uyan
dırmışa ben::e.ror. 

13u mııalıedPnin akdindenberı ;iiküti iltizam eden Avusturya başbakanı Şuş
nirı{f mhaıeı ka11uşma/(a ra;;ı alnııı§ ı•e bu lıususın Pariste çıkan " Le Joumal,, 
w,:eıcsıııırı lıusu.<İ mulıalıırıne çal. dıkkate değer bir mulakaı vermiştir, Bıı mu
lıikntı arııerı terciime ediyoruz: 

' 
Şuna kaniim ki, sadece Avustur

ra -· Almanya münasebetini tanzim 
değil, Orta Avrupa meselesini ;le 
halleden bu muahede aynı zamanda 
Avrupanın sulha doğru yürümemesi 
i~in de büyük bir adım olmuştu r, 

harici politikasına hakim olduğu gibi 
Tuna havzasındaki diğer milletlerle i 
olan iktisadi ve kültürel münasebet-

1 
(erinde ve müşterek işlerinde de ha
kimdi. 

Avusturyanın politikasını tayin 
eden şey, bütün komşulariyle mühim 
tüccari mübadeleler yapan federal" 

Türk sözü 

Dün şehirde yine 
ağır bir hava vardı 

Dün santigradın çok yüksek ol 
masına rağmen ş~hrimizde bunaltıcı 

bir sıcak hiiküm sürmüştür . 
Evvelki akşamki yağmur hava

nın ağırlığını tadil etmediği gibi 
dünkü bulut ve gök gürültüleri de 
yeni bir yağmur getirmemiştir . 

Hava vaziyeti hakkında askeri 
hava istasyonundan aldığımız mah1-
mat şudur: 

1 - Dün zevaldan sonra oku 
nan tazyiki nesimi 642 milimetre o
lup en çok sıcak 33,2, en azı 23 san 
tigratdı Rutubet D/0 42 idi . 

Rüzgar cenuptan saniyede 2 met
re olarak ölçülmüştür . 

2 - Memleketimizde bulunan 
düşük tazyik vaziyeti sabittir. Ada- ı 
na civarında yağış ve lslahiyede sağ
naklı dolu yağışı olmuştur , 

Peşin ve veresiye 
satışlar 

Ne suretle ayırd 

edilecek 

Borçlar kanunu ile ticaret ka
nununun ( beyi ) hakkındaki hüküm
lerine nazaran, hilafına mukavele ol
madıkça menkul satışlarında, satı
lan malın teslimi anında, satıcı be· 
dele istihkak kesbeder . 

Binaenaleyh bedeli peşinen ve
ya malın teslimi sırasınrla tediye 
edilmiyen veya taksitle ödeneceği 
veyahut muayyen bir müddetin hi
tamında tesviye olunacağı kararlaş· 
tırılmış olan satışları, ( veresiye ) 
telakki etmek lazımgelir . 

Tediye hususunda vadenin bir 
gün veya daha ziyade oluşu arasın. 
da mahiyeten bir fark yoktur . 

Kanunun 23 üncü maddesinde 
mutlak olarak veresiye kaydı bulun 
duğuna ve yukarıdaki izahata naza 
ran bedeli derhal alınmayan veya az 
çok bir vadeye bağlanan satışlann, 
veresiye suretile yapılmış bir muame
le olduğunun kabulile ona göre 23 
üncü madde hükmünün tatbiki la
zımgeleceği dün Maliye Vekaletin
den vilayete gelen bir emirde bil
dirilmektedir . 

Hazine tahvil1eri 
1 

! 
muamele vergisinden mu-: 

af olan ve olmayan 
kısımları 

Hazine tahvillerinden bazılarına 
hususi kanunlarla bahşedilmiş olan 
vergi muafiyetinin tatbikinde tered
dütler hasıl olduğu anlaşıldığından 
Maliye vekaleti Vilayete gönderdiği 
\ıir emirle işi şu yolda tesrih etmi~tir 

Hususi kanunlarına göre vergi 
ve resim muafiyetine mazhar bulu
nanlar: 

1) 1918 iStikrazı, dahili 
2) 1367 numaralı kanuna bağlı 

mukavelenamenin ikinci maddesile 
2234 numaralı kanuna merbut tarif 
namenin altıncı maddesinde muafi
yetleri gösterilen düyunu umumiye 

3) 2094 Numaralı kanunla çıka
rılan ikramiyeli dahili istikraz. 

4) 2463 Numaralı kanunla çıka
rılan Erzurum Sivas istikraz, tahvil
leridir. 

Mezkur kanunlarla bu tahvillere 
vrilmiş olan vergi ve resim muafiyeti: 
bunların ihracına ve sahiplerine te 
diye olunan kupon bedelleriyle, ik 
ramiyelerine maksurdur. 

2430 Sayılı muamele vergisi ka 
nununun 1 inci maddesi, banka ve 
sigorta şirk<'tlerini yaptıkları mua
meleler dolayisiyle her ne nanı ile 
olursa olsun aldıkları mebaliğin ye
kt:ınu üzerinden mükellef kılmıştır. 

Şu iki hükme nazaran : 
A - Banka ve sigorta şirketle

rinin, müşterilerine ait bu nevi tah
~ller iizerinde yaptıkları muameleler 
dolayısiyle, aldıkları paralardan mu
nıele vergisi alınması içabeder. 

B - Eğer bu tahviller banka 
veya sigorta şirketlerinin kendilerine 
ait ise bunların kupon bedellerinin 
tahsilinde temin ed:lecek faiz ve ik
ramiyeler muamele vergisine tabi 
d ""ld" egı. ır. 

Kasım Ener 

Halkevi başkanı Kasım Ener bir 
ay izinle bu gün İstanbula gidecektir 

Kasım Enerin mezun bulunduğu 
müddetçe Halkevi başkanlığını ve
kaleten mühendis Ziya Akverdinin 
ifa etmesi C. H, P İlyonkurulunca 
kararlaştırılmıştır. 

