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ÇUKUROVADA PAMUK VAZİYETİ GAYET İYİDİR 

Pamuk ve Merinos Valiler toplantısı Ovamızda ziraat işleri 
Devlet endü;trisinin istediği ileri 

t1ısıflı ham maddeyi ,-etı~tiımek zirai 
kalkınmamızın ılk gayesidir . Yerlı 
rnallor lıaftasırıı açarken Başbakan is
met lrıönü Türk vatandaşını bol isıih
Mle çağırmış, maliyet ve •atışın dün
ra piyasaları sevıyesirıe düşür ülmesmin 
bı; =arureı olduğunlL bildirmişti . 

Vilayetimizdeki ilk tahsil 
hayatına bir bakış 

Şehir, kasaba ve köylerimizde okuma 
çağındaki çocuklarımızın sayısı 

52684 olmasına rağmen bunun ancak 
16929 nu okutabiliyoruz 

Bugün Ankarada 
yapılacak -- ı Ovamızda sıkı bir çalışma var. Pamuk 

ve hububat ne halde? Ankara : 22 ( A. A. ) - Anka
rada yapılacak Valiler toplantısı salı 
günü yapılacaktır • Bu toplantıdan 
sonra iç işleri Bakanı ve C. H. Par 
tisi Genel Sekreteri Şükrü Kaya,İz
mirdeki toplantıyı yapmak üzere ı• 
fzmire gidecek ve oradan Trakyaya 
geçerek Edirne toplantısını yapa- ı 

caktır. 1 

Devlet teşkilütrna ve vatandaşa biı 
direktif olan bıı işaretin ilk mü•bet rıe · 
tıcelerıyle karşılaşıyoruz : 

Milli endüstrinin en büyük koilL 
oları dokuma şanayiimizin iki esaslı 
lıam maddesı; boşta pamuk ve sorıra 
JIJerirıos, im rerimli çığım girmiş bu. 
I wımaktadır . 

Fkonomi Bakarıı Celal Bayar 
bıı ıki nııl/i mahsulün bu giinürıii ve 
Yarınım süyle arılatmoktadır : 

'· ... Bu gün gerek pamuk ve ge
rek pamuklu fiatlarında hakikaten, 
beynelmilel fiatlara nazaran bir fiat 
Yüksekliği mevcuttur . Fakat insafla 
düşünduğiimüz zaman müstahsil, se
nelerdenberi fiat sükutu ile karşı kar
~ıya kalmış, çok zaman emeğile mü
tenasip denebilecek normal bir kazanç. 
tem_in edememiştir . Zürra . ~e _fabri- Jı 
katorle karşı karşıya geldığımız za
ınan sempatimiz belki zürra ile bera
ber olacaktır , Fakat bu hareket 
memleketin umumi ekonomisine mu
vafık mıdır, değil midir? 

Dahil istihsal noktai nazarından 
bunun o kadar ehemmiyeti yoktur. 
Fakat peynelmilel piyasa itibariyle 
büyük ehemmiyeti vardır. Pamuk 
mübayasına her tarafta ehemmiyet 
verildiğini görüyoruz. Misal söyleye
ceğim: 

Almanyanın diğer memleketlerde 
olan dış ticaretini "Konijonktür Bü
rosu,, na i tetkik ettirdim. Almanya 
Cenubi Amerikadan sırasiyle senede 
12-18 ye 20 milyon Marklık pamuk 
alıyor. 1934 de 20 milyon Marklık 
mübayaa, 1935 de 125 milyon Markı 
buluyor. 

Mısırdan 20 milyon Marklık pa
muk almıştır. Hindistan - ki bizim pa
muklarımızııı kalitesine çok yakındır, 
18 milyon Marklık pamuk alıyor . 

E:ğer biz pamuk istihsa!atımızı arttırır, 
standard bir tipe irca edebilirsek Hin
distanın en az yarısını , diğer mem
ketlerin de yüzde 10-15 nisbetinde 
Almanyanın aldığı pamuğu memleke
timizden verebiliriz , satabiliriz . 

Önümüzdeki ders yılında biı ı<aç mektep
te " yarım gün tedrisat,, usulile daha fazla 

çocuk okutmağa çalışılacak 

Şt>hrinı;zn<•ki ilk nwktep okullrırdarı t<•peh<1ğdakı &azi pa§a okulu 

Bir arkadaşımıza, vilayetimi.zin ma· bütün vatandaşların çocuklarına vc-
arifi hakkında tetkikatta bulunmuş- rebilecek meselenin başında mali zor-
tur. Çok iyi bir surette yapılan ve luk gelmektedir. 
büyük bir hakikatı ifade eden bu tet- Vilayet bütcenin temamen inki-
kikatı aşağıya yazıyoruz : t şafını bulamamış olması, iktisadi 

Taheil çağında ne kadar. buhranın her sahada kendisini :gös-
çocuk var ? termesi, daha mübrem ihtiyaçların en 

ön safa geçmiş bulunması bunun 
Kültür direktörlüğü tarııfından 

hallini gücleştirmiştir. 
yupılan tetkikler, tahsil çağında bulu- Bu ilk zorluk ortadan kaldırıldık-
nan çocukların mıkdarını ortaya çı
karmıştır. 

Bu gün ~şehir ve kasabalarımızda 
tahsil çağında 8151 erkek, 6964 kız 
ki ceınan yekun 15, 115 çocuk vardır. 

Halıhazırda şehir ve kasabaları-
mızda okuyan talebe sayısı ise "6315 
şi erkek, 3176 sı kız olmak üzere 
9491 dir. Okuyan kız talebe 3176 
olduğuna ve tahsil çağında 6964 bu-

tan sonra diğerlerinin mümkün oldu
ğu kadar kolaylıkla halledileceği 
şüphesizdir. 

Bina meselesine gelince; Vilaye
timizde yeni mektep binaları, itiraf 
edelim ki azdır. Göğüslerimizi kabar
tacak, ihtiyaçlarımıza karşılık verecek 

- Sonu ücnüçü sahifede -

Rüştü Ar as 

Fransız Dışbakanile 
görüştü 

Ankara : 22 ( A. A. ) - Dışiş
leri Bakanımız Tevfik Rüştü Aras 
dün Pariste Fransız Dışişleri baka
nile beynelmilel vaziyet etrafında 
görüşmüştür. 

İran hükumeti 

İnğiltereyi protesto etti 
Ankara : 22 (A.A) - İran hü

kı1meti İngiltereyi lranın bahreyn a
daları üzeriudeki sarih haklarını inkar 
etmesinden dolayı milletler eemiyeti 
nP.zdinde protesto etmiştir. 

Zecri tedbirler işi 

1 
ı 

Ankara : 24 (A,A) -- Romadan 
bildirildiğine göre lngilterenin zecri 
tedbirleri kaldırmak hakkındaki ka
rarına rağmen ltalya Cenevreye de
leğe yollamamak kararında israr ede
cektir.' 

Ankara ; 22 (A.A,) - Londra
daki milletler cemiyetine müzaheret 
birliğininin yaptığı bir toplantıda in· 
giltere hükümetinin zecri tedbirlerin 
kaldırılması için vermiş olduğu karar 
tenkit edilmiş ve birlikçe bu kararın 
geri alınmasını temin rnaksadile bü
tün meşru çarelere baş vurulmasına 
karar verilmiştir. 

Memlekelimi~de kalite itibariyle 1 

henüz bir istikrar yoktur . Ziraat Ve
kaletinin faaliyetinin çok ümitbahs 
olduğunu haber alıyoruz . Vekaletin 
verdiği tohumu köylü kapışırcasına 
alıyor. lunduğuna nazaran mekteplere de

l vam elmiyen :kızların mıkdarı 3,788 İstihsaliitımıza gelince : Bir sene 
85, ertesi sene 135 bin ile 150 bin 
balya arasında kalıyor . Yalnız bir 
memleket vardır ki bizden 500,000 
balya pamuk almağa hazır olduğunu 
söylemiştir. Hükümet mübayaalarında, 
satıcılar tarafından " döviz yerine 
pamuk veriniz . ,, denilmektedir. 

Berutta kanlı •• • 
numayış 

Demek oluyor ki , pamuk mese
lesini, nıahallı politikaların tesiri al
tında, ucuz veya pahalı satıldığı gibi 
manası o kadar kuvvetli olmıyan te
sirler içerisinde bırakmıyarak umumi 
Ve milli ihtiyacımızı uygun bir hale 
getireceğiz . 