Son seneler içinde milletimizi en
dişelendiı mekten geri kalmayan A
vusturya Almanya münasebetle 
rindeki gerginlik, bir çok Avrupa 
devletletleri için de bir endişe ıınsu

nı idi. 

devletin iktisadi ihtiyaçları olduğu 
1

,,,,,,... ____ ,,,...., ___ ~--------=~--~~----
kadar, Avusturyanın daima modern 1 

olduğu ve tarihin kendisine yüklediği 
Tuna havzasındaki milletler arasında 1 

bir mediyatör ve birleşme unsuru 1 Bu gerginliğin izalesi büyük bir 
harp tehdidini de ortadan kaldır

mıştır ki, bu da sulhu samimi bir su
rette isteyenleri tatmin edecek bir 
hadisedir. 

Bütün Fransızların, herhangi par
tiye mensup olursa olsun, Avrupa 
hulhununun bayrakdarları p]duğuna 
inanmakla aldanmadığımı sanıyorum. 

Muahededen evvelki 
vaziyet 

Avusturya, Alman münasebetle
rinin normal bir şekil almasından çı
kan iyi neticeler Avrupayı o karlar 
yakından alakadar etmektedir ki; o 
na, bu muahedeyi vücuda getirmeyi 
icabettiren şeraiti anlatmak çok ko 
!aydır. 

Avusturya, Almanya ile dost ve 
dostca münasebet tesisine hazır ol
duğunu daima ilan edip durmuştur. 
Yalnız bunun bir şartı vardı. Avus
turya istiklaline. hakimiyetine doku · 
nacak en küçük bir fedakarlığı bile 
kabul edemezdi. 

Bu tehdit A vusturyanın dahili ve 

olmak vazifesidir. 

Nazilere hiç bir hususi 
imtiyaz verilmemiştir: 

Benim, şahsi anlayış ve düşünce-J 
!erim, unutulmaz bir şahsiyet olan 

1 

selefim Dolfus'ıın hedeflerine ve gö
rüşlerine o kadar uygundur ki; bunu 
Fransanın Viyana şefiri de 14 Tem 1 
muz bayramı münasebetile verdiği 
nutukta açıkça işaret etmiştir. 

Hu muahede hiç bir suretle nas
yonal - sosyalist partisi ile yapıl
mış bir anlaşma olmadığı gibi ve 
Nazilere de en küçük bir imtiyaz da
hi verilmemiştir. 

Avusturyanın istiklali için liizum
lu olduğuna kani bulunduğumuz şey· 
!erden en küçük bir parça bile feda 
etmedik. 

Avusturya bir 
Alman devletidir 

Avusturyanın bir Alman devleti 
olduğunu işitmekten kimse hayret 
duymamalıdır. 

Bu, bir çok mutahassıs Fransı 
zm da son senelerde kabul ve tak
dir ettiği bir hakikattır. 

Üzerinde ısrar ettiğimiz bu nok
ta hiç bir suretle Avusturyanın f..v
rupadkl sulh ve kültür vazifesiylF te 
zad teşkil etmez . 

Avusturyali Almanlar, kendile
rinin asırlardanberi Almanya ile bü
tün dünya arasında bir medyatör 
vazifesi görmekle mükellef olduğu 

kanaatındadırlar. 

1934 protokolları A vusturyanın 
harici politikasının esasını teşkil et
mektedir. Ve Almanya hükumeti 
bunu 11 temmuzda neşrettiği resmi 
bir tebliğinde de tanımıştır. 

Bu protokolların ruhuna sadık 
kaldığımız için komşularımızdan hiç 
birinden uzaklaşmak fikrinde olma

·dığımız gibi onlarla iş birliği yap
mağa da hazırız . 

Roma paktları herkes için açık 
bırakılmıştı. Ve biz Avrupada bü · 
tün menfaatların uyuşmasını istihdaf 
eden bütün paktların gönüllü bir 
propagandacısıyız. 

Bu paktları imza ederken hiç bir 
devlet Almanyaya karşı bir blok 
yapmayı düşünmüş değildir. 

Avusturya - Almanya paktı 
diğer bir Avrupa hükumetine karşı 
hiç bir noktayı ihtiva etmemektedir. 
Ne bu muahede Milletler Cemiyeti
ne gurup devletlerine karşı hiç bir 
vaziyet değişikliğini de mutazam
mın değildir. 

Avusturyanın politikası ne bir 
kuvvet ve ne de bir sulh siyasetidir. 

Dahili politikanın seyrini değiş
tirmek meselesi de mevzuubahs de
ğildir. 

Avusturya, kendi dahili işlerine 
karışmayı şartsız, kayıdsız kabul e
den milletlerden başka hiç bir mil
letle muahede akfeedemez. 

Akalliyetlere gelince, ister dini, 
ister milli, ister ırki akalliyetler ol
sun, hiç bir değişiklik olmıyacaktır. 

Her Avusturyalı vatandaş, kanun 
önünde müsavidir. 

Biliyorum ki, bilhassa Fransa, 
11 temmuzda imzalanan muahede 
nin, hakikaten Avusturya istiklalini 
istikbalde her türlü tehlikeden ma · 
sun kılıp kılmıyacağı hakkında bir 
endişeye düştü. 

Buna karşı verilecek bir cevabım 
vardır: 

Biz Avusturyalıyız ve 11 tem

- Gerisi üçüncü sahifede -

Belediye bütçesi 
936 Belediye bütçesinin vilayet

çe Bazı kanuni sebebler serdile Be
lediyeye iadesinden mütevellit ihti- · 
laf şurayı devlete gitmişti . Şura , 
vilayet makamının serdettiği kaauni 
sebebleri tasvip etmiştir . 

Misket şarapları 

lnhisatlar idaresi bu sene yeni 
bir şarap yapacaktır . 

Misket üzümlerinden yapılacak 
olan bu şaraplar için hazırlıklara 

başlanmıştır . 
idare, şarapları yakın bir zaman 

da piyasaya çıkaracaktır . 

Sıhhat vekaleti teşkilatı 

Sıhhat ve ictimai muavenet veka
leti yeni teşkilatı için yapılmakta o
lan hazırlıklar ikmal edilmiştir. 

Sıhhat vekaleti sıhhat müdürle
riyle, hükümet tabiplerinin ve diğer 
sıhhat memurlarının sınıf ve derece
lerini tayin ve tesbit etmektedir. 

Kadro tebeddülatı 15 Ağustos
tan evvel mahallerine bildirilecek ve 
teşkilata dahil olanlar Eylul 936 dan 
itibaren yeni kanunun hükumlerine 
göre maaşlarını alacaklardır. 