Dahili sanayiimiz itibarile, tekrar 
ediyorum ki , o kadar ehemmiyeti 
Yoktur . Nihayet bir vatandaşın ce
bine gidiyor. Fakat mübayaa ve umu
mi politika noktai nazarından pamuk 
fiallarınııı beynelmilel piyasasının bü
yük ehemmiyeti vardır. 

... Meronos senelerdenberi tecrü
be edilmektedir: Bursa, Balıkesir, Ça
nakkale ve diğer bazı havalid;;; me
rinos yetiştirilmesine ora iklimlerinin 
ınüsait olduğu tecrübelerle sabit ol
muştur. Fakat hugünkü vaziyet itiba
riyle merinos mikdarı gayri katidir. 
Seneler geçtikçe ınikdarı arttırılmak 
suretile muhtaç olduğumuz merinos 
Yünü memleket dahilinde yetiştirilme
j!"e çalışılacaktır. 

Muayyen bir program var dır, ü-

f dir. Erkek çocuklardan bu gün oku
yanların '.sayırı 6315 dir. daha oku-
ması lazım gelen 1836 erkek talebe 
vardır. 

Bunları okutmak, ilk tahsilin mec
buriyetini temin '.eylemek için karşı
laşılan bir çok zorluklar vardır. Bun
lar nelerdir ? 

1 - Mali zorluk 
2- Bina yokluğu 
3- ;Muallim yokluğu 
4- Ders vasıtası yokluğu 
Bu zorlukların başında gelen büt. 

cenin darlığıdır. ilk tahsili tamamen 

zerinde çalışıyorlar. Merinosu, yerli 
yünleri yetişinceye kadar hariçten ge
tirmek niyetindeyiz. Ve bu maksadla 
da Bursa'da merinos fabrikası kuru
yoruz. Merinos ham madde halinde 
hariçten getirilecektir. Şimdi merinos 
ipliği getirtiyoruz. Bunun da memle
ket dahilinde yapılmasındaki menfaat 
aşikardır . 

Hüli\sa, Merinos koyunlarının 

memleketimizde yetiştirilmesi imkanı 
vardır. Teknik itibariyle fabrikanın 

ihtiyacını temin edinceye kadar ha
riçten getirmek suretile bir kombine 
- politika takip edece;tiz . " 

Matbaa işçilerinin tertip ettiği bir nüma
yiş kan dökülerek sona erdi . 

--~-······----
Berut : [Vahdet ] - F ransada Bunun üzerine amele galeyana ge 

Halk cephesinin intihabatta kazan- lerek nümayiş yapmağa başlamış . 
dığı muvaffakiyet ile amelenin grev Buna gelip geçen bir kısım halkla 
yaparak bir çok isteklerini elde et· beraber diğer bir takım ameleler de 
meleri buradaki amele üzerinde de karıştığından tezahüratçılarm sayısı 
büyük bir hassasiyet uyandırmıştır. bir iki bini bulmuştur. Bu kafile so- J 

Bu arada buradaki matbaa amele kakları dolaşarak enternasyonal mar-
sindikası , F ransadaki arkadaşlarının 1 şını söyliyorlar , ellerinde " Yaşasın 
k~~andığı muv~ffakiy~ti tesit için bir J mazlum milletlerin yardımcısı olan 
musaınere tertıp etmış , bunun için muzaffer halk cephesi " , ( Affıu - ı 
hüküm et erkaniyle beraher bir çok mu mi isteriz ) ve ( Meşruti kanunlar, 
mebus , gazeteci ve memleketin ile- ve Fransa ile bir dostluk muahedesi 
ri gelenlerine davetnameler gönder· isteriz ) ibareleri yazılı bayraklar 
mistir . taşıyorlardı. 

Hükünıetin bu müsamereye mü- Bu sırada bir kaç yüz polis bun· 
saade etmiyeceğini bildirmesine ları karşılıyarak ellerindeki bayrak. 
rağmen sendika heyeti ve amele mu- !ardan birisini almıştır. Nümayişçiler 
ayyen saatte kristal sinemasında bundan fevkalade galeyana gelmiş-
toplanmağa başlamıştır . Bunu ha- ler ve polisle çarpışnıağa başlamış-
ber alan zabıta sinemayı kuşatarak !ardır. 

ameleyi içeri girmekten menetmiştir. - Gerisi ikinci sahifede -

• 

Ovalarrnıızdaf•İ 1 pamuk tarlulnrııulrı ot döğıne işlı•ri 

Ayın 19 uncu gününe kadar, Çu- kalarda da fevkalade denecek dere·~ 
kurovada gayri tabii sayılabilecek cede idi. 
bir hava vardı. Tam mevsimi oldu- Bir taraftan gönenin fazlasiyle 
ğu halde havalar gündüzleri ter dök- mevcud olması, bir taraftan da lıa-
türmeyecek kadar, geceleri de he vaların serin gitmesi Çukurava çift· 
men soğuk denecek kadar serin gi- çisini düşndürebilecek üç mühim 
diyordu. korku doğurabilirdi: 

Bu vaziet pamuk mahsulünün 
gelişmesine az çok tesirliydi. Çünkü: 
yağmur bu yıl bol ve istendiği ka
dar yağdığı için tarlalarımız tam 
gönenli olduğundan pamuklarımız 

umumiyetle iyi vaziyett~. bazı mıntı-

1 · - Çok iştahlı pamukların de 
lirmesi. 

2- Zenk dediğimiz hastalık. 
3- Otun artması ve bu sebeb 

le çiftçinin zaten çok zorluk çektiği 
amele işlerinin çoğalması. 

- Gerisi ikinci sahifede 

Mitralyözlü çeteler Filis
tinde terör yapıyorlar 

Bir yolcu treni yoldan çıkarıldı ve A
rap çeteleri tarafından soyuldu, öl

dürülenlerin sayısı belli değil 
------·------

Akkada Cezzar paşa camiinden polis 
dairesine kurşun yağdırıldı 

Kudüs : 20 ( Hususi ) - Kanlı 
boğuşmalar her tarafta devam et
mektedır . Asilerin kullandızı silah
lar her gün modernleşmekte ve bu 
silahların yabancıya devlet tarafın
dan verilmekte oldufıu a!11aşılmak
tadır . 

Dün gece bir kısım ihtilalcılar 
Hayfa ile Bisan arasındaki mıııta
kada petrol borularını kırmağa te
şebbüs etmişlerse de lngiliz asker
leri tarafından yetişilerck rnenolun
muşlardır. 

Petrol şirketi Londraya bir tel
graf çekerek hattın lngiliz askerleri 
tarafından muhafaza altında bulun· 
durulması istenmiş ve bu dilek Lon 
draca kabul olunmuştur. 

Londradan alınan bir habere gö
re , Papanın Filistin meselesinde 
Araplar lehine Londrada teşebbüs
lerde bulunmağa karar verdiği Ro
madan haber verilmektedir . 

Papayı Hiristiyan ve Müslüman
lardan mürekkep bir heyetin ziyaret 
ettiği ve bu ziyaretten soma Papa· 
nın meseleye müdahale etmeğe ka -
rar verdiği anlaşılmıştır . 

Son hadiselerde yaralanan Arap· 
!arı tedavi etmek üzere Şam da teş
kil edilen bir sıhhi heyet yakında 
Filistine hareket edecektir . 

1 
Akka : 19 ( Hususi muhabirimiz-ı 

den ) - Filistinde vaziyet çok va-

himleşıniştir . Mesele sükün bulaca -
ğı yerde gittikçe azıyor , bugün 
grevin altmış birincı günüdür . Hü
kümet grevi bozmak için Suriye ve 
fraktan gelen ianeleri zaptedecek 
yarından itibaren büyük tüccarların 
dükkanlarını zorla açtıracak , açma
dıkları takdirde tüccarlar harp ede
cekler . Bunun üzerine Hayfada 
bütün tüccarlar mağazalarındaki mal
larını evlerine alar2k dükkanlarını 
bomboş olarok açmışlardır . 

Kudüs: 
Dün Kudüs ve " Beledi şeyh, de 

ansızın silah araştırması yapılmışsa 
da hiç bir şey bulunamamıştır . 

Dün gece Kudüs civarındaki 
Yahudi köyüne bir çete hücum et
miş ve Yahudi çiftliğinde bulunan 
( 50000 ) portakal ağacı ve ( 2500) 
tavuk yakılmıştır . Bütün ekin tarla
ları ateşe verilmiştir . Cnlerine çı
kan ( 22 ) Yahudi de ağır surette 
yaralanmıştır . Bunun üzerine askeri 
kuvvet yetişmiş , çete , askeri kuv
vete şiddetli bir mitralyöz ateşi aça
rak izini belli etmeden ric'at ederek 
dağlar arasında kaybolmuşlardır . 