Ziya Akverdi 
' 

C. H P İlyonkurul üyesinden zi- 1 

raat bankası müdürü Fazlı Aksoyun / 
memuriyetinin başka yere tahvili do
layisile açılan üyeJiğe mühendis Ziya ! 
Akverdi seçilmiştir. 

Belediye 
. . 

reısı 

iki aylık mezuniyetini kullanmak 
üzere belediye reisi Turhan Cemal 

. Beriker yarın şehrimizden ayrılacak
tır. 

Ereğli bez fabrikası 
Patiska . mendil , salaşpur , mer · 

merşahı , saten gibi ince mensuot 
yapacak olan Ereğli bez frıbrikasmın 
montajı tamamlanmıştır . Mahall in
den bildirildiğine göre , fabrikanın 

iplik ve bez kısmında 30 kilovat:ı 1c 
şehir cereyanından istifade suretiyle 
ufak tecrübelere başlanmıştır . Ya 
pılan bu tecrübe !erle amelenin ş:m

diden yetiştirilmesine çalışılmakta· 
dır. 

Buharlı kuvveti nıuharrikenin 

montajına bir kaç gün sonra başla
nılacak ve 29 ilk teşrine kadar ye· 
tiştirilecektir . 

Şehrimiz atlı spor 
kulübü 

Bir koşu tertip ediyor 
işittiğimize göre ; şehrimiz atlı 

spor kulübü 27 eylülde Ceyhanda 
yapılmak üzere bir at koşusu terti
biyle meşguldür . 

Hazırlıklarına daha şimdiden 
başlanan bu sonbahar koşusu her 
halde pek cazip olacaktır . 

Kaçak kumaşlar 
yakalandı 

Dün , yeni istasyonda şimendö 
fer takımından İzmitli lsmail oğlu 
Mehmet isminde bir adamdan 12 
metre kaçak ipekli kumaş yakalan
mış ve hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır . 

Mehmet , bu kumaşları F evzipa
şada adını bilmediği bir kimseden 
aldığını söylemiştir • 

31 Temmuz 1930; 

Madagaskarlılar 
esrarı 

Modagaskaralıların menşeler 
dukça karışıktır. 

Bazı efsanelere göre ced · 
tam bir cüce olan Kinolar olına 

ihtimali vardır. Bilinen en eski sr 
Mazimbalardır . 

Heyeti umumiye içinde iki e! 

kısım ayrılır. Bir taraha nıühiııı 

ekseriyet teşkil eden Zenciler. Ll 
yanda Malizyahlar. 

Periler .. Ve Devler 
Adanın beşeri taksimi şöyle& 
Ortada yarı sarı insanlar; ı-s 

derili Hovalar ve Betsileolar , 
nallar. Sahilde, maharetli ve c~ 
retli tam bir balık avcısı olan ~ 
simisarlar bulunmaktadır. 

Cenupta Antansakalar yarı vl 
öküz sürülerini gilderler. 

.. 

Şarka doğru Baobablar me 
ketinde çapulcu ve aşiret halinO d 
Sakalav sürüleri peşlerinde çok 
dikleri karıları ve hayvanları ol• o 
halde gezerler. d

1 
Erkekler çok uzun boy!ı.ıd g-

1,80 metre uzunlukta olanlarına 
yerde rastlanır. iri gövdeleri , 3 b 
azalarile bunlar hakiki birer de1 il 

Bazı kabileler nakil işlerinde de 
lışırlar. Çünkü bir hafta ve h1 ri 
daha fazla bir zaman ; günde 
kilometre gibi süratle bir yürü) d 
!eri vardır. Kısa bir istirahatten 

]ı. 1\ıı 
ra da yeniden ayni yürüyüşe 
olabilirler . o( 

Bu tahammüle maharet ve v~ şıı 
bo çevikliği de ilave olunmuştur . 
1\ 

Ayni zamanda zeki olmala~ ti 
kolayca bir işi yapmalarını ken d 
rini sevketmelarini büt!!n müşk~ ·il\ 
karşısında veya bütün teşebbüs! le 
ne muvaffak olmalarını temin e, s 
Acıya tahammül eder, en şidJ bi 
yoksullara dayanırlar. 

Çok yazık ki büyük bir çalr eli 
iktidarına sahip olan bu insanla( N 
tiyaçlarına sahip ou insanlar ihti) il\ 

ları az olduğu ve üçü de gevşe1 

veren bir iklimde yaşadıkları b 
kendilerini çabuk tembelliğe tef va 
derler. za 

Kadınların güzelliği em~als d 
d

. a 
ır. k 

Birçok artistlerin hayaller1 ita 
besledikleri harikulade güzel vür ın· 
lara tesadüf edilen kabileler üar< du 

Garip adetler .. Ve 

hu 
Madagaskarın her tarafı wes~ 1\i~ 

dur. Bu geniş memlekette ba· ko 
başka şartlar dahilinde bulundO ki 
rından, kabileler ayrı ayri itikad tU 
hibidirler. idj 

Hova kabileşine göre; ölü gö~ la 
dükten sonra ruhn, ailenin etraf ille 
dolaşır. illa 

Bu itikada o kadar inanmışlı 
ki, vaktiyle Hovaların kanunlı laıı 
bile girmiştir. ta 

Ölen bir koca, eğer karısı Si bu 
kalırsa, onu ziyaret ed:ır. Bu t lar 
tesadüfler esnasında ve babanın ile 
münden senelerce sonra kadının A.. 
ğuracağı çocuk bu babanın k' bu 
edilir ve ona tevarÜ3 eder. sej 

Anneler, mezarlar dibinde si[ 
tün gece oturarak ölen çocukla 
yeniden görünmesini müteveki 1\i]j 
beklerler. ille 

Her günkü yaşayişları da bO illa 

rafatlere bağlıdırlar. !tol 
Dini ayinlere birçok sere~ Yor 

bağlıdır. ~la 
Sünnet olmaları gaript r: 192 

yarısından sonra köyün en ceSO tııı 

çocuğuu yarasını yıkamak içiıı ~ıııı 
!ara soğuk su aramıya giderler. dik[ 
ulumalar savrıllır. Mızraklarını 5' l0t 
lar etraftan hücum ednlere ~ old 
kalkanları ile suyu korumağa çı t~d 