Her iki taraftan da çok ölü oldu
ğu muhakkaktır , Fakat gizli tutulu 
yor . Gazetelerin sıkı bir sansöre 
tabi tutulmasından dolayı doğru bir 

-- Gerisi üçüncü sahifede -



Sahife : 2 

Mucizeler gösterebilen 
adam 

H. G. Welts'den 
Nakleden ; Hm. A. 

- Başı Pazar günkü nushamızda -

- Fakat artık bu işin şakası 
yok . Haydi şimdi yeniden yava§ca 
yerine in .. 

Lamba yerine düşer . Delikanlı 
başka mucizeler dener . Masaya, 
yatağa yükselmelerini emreder; yük
selirler . F otemgey yavaş {yavaş şid· 
detli bir buhrana düşer . En cür'et· 
karane mucizeleri ardı ardına sıra
lar . Gözlerinin önünde; az sonra bir 
iğne yastığına tahavil ettiği canlı 

bir kedi, tavşanlar, çiçek buketleri, 
baston, saatler, porslenden iki kü
çük kedi, çekine çekine yediği bir 
salkım üzüm yaratır . 

Ertesi sabah, uyanınca aklına 
gelen ilk fikir; gece rüya görmüş ol 
duğu ihtimalidir . Derhal, yeni kü 
çük bir mucize dener . Allah Allah .. 
Rüya görmemiş . Nasıl olup ta gel· 
diğini bilmediği bu mevhibeye hala 
pek güvenmemektedir . Şüphesiz , 
bunu, mesela, hayli para getiren mü
zik - holde kullanabilecektir . Ama 
bunun bile endişe verici tarafları var. 

Her sabahki gibi, mağazasına gi
der . Satıcı kızlardan birinin bileği 
burkulmuştur, kolu askıdadır. Deli· 
kanlı onu hemen iyileştirir . Satıcı 
kızlardan biri, dostunun hiç hoşlan
madığı çillerden bir türlü kurtulama 
dığı için kederlidir. Bir kelimesile , 
kızın yüzü, dünyanın en güzel cildi
ne sahip olur . Bir gün öne.: kaba
rede gösterdiği 'marifetlerin şayiası 
küçücük kasabada çoktan yayılmış
tır . Şimdi de artık şifa • bahş eden 
mucizesini gösteriyor . 

Arkadaşlarından biri : 
- Ne talihlisiniz, der, bir has

tahane açtığınızı ve herkesin şifa bul· 
rnak için oraya gediğini farzetsek .. 
Amma para kazanırsınız !. 

Bir diğeri atılır : 
- En kestirme yol, istediği ka

dar parayı bizzat ima! etmesidir . 
F otemgey çenesini kaşıyarak ce

vap verır : 
- Ne yapacağımı bilmiyorum. 

Belki de kudretimin hudutları var
dır . Size itiraf ediyorum, şu ane ka· 
dar; henüz bundan temin edebilece
ğim istifadeyi düşünmedim . Bunu 
pek derinden düşünmek lazım . 

- Evet, cevabını verir bir üçüncü 
satıcı kız, bu vergiyi hu dkam gaye· 
ler için kullanmalısınız mister F oter· 
ngey .. Birinden, mesela kasabamızın 
yeni pastörü Maydiğden nasihat al
malısınız . 

Bir müddet sonra, Foterngey'i, 
patronu ile konuşurken görüyoruz . 
Patronu onu lafa boğmaktadır: 

- Bir Tanrı vergisini iyi kullan
malısınız . Her şeyi etraflıca düşün · 
düm . Ortak olalım . Elinizdeki si
hirli kuvvetle bize öyle hizmetlerde 
bulunabilirsiniz ki . müşterinin önü· 
ne döktüğümüz mallar, bir emriniz· 
le hemen raflarına gidip sıralanırlar. 
Evlere gitmesi lazım paketler,' bir 
işaretinizle derhal giderler .IVe da
ha da neler , .. Bu suretle, bütün ra
kiplerimize karşı muzaffer oluruz . 
Bütün dünyada şubelerimiz olur. Bu 
iş için size yılda üç bin lira veririm. 
Üç bin lira 1 bunun ne dernek oldu 
ğıınu biliyor musunuz 1 • Fakat bir 
şartım var : Bittabi, ;ticarethanemi
zi alakadar etmeyen her hangi bir 
iş için en küçük bir mucize göster
miyeceksiniz . 

Fotemgey, çenesini kaşıyarak 
düşünür : Bütün bu işler hiç tc fe. 
na değil :: Ço~ ~cazip 1 • 

- Gelin, der, sokağın öbür ba
şındaki banka direktörünü görelim, 
fikrini alalım : 

( Londra ve Esseks bankası ) 
nın o kasabadaki şubesinin direktö: 

1 
rü, patronun verdiği izahatı dikkat-

i 
le dinler . Sonra : 

- ( Londra ve Esseks bankası) 
na güvenebilirsiniz, der, bankamız 
bütün mali kudretile sizin arkanız. 
dadır. 

F oterngey hala tatmin edilmiş 
değildir : 

- Anlamadığım bir şey varsa, 
der, o da elimdeki kudreti ancak 
patronum için kullanmak mecburi
yetinde kalacağım cihetidir . 

Patron hemen cevap verir : 
- Bu böyle .. Aksi takdirde işi 

miz ilerleyemez . 
- Ama niçin bunu bir İş haline 

sokmalı ? Niçin malları herkese be
deva vermemeli ? 

- imkanı yok l 
- Ya ... Madem. ki beni temin 

ediyorsunuz, ben de inanıyorum . 
Ama, niçin hisse isenetleri çıkarma
ya muhtaç olalım ? . Eğer bize pa· 
ra lazımsa para imal ederiz 1 

Banka direktörü ~telaşla itiraz 
eder: 

- imkanı yok l . 
- Neye im ''anı olmasın, der 

F otemgey, işte bakın ... 
Dudaklarının sessizce kımıldadı· 

ğı ve bunun üzerine meyana 
yüz liralık bir banknotun çıktığı 
görülür. 

Banka direktörü bağırır: 
- Bu takliddirl 
- Bizzat tetkik edin! 

Direktör banknotu alır, iyice ted
kik eder ve taklit! olmadığına kana
at getirir. 

- Hayır, bunu yapmamalısınız: 
Bu, bizim bütün içtimai ve mail teş. 
kilatımızın yıkılışı demektir. insanın; 

konfora ihtiyacı olduğu gibi paraya 
da ihtiyacı vardır. Eğer ihtiyaçla
rını ortadan kaldırırsanız onun hali 
nice olur? 

Fotemgey dinler. Kanaatı biraz 
sarsırnış gibidir. Mamafih kontoratı 
imzalamaz ve daha düşünmek iste· 
diğini bildirir. 

Tekrar pastör'ü görmek ister. 
Bu arada, mağazadaki güzel bir sa· 
tıcı kıza aşık olmuştur. Bu kız bir 
başka erkeği sevmektedir. 

Kıza, kendisini sevmesini emre· 
der. Fakat, bu dileği tesirsiz kalıt. 
O zaman anlar ki, iktidarının bir 
hududu vardır: Mevcudatın hisleri 
üzerine en küçük bir nüfuzu yoktur. 
Bilakis eşya üzerindeki kudret ve 
nüfuzu git gide artar. 

Nihayet, Pastör'ü görmek üzere 
kiliseye koşar. 

- Bu kudretinizi nası I mı kul· 
!anmalısınız aziz çocuğum, der Pas-

ı tör, fakat tereddüde mahal yok. ilk 
önce, dünya yüzünden hastalığı silip 
atmalı. Sonra, dünya yüzünde sulh 
ve selameti hakim kılmalı. Sulhper
ver ve sıhhatle dolu bir dünya !. işte 
yeni bir saadet devrinin başlangıcı ... 

Yine içindeki kararsızlığın kendi
ni rahat bırakmadığını hisseden F o
terngey sorar: 

- Zannediyor musunuz ki bu 
hareket doktorları kızdırmaz?. 

- Allahallah ... Doktorlar ha-
yatlarını kazanabilsinler diye hasta 
mı kalalım ? hem canım doktorlar 
için de bir çare bulmaya çalışırız. 
Hele bir gece uyuyalım, gün doğ
madan neler doğar .. 