~r. -~ 
Bu sudan bir damla yere du Şu 

se seremoni bozulur. Aksi takd litıı 
umumun bağırması arasında çoC 

getirilir ve süneli yapacak papa' ~u 
ni yapar. ' 

KEMAL DE.MIRA Y &iirı 
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lar I(öylümüzün kalkın- Avusturya , istikla
linden hiç bir şey fe
da etmiş değildir. 

f~gilizl~ her gün 
bir hadise ile 
ko.ı şılaşıyorlar 

Yeni bir dost 

şeJer 

ced · 

1ıına 
ki S< 

~ki ı! 
ıhiııı 

·r. U 
Futboldaki 

r , 
e er 
an~ 

rı vı ·---------·-

. e~ Ortalıkda, ve bilhassa lstanbul-
lın da tuhaf bir kanaat var : 
~ok 
ı ol 

Herkes, diğer spor şubelerinde 
olduğu gibi. futbolumuzun seviyesi 

Jııd de düşmüş olduğuna; bu şubede de 
gerilediğimize kanidir , 

ına 

, a b daha ileri giden kimseler 
de• . u hususta bazı garip mütaleaları 
~de ıleri sürmekte ; falan şube diğerinden 

hl ~aha geridir 1 ... ; ötekisi ondan ile
e tıdir ! ... ; demektedirler .. 

'rÜ) d Ben, bu kabil mütaleaları oku
en _uğum zaman güler ve hayli eğle

h llırirn de ! ... Şahsan bu işin böyle 
olduğuna kani değilim .. Diğer spor 

e v~ tuhelerimizi pek bilmem, ama, fut-
. ol Ve güreşteki seviyemiz; öyle zan-
la~ ~dildiği derecede , aşağı değildir . 
eıı d a_yatın bilcümle teferruatında ol-

ışkO ugu gibi, futbolumuz da, güreşi· 
oüsl ~iz de, - bilhassa teknik itıbari· 

e- e - . hayli ileri gitmiştir . . Güreş 
·id ~~hasında daima bir Kurtdereliden 

ır Koca Yusuftan bahsedilip du

~alr ~~luyor . Fakat bir Çoban Mehme
lıat Nn'. Bir Mustafanın, bir Saimin, bir 

tİ) urınin kıymetlerini niçin inkar et
-~ Ilı.eli ? 

şer ... 
rı b Babam; daha çok küçük iken 
tel eni elimden tutarak meşhur pehli· 

"anların güreştiği Taksim ve Şah 
ab ~ade başına götürüverdi .. O zaman 

k a dehşetli heyecan duyardım .. Fa
erı I at, bundan üç yıl önce Türklerle 
vii t~IYanlar arasında yapılan beyne(. 
ar' ~nılel güreş maçlarında hazır bulun-

uın .. O gün, Çoban Mehmediıı, 
~e bilhassa, .Atatürk'ün Haşmetlu 

, ~kzurunda fevkalade müthiş ve tek-
ıes• nı b· .. k S . ,. .. b . k ır gureş çı aran aım ımızın , 

da; k~şı~a~ındaki ltalyanları, 1-2 da- I 
~ .'. a ıçınde yere seriverdiklerini gö-: · 

ta ~d_nce , öyle bir heyecana kapıldım 
1 1 k• 1 öl ı· 1 .... Eh, hal böyle olunca, ha· 

V a Ve hala bir gerilikten bahseyle- J 

a llıekte, bence, hiç bir mana kala ı· 
llıaz 

1şla ... 
ala I Mevcut, ve maalesef umumi o· 

a~ kanaatin tamamen tersine ola -

1 
5' b~ı ' .en geri sandığımız şubelerde 
g 

1
1 e ılerlediğinıiz meydandadır ... Yıl· i 

10 i~r geçtikçe gerilemek şöyle dursun, 1 

10 ~rlediğimiz muhakkaktır ... Ben ; 
~ b ınsterdam faciasından sonra bile 

s ~ noktayı cesaretle söylemiş kim· 
le s~;rdenim ... O zaman ltalyada, tah· 
la ı e İdim .. 
ı} h'ı· Mısırlılara karşı feci şekilde ye· 

··ı ın 1 1 Ilı • ce, ta yanlar, benimle alay et-
o Ilı ege başlamışlardı .. Çünkü. o za-

g ~n kendileri, Mısırlıları, 12 - 10 1 

re~ 'y 
0 

I atmak suretile yenmiş bulunu·~ 1 

. ~r ardı .. Bunun üzerine de, ben , 
~91 et~eğe hiç hakları olmadığını ! 

so ııı 4 olımpiyatında Türk Milli takı-
<; ının halyanlarla berabere kaldı. 
~ını· b k r. dik( . ·J ere Amsterdamda yenil-

~ la erı Mısır takımını, - Bekirsiz o
~ ol~ak -. 1-2 yenmeğe muvaffak 
8 t~d Uklarını ; bu fena neticenin doğ· 

ti" an doğruya fena bir şekilde ter-
, " ed'I ~ Şu .. ı rnesi ve pek yorgun bulunu· 
J ti YUzünden olduğunu söylemiş 
c Ilı ... 

'' ~u lstanbuldaki gazetecilerin bir ço. 
,ı l!'ö ' kuvvetli milli takım , maçları 

1 
1 rıııedıkleri için, b<>.sit mütalealar 

serdiyle, az kalsın, değerli futbolcu
larımı olimpiyada iştirakten menne· 
deceklerdi; ve bu yüzden de futbo· 
lumuz belki bir on yıl geri gide -

cekti l ... 
Hayır, dostlar , hayır 1 ,,, Çok 

yanılıyorsunuz 1 • ., Futboldaki sevi
yemiz, sizin sandığınız gibi g"rile· 
memiş, bilakis çok ileri gitmiştir ... 
Bunu bu gün cesaretle söyleyen a 
dam; senelerce top oynamış; Avru
panın en meşhur milll takımlarını 
çarpışırken sahalarda görmüş bir 
adamdır l ... Bu gün Avrupa takım 
larında oynayan futbolcular; bir Ya. 
şardan, bir Hüsnüden, bir Reşatdan, 
bir Niyaziden, bir Hakkıdan, bir Fu
addan, bir Şevkiden. ve hele bir Fik
ret, ve içim yanarak söylüyorum , 

l hele bir Vahaptan, - hele ve hele 
bir Vahapla Fikretten -, kat'iyen 
yüksek değillerdir 1 ... 