Fakat etrafta hemen bir şayia 
dolaşır: 

F oterngey'le Pastör ; hasta -
lığı, sefaleti ve harbi kaldırm<ık 
suretiyle dünyada büyük bir inkilap 
yapacaklarmış.. Hemen bir muhale
fet cephesi teşekkül eder. Muhalif
ler arasında, Fotemgey'in bir gün 

Tklı lilli 23 Haziran 1 936 

Ziraat okulu 
Öğretmenlerinin bir ço
ğunun maaşları artırıldı 

Görülen gayretlerinden dolayı 
bu ay sonundan itibaren şehrimiz 

ziraat mektebi muallimlerinden ar 
kadaşımız Rıtgıp Madenin maaşı 

gelecek aydan itibaren 30 liradan 35 
liraya, Lutfi ve Nihadın maaşları 
40 liradan 45 liraya , Tahir ve Şa
kirin 35 liradan 40 liraya Vehbiniil 
30 liradan 35 liraya yilkseltilmiŞ ı 
muallim Aziz ve Mustafa Zihninin • maaşları da asgari had olan 25 lira 
asli maaşa çıkarılmıştır . 

Muamele vergisinde 
Maaf olan ınadd~ler 

936 senesine ait muamele vergi· 
si iptidai maddeler muafiyet , tenzi· 
IAt cetvelinin hazırlığı ikmal edil
miştir . 

Cetvel bugünlerde bakanlar he· 
yetine verilecektir · 

Vilayette 
Bir hafta içinde yakala

nan kaçakçılar 

Stın bit hafta içinde Osmaniye, 
Dötlydl ve Atİanada kaçakçılıkla 
uğraşan yedi kişi yakalanmıştır . 

Evi arandı 
Ve kaçak t!şyalar 

bulundu 

Sofubahçe mahallesinde oturan 
hzır elbiseçi Osman oğlu Hacı Sai
din evinde kaçak eşya bulunduğu 
anlaŞılması üzerine polis, Saidin e
vini derhal taharri etmiş ve arama 
sonunda yedi parça kaçak eşya ya
kalamıştır. Said hakkında kanuni iş 
yapılmıştır • 

viskisini suya ve silAh kolleksiyonu
nu zirıı.at alat ve edevatına tahvil et
tiği ihtiyar bir yarbay da bulunmak
tadır ve delikanlıdan bahsedl'rken: 

- Bu başıboş bırakılmış en teh-
likeli delidir!. Demekte ve, dünyayı 

halas edeceğine and İçmektedir. Erte-
1 si gün, bir kurşun Pastörle birlikte kır· 
) !arda dolaşmakta olan F oterngey'in 

şapkasını uçurur ve kafasının deri
! sini çızarak geçer. ikinci bir kurşu· 

1 

nun gf"lmesine vakıt bırakmadan de· 
likanlı hemen Kadiri mutlak'dan, 

1 kendisini kurşun geçmez bir hale 
i koymasını ister .. 

Bu andan itibaren F oterngey'in 
vaziyeti tamamen değişir. Pastör'ü 
başından def eder. Sadece kendi 
kendinden nasihat almayı kararlaş· 
tırır. Dünyayı, kendi fikrine göre 
yeniden tanzim edecek, yahud hayır! 
dünyanın; alim, bankacı. gazeteci, 
devlet adamı beş bin güzidesini ya· 
nına dave t edecek ve onlara derhal, 
kendisine, dünyanın yeni başdan 
tanzimi hususunda bir pilan verme
lerini emredecek. 

Dediğini yapn. Eksperler toplan
mıştır. Garpte güneş ufka inmekte
dir . F oterngey onlara bağırır : 

- Gün batmadan önce bana 
bu pilanı vereceksiniz, yoksa hepi
nizi dünya yüzünden süpürürüm . 

Pastör ona yalvarır : 
- Onlara, düşünmek için zaman 

bırakın . Güneş bir kaç sani
ye sonra batacak, Onları hiç olmaz. l 

Zehirli gazlar kursu j· 
2 Tem muzda başlıyor \ 

Şehrimizde zehirli gazlar kursu
na 2 Temmuz Perşembe gününden 
itibaren başlanacaktır . Kurslar haf 
tada üç gün ders yapacaktır. Cumar 
tesi , Pazartesi , Perşembe • 

Kurslardaki ders zamanları saat 
9 dan 10 na kadar siirecek ve ze
hirli gaz kursu 3 hafta devam ede 

cektir , 

Cavit Oral 
Bir kaç aydahberi seyahat mılk

sadiyle Almanyada bulunan Niğde 
saylavı hııırtşehrimiz Cavit Otal , 
Şehrimize gelmiştir , 

Mahkemelerde 

1 

Zimmetten suçlu ve mevkuf 
müddei umumilik eski katibi Celaliil 
duruşmasına ağır cezada dün devam 
edilmış , şahit olarak katipİerden 
Hikfuet ve Mehmet gelmiş, fakat he

saptan tetkik_ .:~en ehlivukufun ra· 1 
porU gelmedıgınden muhakeme 3 
Temmuza bırakılmıştır • 

il. 

* * Kartsı:F atmayı öldürmekten sıiç 
lu hamal bervişiit duruşmasına ağlr ı 
cezada devam edilmiş , suçllı , ka
rısını öldürdüğü zaman aklında bo· 
zukluk olduğunu iddia etmiş oldu
ğundan Dervişin lstanbul tıbbı ad
lisine sevkile müşahede ılltırta ıılırt
ifiasıha karar verilmiştir . 

Ekmek bıçağıyle 

Miıhacirlerimize 

Büyük bir kolaylık 
gösterildi 

Mahalli vali ve kaymakamlar ta· 
rafından memleketimize gelen mu· 
hacirlerin beraberlerinde getirdikle· 
ri eşya için verilen gümrük muafiyet 
kağıdı üzerine gümrüklerce tahkihat 
ve tetkikata girişildiği görülmüş. 

tür . 
Gümrükler umum müdürlüğün· 

den alakadarlara gelen bir tamimde 
iskan kanununun eşya muafiyetine 
ait olau 31 inci maddesinin açık hük 
mü karşısında göçmen eşya ve hay
vaıılarlnıh memlekete serbestçe id

dal edilmesi İ:ıöylece açik hilkürnle
re aykırı muamelelerle göçmenlerin 
işlerinin geri bırakılmaması ve bu 
hususta l~zımgelen tahkikler mül
kiye müfettişİeri tarafından yapıla
cağına göre, gümrüğe gösterilecek 
muafiyet kağıdı üzerine göçmen eş
ya ve hayvanlarının derhal memle
kete idhal edilmesi bildirilmiştir , 

Şüphe ve tahkiki mucib bir ha
reket görülürse eşya memleke~e 
sokulduktan sonra Vali ve Kayma
kamlara bildirilecek ve ondjln son
rıl tahkikat yapılacaktır , 

Tcşkiİat kanunu 
nizamnamesi 

Maliye Vekaleti teşkilat kanunu
nun tatbik sureti hakkındaki nizam · 
name projesinin tetkiki Devlet Şü
rası tanzimat dairesince ikmal eJil
miştlr ; 

Proje önümüzdeki perşembe g(İ4 I 
nü Devlet Şurası Umumi heyetince 
de tetkik ve müzakere olunacaktıt . 

Seyhanda boğulan 

Ovamızda ziraat 
işleri 

i •l I -=-Birinci sahifeden artan 

,;;;ı Sevinçle söyleyelim ki bunların 

hiç birisi olmamıştır. li 
Havalar 19 uncu günündenberi 

Çukurovanın tabi- ve yarayışlı sıcak· se 
!arı başlamış ve tabii hal gelmiş de· eti 
mektir. Evvelki gün 34 dereceyi 

.. d""k ftlal goru. " 
*** ııe 

Çukurovanın umzmi çiftçilik va· ~azı 
ziyeti umudlu ve sevinç verici bir reci 
haldedir. Bir aydanberi bir birine ka·~ 
rışan ot mücadelesi ve harman iş le· 1

• 

ri olanca hıziyle yürümektedir. ~ 
Amele ücretlerinin bu yıl çok 

yçksek oluşy, çiftçimizi mühim 
al 

sıkıutılara sokmuştur. Fakat çok e 
çalışkan ve en dar zamanlarda bile 
enerjisini kaybetmeyen çiftçimiz - her ~r 
ne pahasına olursa olsun - mühim 

fedakarlıklar yapmıştır. 'rz 
Filhakika şu beşaltı yıldır, çiftçi ~y 

bu kadar yüksek amele ücreti verme- ğ 

mişti, Şimdi ot için 6-7 lira, batöz ils 
için 8- 9 lira amele haftalığ vermek- et 
tedk, ~r 