Bütün bunlara rağmen niçin mi 
yeniliyoruz ? ... Ah. azizim, orası 

uzun hikayedir . Bu daracık sütun· 
(arda işin orasını teşrihe bu günlük 
imkan yok ... Vaktimiz olursa ileri· 
de bu bahse yine döneriz .. , 

Ragıp Mağdcn 

İzmirde 
Eylülde açılacak " fuvar ,, 

hazırlıkları ileriledi 
Anadolu refikimizde okuduğu

muza göre ; İzmirde Kültürparkta 
kurulacak olan fuvar için hazırlıkla
rın tamamlanmasına geceli gündüzlü 
çalışılmaktadır . Belediye reisi dok
tor Behcet Uz;, her gün fuvar yeri· 
ne giderek faaliyetini tetkik etmek· 
tedir . 

Gazinonun inşaatı çok ilerlemiş· 
tir . Geçen sene olduğu gibi Devlet 
demiryolları umum müdürlüğü fuva· 
ra iştirake karar vermiştir . Bu mak
satla esaslı bir paviyon inşası için 
tetkikat yapmak üzere Devlet demir 
yolları umum müdürlüğü merkez 
hareket müfettişi Ferid'i şehrimiz<; 

göndermiştir . 
Almanyaya ısmarlanmış olan 

ve fuvardaki büyük havuzdan renkli 
su fışkırtacak tesisat bugünlerde ge· il 

lecektir . 
Mısır hükumetinin de İzmir fuva· j 

rına resmen iştirake karar verdiği, 

1

1 

fuvar komitesiue bildirilmiştir . 
Macaristan , İsviçre ve Romanya 

hükumetleri demiryollarında fuvar 
münasebetile yüzde 30 - 50 nisbe· 
tinde tenzilat kabul edilmiştir . 

Kültürpark civarında inşa edile
cek olan yollardan bazılarının ihale· 
!erini fuvar komitesi yapmıştır . Der

_Eal inşaata başlanacaktır . 

----·······----
Yunanistanda hükumet 

işleri 

Atine : 30 ( A. A.) - Yeni bir 
milli birlik hükumeti kurmak üzere 1 

parti liderleri ara~mda yapılan mü- ı 

ıakerelere başlanmıştır. 

• • • 
ması ıçın 

- Birinci sahifeden artan -

B -Köy kanununun köyiin mec
buri işleri artısında saydığı köy biz 
metlerinden her senehiıi faaliyet 
programına alınacak kısımların ta .. 
hakkuku bütçelere o işleri başara· 
bilecek mirtarda tahsisat konması 
mümkün olabileceğinden programa 
alınacak işlerin köy gelirleri ve hal
kın tediye kabiliyetile mütenasip ol. 
ması lazımdır. 

C - Köy bütçelerinde nakdi 
tahsisattan ziyade iş ve ayniyata ·yer 
verilmelidir, Ancak bunların derece 
ve nisbetleri de hiç bir zaman istih
sal hayatına müessir olacak veya 
sarsıntı yapacak şekilde olmamalı 
dır , 

D ~ Köy sınırları içinde yapı
lacak işler için salınacak paralar 
tutarınııı köy kanununun 16 ıncı 

maddesini değiştiren 2491 sayılı ka
nunun 1 İnci maddesinde gösterilen 
azami haddin fevkine çıkmaması 
Üzerinde dikkatle durulacak husu
sattandır. Aksi hal takip ve mesu
liyeti muciptir. 

E - Köylünün birleşmesi ve 
imeci suretile yaptırılacak işlerde 
iş proğramlarına göre tanzim edi
lerek bedeni mesaiden azami ran
dıman alınması esbabı temin edil
melidir . iş devrelerinin köylünün 
ziraat işlerile uğraştığı zamanlara 
tesadüf ettirilm.:mesi ehemmiyetle 
nrzarı dikkate alınacak hususattan
dır. 

F - Köy yolları çok iyi he 
saplanacak bir programa göre yap
tırılmalıdır . Birinci plana bir çok 
köyleri alakadar eden pazar yolla· 
rının sokulması ve güzergahına te
sadüf eden köylülerin bir devrede 
kendi sınırları içinde ve fakat ayni 
tul üzerinde çalıştırılması hasıla_nok. 
tasından çok ameli ve faydalı bir 
tedbirdir . 

Toprak tesviyesi çok zaman 
çiğnenmiş ve üzerinden geçilen yol
ların da iptalini mucip olmakta bu· 
lunduğundan ve köy yollarının şose 
haline kalbi de imkansız bulundu
ğıından bu kabil yollar üzerinde 
yapılacak ameliye manii mürur ava· 
rızın izalesi, tekerlekli vesaitin geç
mesine müsait şekle sokulması, bil· 
hassa bataklık yerlerin blokaja edil 
mesi ve nihayet köprülerinin kurul
ması gibi faydalı kısımlara inhisar 
ettirilmelidir . 

J - Köy bütçelerinin ve iş proğ

ramlarının ihtiyaca ve mevzuata uy· 
gun şekilde zamanında ve merkezi 
murakabeye tabi tutulması muvaf
fakiyetin yüksek amilleri arasında
dır. 

Bunun için yukarda İşaret edil· 
diği gibi her şeyden evvel köylerin 
ihtiyaç ve istatistiklerile mütenasib 
beşer senelik mıntakavi mesai proğ· 
sanıları tanzim ettirilerek köy büd
çelerine bunlara müvazi surette tah
sisat koydurulması ve bu şekilde tası 
dik edilecek büdçe ve progremlar
dan birer örneğinin merkeze gönde· 
rilmesi İcabeder . 

V - Köy büdçelerile iş proğ· 
ramları kaza merkezlerinde husus! 
muhasebe memurlaıı tarafından top-ı 
!anarak mevzuata uygun şekle ~o- , 
kulması temin edilmelidir . ı 

Pro~ram v~ ~.üdç~lerin tatbika· I 
tına nahıye mudurlerıyle hususi mu-

hasebe müdür ve memurları daimi 
n~zaretle mukelleftirler . 