' Ovamızdaki pamuk sahaları hak· ki 
kında kısacaca şu haberi verebiliriz: le 

Tarsus toprağı ve Seyhan, Cey· 
han irmaklariyle tren hattı ve. Akde- P a 
niz arasındaki Büyük Yüreğir sahasın'laş 
da pamuk vaziyeti hemen birbirinin ka 
aynı ve çok iyidir. Bazı tarlalarda pa' 
muk diz boyunu geçmiş bulunuyor. bet 

Ceyhan taraflarına gelince : Bu ta 

verimli ve genç t_opr~klarımızın bun·t~ 
dan bir ay evvelkı halı yoktur . Bu 
ova iki defa doluya ve şiddetli yağ- . 
m11rlara maruz kalmıştır. Geçen ni- tıl 
san ayında düşen çok kuvvetli dolu 
hububat mahsülünü çok mühim za- Ço 

rara sokmuştu. Bu havalide bir çok en 
çiftciler, dolu üzer ne ekinden ümidi ~ 
kesilince hemeıı söküp yerine pa-

1 

muk ekmişlerdi. Fakat bunda.11 bir 
kaç gün evvel Seyhan mantıkasıııa te 
ve Kozana doğru yine dolu düşmüş 

a 
ve yeniden mühim zararlar yapmış- bi 
tır. Şu hale nııı.aran Ceyhan hava

lisinde hububat ve pamuk mahsülü fa 
gerek randıman ve gerekse kalite Ja 
itibariyle çok düşkün olacaktır . ta 

Dün, lsa oğlu Ali ve Hüseyin 
oğlu Hüse;yin isminde iki kişi ara
sında bir münakaşa yüztlnden kav
ğa çıkmış, boğuşma sonunda, Ali, 
Hüseyini elindeki ekmek bıçağıyle 
ağır surette yaraİamışhr , 

· Askerin cesedi bulundu 
Ovanın umumi buğday vaziyeti-

ne gelince : Onu da şu suretle gör- F 
mek kabildir, Tarsus toprağında u- tu 
mumiyetle hububat iyi ve normale bi 
yakındır. Büyük Yüreğir ovasında bi 
muhtelif vaziyettedir. Karataş nahi
yesiyle bir kısım yerlerde buğday 
çok azdır. Ni~kiın bu havalide ba-

Suçlu tutulmuş ve hakkında ka
nuni muamele yapılmıştır . Hüseyin 
Hastahaneye derhal sevkedilmiştir . 

sa yarına kadar bırakın. F oterngey 
haykırır : 

- Ben arzu edersem güneş bat· ı1 

ınllz 1 
Eksperlerden biri, bir fizik ı 

profesörü : 1 

Üç gün evvel Seyhana düşüp bo 
ğulan topçu alayıııa mensup erin ce 
sedi dün sabah eski tıkmaz çıvarın 
da sahile süriiklemiş bir vaziyette 
buİlırtmuştıJr Cesedin doktorca mu 
ayene yapılmıştır. 

Ölüm 
töz işi hemen hiç yok gibidir. Di
ğer yerlerde de orta haldedir. Yal-

- Hayır, der, gÜrteş, durdura· 1 

mazsınız. Bunu yapabilseniz kainat I 
alt üst ofu!" . 

Eczacı Basrinin kayın anası Ba
yan Hatice dün kalp sektesinden 
ölmüştür . 

Cenaze bugün saat dokuzda 
Basrinin hükffınet konağı civarındaki 
evinden kaldırılarak mezarlığa götü
rülecektir . 

nız evsaf itibariyle umumiyetle buğ
daylarımız düşkündür. Bu da fazla 
yağmurlardan ileri gelme bir keyfi
yettir . 

Ot işi hemen sona varmak üze· r 
F 

redir. Bazi yerlerde bitmiştır. Bazi 
le yerlerde de daha şöyle böyle iki haf-

talık bir iş kalmıştır . - Şimdi görürüz. Arz 1 dur l 
derhal l öyle istiyorum 1 

Milthiş bir gök kürültüsil. Dün
ya hurduhaş olur. F oterngey'in boş· 
luklarda 'takıl ak attığı görülür. Ma
mafi, şu sözleri söylibilecek kadar 
aklı başındadır : 

Arkadaşımız eczacı Basri'ye ve 
ailesine taziyelerimizi sunar ve ölüye 

1 

rahmet dileriz . 

Hulasa olarak diyebiliriz ki: Bu n 
yıl yukarda sayılan mıntakalardan e 
iyi bir pamuk mahsülü alabileceği-
mizi umuyoruz . }' 

,-
Eski tarzla : 

----, k 
v 

- Her şey, ben kabareye girme
den bir dakika önce ne halde idi ise 
tekrar o hale gelsin 1 Putperest oldum! ----------Filmde; başlangıçdaki dekor 
yeniden görülür . Ayni sokaklar ,. 

innıİ$İn , Cinmisin , lıiiyıiletmisin F oterngey kabareye girmek üzere· ı 
Yoksa cana kıyan bir cifermisin 

dir. Girer. Tezgaha yaklaşır ve, mü- 'I 

Bilmem ki aleme kernmetıııisiıı 
cizeler bahsi üzerine yine ayni mü· 

(;.örii11ce seni içmeden mest oldum. 
naka şaya girişilir. F oterngey : * 

- Bakın,der, muktedir olduğum * * 
Ncrnıerdin elindeıı beıı su içmezdim 

bütün irade kuvvi!tile lambaya tepe d 
Ral•ibiıı köyiiııden hiç de geçme:: im 

taklak olmasını söyliyeceğim : " - d 
Huysuzla, soysuzla lwııım göçmP:: im 

lamba! tepe taklak ol ve o şekilde, ı-' 
Onlurltı seninçin şınıdı dost o uıım. 

is vermeksizin, kırılmaksizin yanma- • 
ya devam et 1 ,, * * 

Gözüm sns·larmdu takıldı kaldı 
Lamba kımıldanmaz. Foterngey Kaşların gönlümü sevdaya saldı 

in gözlerinden sanki bulanık bir ha- 1 Mahmur bahışl<ırın aklımı 11/dı 1 
tıra geçer .. perdede hayalı yavaşça Kur'anı uıırıttum putperest old mı. 
silinir . Zekai Dede 

- Bitti - J~--------------------------

• 



!!! ~ 23 Heı.iran 1936 

~üyük ittifakın kuruluşu 
---- ---

Yazan : Vinston Churchill . 

arın lier tarafta şu soz işitiliyor ' 
f-larba nasıl mani olunabilir ? ,, 

)eri Muhakkaktır ki, diğer bütün mü
ak- seseler bu iş karşısında ehemmi
de· fetini kaybediyor ve soluk kalıyor. 
ceyı Hemen hemen her memleket bu 

~ali kendi kendine soruyor ve her 
b enılekette büyük bir ekseriyet -

va·~ al~ tehlikeli münevverler ve istifa
bir ecıler müstesna - sulh istiyor . 
kal Efkarı umumiye pek ala biliyor 
le- 1

• harp demek, israf, harabiyet, 
t,a_t:m ve iztıraptan başka bir şey 

cok egıJdir . 
im 

4 

Madem sulh taraftarları daha 
ok talabalıktır. O halde felaket önün
~ile re niçin titreyorlar ? 

Kafi miktarda cnerı'ileri yokmu 
~er 

~im llr ? " Diye sorulabilir . 
Eğer bu endişeli kütleler eğer 

t . tlu etselerdi kurtuluşları için her 
çı "~· • k d' l b'l' 1 d' , ~,ı yapmaga mu te ır o a ı ır er ı. 

'.'.1e- ğer biraz müddeti cesaret göstere
oz ·ı 
ek- kı selerdi yalnız demokratik memle-

nalbuki bir tek çare vardır. Günler 
geçiyor, yavaş yavaş uçuruma doğru· 
kayıyoruz . Ve şimdi bizi bu uçu
ruma tamamile düşmekten kurtara· 
cak ancak pratik çarelerdir . Çünki, 
artık heyecanlı sözlerden. ve akade
mik nutuklardan usandık . 

Yapılması icabeden şey, ne tek 
pratik ve ne tek pratik olmadığını 

bilmektir. 
Bunun tayini ise çok basittir ; 1 

Açıkca kuvvet üzerine dayana- 1 

ınıyan bir sulh planı hiç bir suretle 
müessir olamaz . 1 

Bazı milletlerin passif vaziyetleri 
kendilerini, modern harbın faciala
rından muhafaza edemiyecektir. 