1 - Her vilayet_ senelik prog· 
ram tatbikatını mali sene sonunda 
gözden geçirerek vesaik ve erkama 
müstenit bir raporla keyfiyeti mer
keze bildirir geri kalan ve yapılma. 
yan işler hakkında izahat verir . 

Umumi müfettişler bölgesine gi· 
ren vilayetler iş programlarile büd
çelerin ve senelik icraat raporları
nın örneklerini mensup oldukları 

müfettişliğe de gönderirler . 

- 'kinci sahifedı;n artah -

muzd1, radyoda verdiğim nutukta 
da söylediğim gibi, yeni yaptığımız 
pakta samimi olarak bağli kalmak 
ve on<> riayet etmek arzusundayız .. 

- Birinci sahifeden artan-

ti kendisine bu gUnlerde Filistine 
gelmesi müşkülatı artıracağını bil
dirmiş ve seyahattan sarfınazar et
mesirti rica etmiştir . 

Diğer taraftan, zannediyorum ki; 
senelerce istiklali için kahramanca 
ve muvaffakiyetle mücadele yapmış 
olan bir ınif!et Avrupanın itimadına 
layıktır. 

Filistine aynı maksatla gitmek 
isteyen bir Suriyeli , bir de Mısırlı 

heyet Filistin hükumetinden aynı ceva
bı almıştır. 

Davası için yaptığı mücadeleyle 
çok kuvvetli olan bu millet mazide 
olduğu gibi, bundan sonra da hürri
yetine tevcih edilecek her hangi bir 
te.ı:avüzü, nereden ve hangi taraftan 
geliıse gelsin karşılamayı ve yenmeyi 
bilecektir. 

' 

Niçin isyan 
. ı ? etmış er . .. 

- Birinci sahifeden artan --

!er bugün artık gayri muktedir bir 
haldedirler. 

Memleketimizin düşmanları onun 
istiklalini en alçak, en hain bir şe· 
kilde satmak istiyorlar. 

Biz, bütün İspanyollar arasında 
sulhun, sevginin birleşmesini memle
kette, hakiki manasında huriyetin ve 
kardeşlik teessüs etmesini istiyo· 
ruz. 

Biz herkese iş ve memlekete şid
detsiz ictimai bir adelet vereceğiz. 

Her dürlü intihap sahtekarlıkla· 
rına, ve meşrutiyet maskesi altında 

resmi vesikaların tahrikine şiddetle 
1t1uha efet edeceğiz. 

Halk kütlesinin ibtilalcı ruhu a
teşlenmiş ve ·istismar edilmiştir. Ve 
millet, otoritelerini 25 milyon kurba
nın kemikleri üzerine kuran komü· ! 
nistlerin ajanları tarafından aidatı!· 1 

mışt.ır. I 
ispanyanın dünyaya bu hicap 

verici manzarayı gark etmesine artık 
müsaade etmiyeceğiz. 

ispanyayı, zenginlikleri dağıtmak 
bahanesiy],, alçakça hareket eden 
ve milletin ekonomik sistemini teh 
likeye sokan düşmanlarının elinden 
kurtarmağa karar verdik. 

* * 
Biz, namuskar işçiyi aldatmış o-

1 

lan bütün bu politika istismarcılarına 
ka ı ,ı anı.ansız bir h::ırp açmış bulu· ' 
nu yo. uz. i 

Ammanda komiser mümessili 
muavini Mister Lihberin evine bir 
bomba atılmıştır . Bomba büyük 
bir akis yaparak patlamıştır. Hüku
met şüphe ettiği bir çok kimseleri 
tevkif etmiştir . 

- Hayfa Akka önlerindeki lngi· 
liz harp gemileri manevra yapmış· 

lar , saatlerce top endaht talimlerini 
tekrar etmişlerdir . 

- Mücahitler Hayfa ile Akka 
arasındaki Şifamer karakolunu ba · 
sarak polislerin kollarını bağlamış· 
lar silahlarını alarak gitmişlerdir . 

- Filistin kadınlar birliği bir be 
yanname neşrederek Arap kadınla
rınııı hulliyatlarını vatan mücahede-
sine vermelerini istemiştir , I 

- lskenderiyeden gelen haber- I 
le re göre 2 5 vagon içinde yeniden / 
bin lnğiliz askeri Filistine sevk olun- ' 

muştur. ı 
- Filistin mücahitleri tarafın-

' dan yapılan bir baskında ölen Mısırlı 1 

şoför için Mısır hü~umeti Filistin 
1 

hükumetinden 1900 lngiliz lirası taz· 
minat istemiştir . 1 

Gazze istasyonu ve hava ala· 1 

nında mücahitlerin yap tığı baskınla 

saatlerce buralarda kurşun ve top 
seslai eksik olmamış , herkes bü 
yük harp günlerini yaşamıştır . Mü- \ 
cahitler istenilen yardım kuvvetleri 
ula~ma.daILhur.adan savuşmuşlardır..J 

lhtiliilin yüzün(Ü gür.Ü olan 27 . , 
temmuz günü Filistinin Arap muhit- 1 

!erinde merasimle kutlulanmıştır . 
Arap fırkaları birliği olan yüksek 
Arap encümeni bir beyanname neş· 
rederek halkın ve mücahitlerin çalış· 
makta devam etmelerini istemiştir. 

- Yafa şehrinde her gün ondan 
aşağı olmıyacak kadar bomba pat· 
lamaktadır . Elkeremül caddesinden 
açık bir kahvede 15 kadar Arap 
genci oturmuşlardı . Bir Yahudi ka 
sc.bı yolun yokuş tarafından kahve· 
ye doğru bir bomba yuvarlamıştır . 
Gençler kaçmışlarsa da bomba pat· / 

- Birinci sahifeden artan -

Zora gazetesi de diyor ki: "Ko:n· 
şumuz Türkiya, asırlarca bir çok 
beynelmilel ihtilaflara ve harplere 
sebebiyet veren Boğazlar meselesi 
çok çetin bir beynlmilel meseleyi 
en iyi surette halletti. 

Türkiye bu meseleyi halledebilmek 
için mevcut dostluklardan vs büyük 
devltlerin aralarındaki rekabtlerden 
de istifad,_ etti. Fakat şurası unutul
masın ki Türkiye her şeyden evvel 
kendisine ve kendi ordusuna güven-
di. Onun için de muvaffak oldu. 