Bilakis onların bu vaziyeti harbi 1 

sür' atlendirecektir . 1 
Dünyanın emniyeti ancak, haki

katen sulhu isteyen milletlerin silah \ 
üstünlüğü tesis ettiği zaman temin 
edilmiş olacaktır . 

Tlimöıö 

. Mitra lyö zlü çet eler Filistind e 

terör yapıyorlar 
---~··-----

Birinci sahifeden artan -

mıkdarda değildir. Bununla beraber, 
valimizin kıymetli çalışması, kültür 
direktörünün metödik bir surette 
gayret göstermesi, vilayet meclisi 
azalarının da maarifin nedemek oldu
ğunu anlayan :kimselerden mürekkep 
olması bina meselesınin hallindeki 
zorluğu azaltacaktır. 

Asfalt cadde üzerinde yapılan 
ismet lnönii mektebi, eşine rast ge
linemiyecek derecede güzeldir. Bütün 
ihtiyaçlar karşılanacak şekilde yapıl
mıştır.: 

300 Talebeyi ferah ferah alabi
lecek olan bu mektebin güzel bir si
nama salonu, dar film gösteren bir 
makinesi, bir piyanosu vardır. Bütün 
tesisat hazırlanmıştır. Diğer mektep
lerin de bu vasıtalardan faydalanma
sı da kararlaştırılmıştır. 

Önümüzdeki ders yılında tedri
sata burada başlanacaktır. 

Şunu da , kaydedelim ki bununla 
Adanamızın mektep ihtiyacı temin 

tehacüm fazladır. Adanamızm içinde 
bu tehacüm fevkelade göze çarp 
maktadır. Bunu nazarıitibare alan 

' Kültür direktörlüğü İstanbulda, An
karada bazı mekteplerde tatbik edil
mekte olan yarım gün tedrisatını bu 
rada da tatbik arzusunu duymuştur. 
Bu yerinde bir karardır. Binanın yok
luğunu gidermek için müracaat edi
lecek başka bir çare de yoktur. 

Önümüzdeki ders yılı başında 
birinci devreli iki trahuınsuz mektep 
te yarım gün tedrisatı yapılacaktır. 
Bu iki mektepte (300)'e yakın talebe 
okuyabilecektir. 

Bu yıl merkez ilk mekteplerinden 
597 çocuk mezun olmuştur. Yeni 
müracaat eden 600 çoçuk ta bunla
rın yerlerini doldurmuş olacaktlr. 

Şu halde şehrimiz ilk mektepleri 
1000 çocuğun okuyabilmesini temin 
edebilecek vaziyettedir. Alınan ter
tibat ile müracaatların karşılabileceği 
ümmid edilmektedir. 

sahife : ' 

Asri sinemada 
Bu akşam 

iki büyük ve e m salsiz film b irden 

1 

(Kahraman süvari) 
Fevkalade heyecanlı son derece meraklı 

sergüzeşt filmi 

2 
Umumi istek üzerine 

(Düztaban- Bastıbacak) 
Mucid [ V e da filmi ] 

24 Haziran çarşamba akşamından itibaren 
büyük ve sevimli a rtist 

G ustav F röhlich 

f.n çok muvaffak olduğu şaheser 

Yabancı bir bayrak altında ! . , 7035 
I etlerde kamun yapmakla kalmaz

k- ~r, eğer şiddetli diktatörlüklerin ha-
~ • 

1nı olduğu yerlerde bile hadiselerin 

Bu milletler ayni · büyük feda
karlıkları vapmak ve icabederse, 
şimdiye kadar harpcı , milletlerin ve 
safi sayılan ayni şiddeti gösterebi
lecek iktidar.da olabilmelidirler. 

·ı edilmiş değildir. Daha az bir para 
ile ve münhasıran tedrisat gözetile
rek yapılacak binalarla ihtiyacın kar
şılanması, tarafına gitmek zaruridir. 

(Yarınki sayımızda orta tahsil 

ı ---------~-----·---------------mektepleri ihtiyacından bahsedecej!'iz.) 

z. leyrine istikamet verebilirlerdi . 
ey-
~ _ p Herkes hapten nefret ediyor . 
e .

1 
akat onun her gün biraz daha yak: 

tı~ın kaştığım görmeğe razı olmaktan baş
ın a da bir şey yapmıyor 
pa· b ~aten, halihazırdaki tarihini ve 

r. elkı de bu günkü medeniyetin ha
t3u ~abele~ini tetkik ettiği zaman yann
oun·bı neslın bulacağı en trajik tezat da 
Bu udur. 
ığ

rıi

lu 
a-

Ve o zamanın müstakbel tarih 
tileri şöyle diyeceklerdir : 

" Zekanın, tahsilin, ve bu kadar 
ok cemiyetler nasıl olmuş da 

t>k en çok korktukları bir kötülük kar 
di ·ısında bu kadar aciz ve zavallı kal

ontışlar ? a... . " . 
** oir 

Jıa Biitün derdin başı sulh için bir ı 
µş tek planın olmamasıdır . Aklı selim 
'Ş- b~hi~i olduğu zannettiğimiz insanlar 
a- ır hırlü anlaşamıyorlar . 
Jü l Digerleri ise kendilerini yutmak
te a teh~·t eden tehlike karşısında şar-

~atanlık ve malayaniyat'la uğraşmak· 
an başka bir şey yapmıyorlar. 

~: F Bu tehlike gittikçe yaklaşıyor . 

Adalet yalnız terazi ye sahip o
lursa yok demektir . ,P ayni zaman
da kılınç ta taşımalıdır . 

Kim olursa olsun her müteca- İ 
vize karşı harekete karar vermış J 

olan milletler hiç zaman geçirmeden 
1 

bir ittifak akdetmelidirler. Bu ittifak 
yirminci asrın en büyük ittifakı ola- J 

caktır. Mühim ve bitmeyen ittifaklar 
akdi faydasızdır. l 

Yedi kelimeden ibaret şu pren· 1 
sibe iştirak etmek kafidir . 

" Aramızdan birisine tecavüz 
eden hepimize tecavüz eder ,, 

Diğer bir mille tecavüz eden bir ı' 
millet karşısında bütün diğer mil 
Jetleri pulacak, hem de öyle bir şid- : 
det ve öyle bir birlikle ki , müteca- 1 
viz millet cinayet yolu iizerinde tev-
kif edilmiş olacaktır. 1 

En büyük müşkilat bu hakikati 
yeni [ şart ] a koyabilmektir . Ne
güs'ün hezimeti cesaretimizi kırına-

1 
malıdır. 

iki katlı bir mektep binasını 20 -
25 bin liraya çıkarmak mümkıJndür. 
Bina yapan adamların kanaatları da 
bu merkezdedir. 
Şu halde senelik varidatı sekiz yüz bin 
lirayı geçen Seyhan vilayetinin hef 
yıl bütcesinden: ayıracağı 20 - 25 
bin lira ile mektep ihtiyacının gide
rilmesi tarafına doğru gidilmesini 
istemek yerinde bir dilek olur. Bu 
suretle hem şehrimiz yem, güzel 
mektep binalariyle süslenmiş, hem 
de yıllard~ .. ıberi ihmalinin kendisine 
çektirdiği manevi üzüntüden kurtul
muş olu•. 

Vatandaşların çocuklarının oku
ması da göğüslerimizi kabartır, vazi · 
femizi yapmaktan mütevellit sevinci
mizi artırır. 

' Muallim yokluğuna gelince, son 
yılların muallim mekteplerinden çı 
kanların hepisini yerleştirmek zorlan
mıştır. Vilayetlerin bütcalerinin dar 
olması, yeni mektep ;açamamaları bu 
maksat için yetiştirilmiş olan gençle
rin daha başka yerlere gitmek istek
lerini doğurmuştur. 

------·------
B e rutta kanlı 

numay 

- Birinci sahifeden artan - i 
r 

Bu esnada nümayişçilerin attık 1 
!arı taşlardan bir komiserle bir kaç 1 

polis yaralandığından polisler silah 1 
kullanmağa başlamışlardır . Atılan 
kurşunlardan bir amele lcarnından 
ağırca yaralanmıştır. Neticede polis 1 

kuvvetleri çoğalmış ve nümayişçi- 1 
!erden otuz kişi tevkif ederek diğer
lerini dağıtmışlardır . 