Bu suretle Türkiye hem dünya 
sulhuna hizmet etti, hem de herkes 
te Türkiyenin askerlik noktainazarın· 
dan çok kuvvetli oldugu hissini bı

raktı. n 

Montrö'de Bulgar heyeti murahha· 
sasının reisi ve Harici ye nezareti ka· 
tibiumumumisi Dr. N. Nikolaf gaze. 
tecilere demiştir ki : 

"- Montröde alınan neticeler ar. 
tık malümdur. Bu konferas Türkiye · 
nin akibetini nazarı itibare ~ıarak 
Boğazlar rejiminin tadili için Türkiye 
tarafından davet edilmişti. Konferan· 
sta imzalanan mukavele hem Türki
yenin akibetini ve hem hakimiyetini 
hem de Karadenizde sahili olan di
ğer devletlerin akibetini nazarı itiba. 
re almaktadır. 

Biz Montröye bu konferansın 
muvaffak olmasına samimi bir su
rette yardım etmek azmiyle gel -
dik. 

Bu suretle hem bulgar hüküme. 
tinin komşu Türkiyeye karşı olan çok 
dostane hissiyatını göstermek ve 
hem de tatbiki gayri kabil ol~n mu· 
kabelelerin tadili için açılan çığıra 
yardımımızı vermek istiyorduk . 

Zannımca vazifemizi muvaffaki
yetle yaptık . Ve Bulgar heyetinin 
azaları Moııtröde Bulgar Türk 
dostrugumın müstakbel inkişafı için 
çok büyük hizmetler yaptıklarına 

kani olaral<: memleketlerine avdet 
etmişlerdir . 

Aynca bir de Türk heyeti reisi 
Doktor Tevfik Rüştü Arasın Bul
garistana olan teşekkürünü getir
dim. 

!ayınca dört adam ağır surette yara
lanmıştır . 

- Bisanda lngiliz komiserinin 
şahsına ait araziye mücahitler gire· 
rek 533 ağaç tahrip etmisler ve sa· 
naha doğru uzaklaşmışlardır . 

:::.ı.:ne bilere ve onların ispanyayı J 
açıkca mahvetmek isteyen ajanları· :!-________________ , __ , _________ _, 

ııa karşı da harbediyoruz. 1 1 Bıı gün,her tarafta sulh ve adelet BELEDİYE İLANLARI 
istemek için ayağa kalkan bütün Is· 

· panyadır. :....-------- - ---------------....1 
Ordu ve donanma vatanımızı 

müdafaaya hazırdır. 
Memlekette nizamı iade için yap

tığı.nu: bu mücadelenin ınuvaffaki- J 

yetı bıze karşı çıkaacak k:.ıvvetlerin 
azlık veya çokluğundadır. 

1 

Biz bir şahsi menfaatı müdafaa / 
etmek niyetinde değiliz. Fakat bütün 
vatandaşlara cemiyet içinde bir hat-: 
tı hareket temin etmek arzusiyle hare· 
ket ediyoruz. 1 

.. Memleketimizdeki bu günkü hü· 1 

kumet anarşiyi teşvik ediyor. ı 
ilk dafa olarak bütün İspanyol

lar İçin her şey, müsavatını, ve kar
deşliği tesis etmek için mücadele 
ediyoruz. 

Muhtarlık mührü 
Oyr. aklı köyü eski muhtarı;köy 

mührünü kaybettiğini söyliyerek tes
lim etmediğinden yenisini alacağım· 
dan İşe başladığım tarih olan 9 -
7-935 den sonra eski mühürle ya 
pılmış muamelenin hükmü olmadı
ğını ilan ederim. 

Karataş nahiyesinin ı 
Oymaklı köyü muhtarı 

Nakil vasıtaları sahiplerinin nazarı 
dikkatine 

1- Hususi ve gerek piyasa otomobil, kamyon, fayton tek ve çift hay
vJn!ı yü1' arabalarile deve, m~rkep, beygir yük kira hayvanlarına ait 936 
senesi nakil vasıtaları resmini gösterir tahakkuk müfredat cetvelleri Oroz· 
dibak civarında Kolaylık evi yazıhanesi divarına asılmıştır . 

2 - · Birinci taksit Ağustos, ikinci taksit Teşrin evvel aylarının on be· 
şinci günü olmak üzere iki taksitte alınır . 

Taksit müddetleri içinde ödenmiyen bu resme yüzde on ceza eklenir. 
Bu cetveller 31-7-936 cuma gününde asılmış ve 10-8-936 pa· 

zartesi günü kaldırılacaktır. 
İtirazı olanların on gün zarfında istida ile Belediye Riyasetine müra-

caat! arı ilan olunur. 7149 31-2-4-6 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay~d~lenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfü'.Jleri, tuvalet e~yaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S 1 u'ıı 

Celal Bayer 

7148 HASAN KISACIK ----~---------------------~----------..-----~ 



Sahife : 4 

Adana Borsası muameleleri 
--------------------~-:-:ı:~~---:~':!;""!--1----------------~ PAMUK ve KOZA 

---- Kilo Fiyatı 

C1NS1 Eu az En çol. 
Satılan Mikdar 

K. S. K. s. Kilo 
-,==-==-,== ı=~====--=====I 

Kapımalı - pam_u_k __ _ 
Piyasa parlağı ,. 38,25 39 
PiiaSa" temlZi ,, 

---1-..,,.-,.----·-
iane 1 31 :.._::. _____ _ 

---ran_e_2;__ _____ 

1 

!-----
-Ekspres ----------• -Klevlant ______ 21 l-35 __ .;...... ________ 

1 

YAPAGl 
---;---------

Bey a_z --1--1--1-----Syah 
ı 

1 ---------Ekspres 1 1 

iane ____ --------
-Yerli-" Yen1ıik ., I 

1 
- ,, " Tohumluk-,,- 1 __ .....:.:::::::::::-=---~~-~-~~=:-I 

DU6lJHAT 
-Bugday Kıbrıs ı 4,30 ı 
--- Yerli---- -4,87 ___ - 5,62 -- -

., -- -- ---- -------·-
,, men tane -·--·~----• /\rpa °2A2 ____ ---·--

=ra;cl-ya_______ --, 

Yulaf --2,87--'=:-_3~----=--= ================ ! -Deli-ce-. ·------ 1 
---- -------- ------------• ı 

Kuş y_c_m_i______ _ __ ,___ j 
_ K_et_en J_o_h_um_u ___________ !------,----,----- ı 

Mercimek 
S~am 1 1 

UN 

1
- ?ört yıldız Salih ___ , _ _§7-=5·----J---------

.!:: - uç » » 600 

..t:o:§ -Döıt yıldızDoğruluk- - 700 __ _ - --- - ---------

.;L. üç )) » 625 

..2 ı:: - --- ---------
0..::: -Simit » 800 

] ~ _ Dö ı t yıldız cumhITTIYet ___ -700-- =~--------
~ u- üç » » _ı 625 

Simit » 1 800 

Liverpol Telgrafları 
20 I 7 I 1936 

Kambiyo ve para 
İş bankasından alınmıştır. 