Şu hadiseyi de kaydedeyim : 
Nümayişçiler arasında bir de kız 
varmış. Bu kız polisin zaptettiği bay
rağı çekip almış ve şu sözleri söy- 1 

!emiştir: I 
" - Bayrakları biz kadınlar ta-

şıyacağız, haberiniz olsun 1 " ı 

------·------
Bıçağı alındı 

1 
1 

1 ---·- ' 

Bakteriyoloğ 

Doktor Kemal Arıksoy 
Hastaları sabahlan ( 8 ) e kadar , öğleden sonra 

da 15 ten itibaren Kuruköprii civarında Müze soka
ğında 170 No. lu muayenehanesinde kabul eder . 
Kan, idrar, Balgam,mevaddı gaita ve saire hurde-
bini ve kimyevi t ahlilleri yapar .7022 2-14 

D. Demiryolları Adana işletmesinden : 

Adana gar ve şehir istasyonunda idaremize ait hela çukurlarının ida
reye ait emme makinesi ile temizleme ve şehir haricine nakli bir sene için 
mütealıhide verilmek üzere açık eksiltmeye konmuştur . 

Eksiltme 29-6 -936 pazartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır . 
Bu husustaki şartname işletme kaleminden parasız görülebilir. 

Ayda asgari 25 çukur temizleneceğinden muhammen bedel beher çu
kurun üç liradır. 

isteklilerin eksiltme gün ve saatında senevi yapılacak işin muhammen 
ücretinin 0/0 7,5 nisbetinde muvakkat teminatı 67,5 liralık idaremiz veme 
makbuzu ve 2490 No:lu kanun mucibince vesaiki lazimeyi hamilen işlet
memiz artırma ve eksiltme komisyonuna müracaatları . 6990 

13-18-23-28 

akat Avrupa, için de ölümden kur
~~ ~ulmak için bin ağızdan konuşulan 1 

;la b '.11 türlü çareler ilham edilen bir Ba
ıl kulesi vaziyetinde kalmaktadır. 1 hi-

Eğer Hailei Selasiye boş yere 
muahedelerin kudsiyetini öne sür
müş ve bugün menfanın Melankolisi 
ile haşhaşa kalmış ise bu zekamız- j 
dan ziyade cesaretimizin hatasıdır . ! 

Demek oluyor ki bu gün ıçın 
muallim yokluğu da bir sözden iba
ret kalmaktadır. 

Dün pamuk pazarında Hüseyin 1 

oğlu Ali adında birisinden polis şüp- -----------·---------------

hy 
~ 

-----~~--~------------------------- ; : Köylerde tahsil 
helenmiş ve yaptığı aramada Alinin 
üzerinde koca bir bıçak bularak al
ınış ve kanuni muamele yapmıştır . a-

ı-

al-
ğ-

la 
ı-

• 

Vilayetimizdeki i l k t ahsil hayatina 

bir bakış 

- Birinci sahifeden artan 

e- takamın alınmasının imkanı yoktur. 
izi Fakat Mısır gazeteleri askerden yiiz· 1 

naf- lerce kişinin öldüğünü yazıyorlar . ı 

rinin alınması için üç gün oruç tut
ınağı .kararlaştırmışlardır. 

Bu gün köylerimizde 21,483 er
kek 16,086 kız olmak üzere tahal 

ı çağında 37,569 çocuk vardır. Bun
lardan ancak.5769 zu erkek, 1669 

1 r-·-------, 
Riy a z iye d e rsi 

1 zu kız olmak üzere 7 438 zi okuya 
bilmektedir. Tahsil çağında olan ço· ilk ve Orta okullardan Riya
cukların sayısından, okuyanların sayı- ziye dersi almak istiyenler Namık
sını çıkardığımız zaman karşılaştığı kemal Başöğretmeni Ömer San
mız hakikat önünde israrla durmanın veri görsünler. 7033 
zarureti kendisini gösterir. O da 1-5 30-2-4-7-9 J 

30,131 dir. 

Ayda on lira ile 

Sıcak havalarda insanlar asabi olurlar . Cehennem gibi mevsimlerde 
yiyecek ve içeceklerin iyi muhafaza edilmemesinden bağırsak ve mide bo
zulur, ve en nihayet hastalık baş gösterir.Her ay vereceğiniz on lira ile 

alacağınız en sağlam ve en mükemmel birK e l vinatÖr Elek- ' 

trikli buz dolabile yıllarca her türlü iztiraptan kurtulursunuz . 

Satış yeri : Adanada Belediye karşısı Ş. Rıza lşcen. 
Mersin : Muhittin Şefof ve Satel Belediye karşısı . 

23-26-30 7032 Diğer taraftan da bir çete " Şin- 1 

u ~er " Yahudi mahallelerine hücum 1 

an ederek beş kereste deposunu ateş-
i- leınişlerdir . Ve üç tuz fabrikasını 

Yakmışlar . Bunuw üzerine tankl ı , 
llıitralyözlli askeri kıta yetişmiş , fa_ 

Yafa - Leyd arasından geçen 
tren yolu dün gece çete tarafından 
harp edilmiş ve çeteciler de y9lun 
kenarındaki ağaçlar arkasına hendek
ler içine sohulmuşlar . Tren hızla ge · 
lirken raydan çıkıp devrilince çete· 
ciler tren içindeki askerlere sıkı bir 
mitralyöz atesi açmışlar , aekerler 
ne yakacaklarını şaşırıp kaçışmışlar, 
çeteciler saklanoıkları yerden çıka
rak treni ateşlemişleşdir . Kaç kişi 
öldüğü gazetede yazmıyor . 

Köylerde bulunan çocuklardan :.--------------1-------------
yedı bin küsürü okuyor, otuz bin kü- İran Konsolosluğu tara- ! -------.----.·--·-------------~ 

• ., kat çete daha evvel kaçınağa mu
Vaffak olmuştur . 

· Bu sabah Filistin fevkalade ko
ilıiseri devlet hastahanesini ziyaret 
etmiş ve grevde yaralananlar ile 
~0nuşmuştur . Bundan sonra fevkal
ade komiser Araıı şifa yurdunu zi-
Yaret etmiştir . 

Yahudi !itleri , Yahudilerin ha-
' çatlarınm muhafazası için ( 500 ) 

b ahudi gencinin Yahudi köylerinde 
ekçı olarak kullanılmasını hükume-

' le bildirmiş ve ( 500 ) Y ahudinin 
~e ~ekçi olınağa hazır olduğunu söy
emıştir . 

Yafada: 
Yafa ile Televiv arasındaki tren 

1 
Yirmi lngiliz askerinin muhafazası 
altında işlemektedir . 

Dün Yafada camide Müslüman 
""' Ara'.<lar bir içtima yaparak istekle· 

j 

Nablusda: 
Nablusda çete muharebeleri her 

an olmaktadır . 
Dün polis müdürünün evine bir 

çete hücum etmişse de askeri kuv· 
vet yetişerek çeteyi kaçırmıştır . 
Bütün Nablusun etrafındaki dağlar
da çete muharebeleri devam ediyor. 
Hükumet tayyare kullanmaktadır . 

Akkada: 
Akkada bütün nümayiş ve içti

ınalann yapıldığı ( Cezzar paşa ) 
camisinden bu gece polis d:ı.iresine 

on iki el silah atılmıştır. Polis der
hal caminin odalarını mitralyöz ate· 
şiııe tntınuştur . Sabaha kadar sü-

1 

sürü mektepsiz bulunuyor. fından = 1 Sıcaklar başladı ! İşte çare aranılacak meselelerden 1 j 
birisi de budur. 2007 sayılı Türkiye Cumhuriye-

Vilayetin bu korkunç rakam kar-1 tinin kanunile işten menolunmuş lran 
şısında nasıl bir tedbir aldığını bil- tabaalarına sonuncu defa ihtar olu-
miyoruz. Yalnız, bunları okutmak nur ki lran Devleti Şahenşahisinin 
arzusunda şiddetle duyduğuna kani tahsisatile lrana gitmek arzu eder-
bulunuyoruz. ler~e beş gün zarfında bana miira-
direktörünün bunu nasıl izale etmek caat r-tsinler. 551 
isteğini gözden geçirelim. 

Adres : Yeni Bağdat O. 
Şehrimizde mektep teli Iran Konsolosu 

ihtiyacı 7031 1. MECDi 

Yukarıda şehir ve kasabalarımız 
da mektep ihtiyacının ne kadar geniş 
olduğunu işaret ettik. Şimdi Kültür 

Şehirlerde ilk mekteplere karşı 

ren atış neticesiz kalmış , cami epiy 
ce harap olmuştur . Hükumet , ca 
mi kapısına iki süngülü asker dik
miştir . Çünkü Cezzar paşa camii 

lpolis dairesinin tam karşısındadır . 

l i ver Gtırruh 

1-3 

Kaip diploma 
329 senesinde Adana Muallim 

mektebinden aldığım diplomayı kay
bettim . Yeni5ini alacağımdan eski
sinin gükmü yolctur . 