'ııuıım f'pll,. 

Hazır 
1-

) 1 28 Liret 
-/ '= - Rayşmark 

Temmuz vadeli 6 89 
----- - Frank « Fra_nsız » 

Birinciteşrin vadeli 6 54 -- --Sterlin « İngiliz » 631 

-ı~-ı ~~ 
-Hit lı azır Dolar « Amerika » 
-Nevyork Frank « İsviçre » 

Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 mo 

• deli yeni bir F rigidaire 

F • •d • Soğuk 

1 
rıgı aırehava do-

lc:l· rc!a n t} af na edeceğini 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzıın müddet 

kalırlar . 

alınız. 

Yeni Frigidaire 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatını 

yarıya yakın azaltan Ekovat 

kompre~örü ile mücehrezdir. 

Ek o vat Kompresörlü F rigidaire sta'hkipfoltanlar ele;} 
rı aurası g-

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

F rı·gı·daı"re'den daha üstün ve daha idareli soğuK hava 
dolabı yoktur . 

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

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 

Muharrem Hilmi 

.Koyun eti 20 kuruşa 

Kasaplar çarşısında halin içerisinde 27 numaralı dükkanda Koyun 
etinin kilosu yirmi kuruşa satılmağa başlanmıştır. 7141 3-3 
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31 Temmuz 1936 

Seyhan Vilayetinden : 

Vilayetimizin Kozan , Karaisal 
ve Kadirli Kazaları Hususi Muhase 
belerinde(20 - 25) lira maaşlı tahsİ 
müfettişlikleri ile ( 25 ) lira maaşl 
Adana Merkez tahakkuk memur ı:n 
avinliği açıktır. 

Bu memuriyetlere Mülkiye, Hıı 
kuk, Yüksek Ticaret veya Maliy. 
mektebinden mezun olanle:.rı imtı· 
hansız, Lise veya muadili yedi serı 

lik idadi mezunları da imtihanla alı
nacaktır. 

İsteklilerin memurin kanununun 
4 üncü maddesindeki e~fı haiz 
malan ve hesap işlerile malı kanun• 
larımıza ve Hususi fdare mevzuatı 
bilgilerini müsabaka imtihanını kıı 
zanmak suretile isbat etmeleri ]azı 
dır. 

Müsabaka 5-Ağustos - 936 
çarşamba günü Vilayette yapılacak 
tır . 

Taliplerin bu tarihten evvel ve· 
1 sikalarını ve hal tercümeleri hülasa· 

Jarile birlikte Vilayete müracaatlar1• 

19-25 - 31 7115 

Hizmetç i aranıyor 
Evde hizmet etmek üzere bir 

hizmetçi aranıyor . İdarehanemize 
müracaat edilsin . C. 

Satılık ev 

Yeni istasyon asfalt caddenitl 
Vali konağl caddesi dönemecinde 
(2000)arşın murabbaındaki arsa üı. 
rinde Şakir Bozdoğanın bahçeli eVI 

satılıktır . 
Muntazam teşkilatlı çiçek hah' 

çesindeki Nadide fidan ve tezyina 
ağaçlarından başka yetişmiş yii 
ağaçtan fazla portakal ve mandaH' 
vardır. 

r-----------,---------------,._.,,-------~ : ------------

Bir kat üzerinde üç odayı taksi· 
mat Holunu,mutbağı, bodrumu,baıl' 
yosu ve motorlu su tesisatile he~ 
türlü konförü havi evi ve bahçeyi 
görmek istiyenler her gün öğlede~ 
sonra saat dörtten itibaren görebı 
lirler. Fiat hakkında Selanik BankB 

1 

Sahibinin sesi acenteliğinden : ------------ ----

Yeni mağaza açıldı 
-----

··••lı'lii'll'Wlllm ___ Dll_ 

S h• b• • • Plak, gramofon hakiki Kelvinator, buz do-
a l Inlil SeSI lapları, dondurma makinaları, Vitrinler. 

M k 
• Radyo ve Radyo gramofonları , İsparton radyoları , 

a r 001 12 kat Cem:ral kamyon ve otomobil lastikleri, Fok-
lender fotoğraf ve malzemesi bulunur. 

Vadeli satış yeri : 

Belediye karşısında 
4-5 

Ş;Rıza İşcen yeni mağazası 
7138 
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Kaçakçılar v atan 

h ainidir 
1 

sında Bay Murat Ülgensir'e müracıı · 
1 edilmesi .8130 4-10 ________________________ ...... , 

----------------------...-------- -----------=·-"'~ 

Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

Bebekli Kilise so :-k No.11 
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' 1 A. No. 11 B. - Telefon 

No. 265 

' " ANK~RA BiP.AS' 
~. (tıııl. 

Öz Türv ı;p,.mavesile kumJmuştur 
ANKARA BİRASININ YÜKSEK EVSAFI 

Yarım litre Ankara Birası 

1 105 Gram Ekmekten 
2 385 
3 32 
4 82 
5 325 
6 3,5 

Alınacak gıdayı 
Herkes gibi siz de 

1 rasını içiniz. Her ~;~~e 

,, 

" ,, 

" adet 
temin 

: Bu 
israrla 

Sütten 
Tereyağından 

E.tten 
B:ıhktan 
Yumurtadan 

eder . 
besleyici sağlık koruyucu Ankara ~i: 
arayınız. Adanada toptan salış yerı ' 

43 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 

a 
Jır 