7030 

Silifkeli Hasan oğlu 
63 numaralı 

MEHMET SAIT 

Ele ktrik sarfiyatı son d e r e c e az olan 

1936 modeli Frigidaire 
Sayesinde yiyecek ve içeceklerinizin tazeliğini tenıin ediniz 

Lüks değil sıhhat • • 
ıçın e l zemdir ' 

Frigidaire 
Adana bayii 

Muharrem Hilmi 

6961 4-6-9-11-13-16-18-20-23-25-27 30 

' 



Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

ClNSI 

Kapımah pamuk ----Piyasa parlağı ,, -'----Pizasatemizi ,, 
__;.~-

iane 1 -------iane 2 
-Ek-s-pr_e_s------1-----

-Klevlant 

--Beyaz 1 
--Siyah 

~kspres 1 
-'~:;li" Yemlik ,, 

,, "Tohumlu~f 

Buğday Kıbrıs 
---,,-Yerli----.=--

men tane 

Fasulya ·-------Yulaf 
-Delic-e------·'•------

_Kuş yemi 
'---ı<e"ten tohumu 

1 

Mercimek 
Sisam 

'

-?ört yıldız Salih -~75 ___ , ________ _ 
• !::: - uç » » 600 
.o:g -Dort yıldız Doğruluk -72_5 ______ -
~ - - üç » » -675 ---------
- ı: ~ --
.2-= Simit » 900 ·- ~ ------ - _, __ ---------
.:.ı: E; Do rt yıldız cumhuriyet 675 
N <> - -- - 75 ___ _ 
..... üç ,. » 5 

1--= --·------------------Simit » 

Liverpol Telgraflun 
22 I 6 I 1936 ,J Kambiyo ve para 

iş bankasından alınmıştır. 

-;--:-::-------~--=-""....,..-

Hazır j 7 09 Liret l 10 j 
_T_e_m_m_u_z_v_a_d-el-i --- 6-- '57 Rayşmark l 97 

6 - ıo Frank « Frans_ız_,. __ 
1
_-=--= 

Birinciteşrin vadeli ---·~- Sterlin « İniiliz » 633- 50 
Hit hazır 5 169 -Dolar « Amerika ,. -ıf4- 92 
Nevyork l2- 22- Frank « İsviçre ,. --2- -

Ankara Birası F abrikasJ 

Öz Türk sermayesile kurulmuştur 

Ankara birası 

Orman çifliğinde yetiştirilen hususi bir Arpadan yapılmaktadır. 

Ankara Birası 

Hepimizin malıdır . Onu 

Ankara 

Evsafı : Meşhur Alman 

Ankara 

tercih borcumuzdur. 

Birası 

Biralarından üstündür. 

Birası 

Hilesiz, besleyici, sağlık k~ruyan bir içkidir. Onu her yerde arayınız. 

Herkes gibi siz de yalnız Ankara Birasa içiniz 

Adanada toptan satış yeri : Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 
Bebekli Kilise sokak No. 11 A 

6984 
No. 11 8. - Telefon No. 265 

11 

1 Bayanların ay sancıları 1 
Her ay bayanları üzen ve sıka sancılann önüne geçecek 

kıymetli ilia her evde bulundunmuz . 

Bu illcııı ismi Nevrozindir. 
çok 1 

Bir defa 

tecrübe ederseniz başka iliç lruOaamepamz. 
Fiatı her eczahanede 7 ,5 kuruştur . 2 6814 42 ....................................... 

\ Çukurova harası dir 
törlüğunden : 

Çukurova harası ihtiyacı o 
kilosuna (2) kuruş (35) para kı 
tahmin edilen 57000 kilo yul 
kilosuna (2) kuruş (15) para kı 
tahmin edilen 5900 kilo arpa 
şartname ile 15 gün müddetle 
eksiltmeye konmuştur . 

ihale 6- 7-936 pazartesi 
saat 15 de Ceyhanda belediye 
lonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün Hara nı 
sebesinde görülebilir ve istiye 
bedelsiz verilir. 

isteklilerin 133 lira 42 kuruş 
vakkat teminat akçasını Hara 
nesine yatırarak belli gün ve 
Ceyhanda belediye salonunda 
lunmalan .7029 24-27 -

Mercimek Aygır dep 
alım satım komisyon 
dan : 

j Mercimek aygır deposu ha 
1 larının senelik ihtiyacı olan yetmi 

bin kilo yulaf beher kilosu iki k 
otuz beş para muhammen bedel 
on beş gün müddetle açık ola 
eksiltmeye konulmuştur . 

Şartname depo müdüriyeti 
her gün görülebilir . lstiyenlere 
delsiz verilir. ihale 6- T emmuı 
936 pazartesi günü saat on dö 
Ceyhan belediye salonunda ko 
yonu mahsusunca yapılacaktır. Js 
lilerin belli gün ve saatta Cey 
belediyesinde bulunmalan ilan 
nur. 7028 24-27 - 30 

ın 

Yitik tasdiknam R 

-DAoA- Ankara Erkek Lisesinden al 
ölduğum 2676 sayılı ve 4-7--9 
tarihli tasdiknamemi yitirdim. Y 
sini alacağımdan yitik tasdikna 
nin hükmü kalmadığım ilin ede 

.. 
~iRiKTiREN Adana Erkek Lisesi 

ruf 4 C. N. 154 RAl-IAT ~D(;Q 7034 IBRAHIM 

ımz=z L = 

1 
1 
1 

'~--------------------------------------------~ Kozmin Diş Macunu 1 !I 
Mektep talebelerine bilhassa tavsiye ederiz. Reklamlara kapılmayınız -:----------____________________________ ..., 

'İLANLARI 
1 

BELEDİYE 

Kozmindiş macununu bir kerre tecrübe ediniz. Hem 

1 ucuz, hem sıhhi dünya nınen meşhur diş macununun formülünü el-

i de etmeğe muvaffak olan N evrozin laboratva-

nnın yeni müstahzandır . 
Fiatı her yerde 15 kuruştur . 2 6815 42 ..... -............................................. .. 

Sıcaklar geldi, yanaşb ! 

Çoluk, çocuğunuz ve misafirlerinizle bol , temiz 
ve lezzetli dondurma yemek jster misiniz?. 

hemen bir dondurma kutusu alınız 
Her boyda Elektrik ve el ile çevrilenleri vardır 

Feyzi Dural 
Eskiden: 

Rasih Zade Biraderler Ticarethanesi 
Postane civarında 

8--15 6966 ... ...... __________ _ 

Temizlik işleri için 10-15 adet kapaklı çöp arabası açık eksiltme il 
yaptırılacakbr. 

ihalesi Haziranın 29 uncu pazartesi günü saat on beşte Belediye E 
cümeninde yapılacaktır. j 

Muvakkat teminatı : Altmış liradır. c 
İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Belediye yazı işleri ka 

lemine ve ihale günü de Daimi Encümene gelmeleri ilan olunur. 6997 jk 
14-19-23-28 

Belediye temizlik işleri amelesi için elli adet mumlu Balıkçı muşambasa 
ile beş adet siyah boy muşambası pazarlık suretile alınacaktır. 

ihalesi Haziranın 25 inci perşembe günü saat on beşte belediye 
cümeninde yapdacaktır . 

._Muvakkat teminatı yirmi liradır . 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine ve 

ihale günü de belediye encümenine gelmeleri ilan olunur . 6976 
10-16-20-23 

D. Demiryolları Adana işletmesinden : 
Adana şehir istasyonunda 6, 11, 14 No: lu üç adet Antrepo bölm 

ayn ayn birer sene müddetle kiraya verilmek üzere açak artırmaya kon 
muştur. 

Artırma 27 Haziran 936 cumartesi günü saat 10,30 da yaplacaktaı 
ijer birinin muhammen bedeli ican ayda 6 liradır. Bu haıstaki şart .. 

name parasız olarak işletme kaleminde görülebilir . 
isteklilerin artırma günü ve saabnda muhammen bedeli icann senelik 

tutannın 0/0 7,5 nisbetinde muvakkat teminat idaremiz vezne makbuzu ve 
2490 No:lu arbrma eksiltme kanununda yazılı vesaiki lizimeyi hamilen 
işletme A. Eksiltme komisyonuna müracaatları.6998 14-19- 23-26 

ec ========= = ze:se 

Umumi neşriyat mitlirü 

Celil Bayer 
Adana Türbözü .... ,. 


