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Büyük devletler Batkan hükürİ1etlerile ittifak 
Ziraat kougıresine doğru 

TÜRK KÖYLÜSÜNE 
AZAMi YARDIM 

Adanada üretme çiftliği 

yakında istimlak edilecek 

Bölgelerimizde hayvan veremi 
ile daimi mücadele yapılacak 

Ankara: 29 (T ~lefonle )- Büyök 
ziraat köngresi hazırlıklarına süratle 
devam olunmak tadır. Her vekaletin 
kongreye seçtiği azalar ve her vilayc 
tin bizzat çiftçilerde intihap ettiği mu 
rahhaslar raporlarını hazırlatmış bulun 
maktadır. 

Köy kalkınması, zirai mıntıkaların 
bünyesine göre ziraat yapılması ve 
'fürk köılüsüne azami yardımın ne 
suretle mümkün olacağı hakkındaki 
Projeler kongrede iyiden iyiye tetkik 
edilecektir. 

Bunlardan başka bu sene zarfında 
Vekaletin yapmayı kararlaştırdığı iş· 
leri kısaca şöyle anlatabiliriz .ı 

Memleketin bl'lli başlı ihraç ve da 
hili istihlakmahsullerinin düşmanlarını 
ortadan kaldırmıya matuf olan zararlı 
böcek mautarl hastalık ve muzur hay 
vanlarla mücadeleye daha geniş mik 
yasta devam olunacaktır. Ankara 
istanbuı Eski şehir, Adapazarı, Antal 
Ya, tohum ısla istasyonlarile Eskişe· 
Drayfirning, Kayseri yonca deneme 

Halen mevcut üç pamuk üretme 
çifliğine ilaveten bu mali yıl içinde 
biri Malatya , digeri lğdırda olmak 
üzere iki müessese daha kurulacak· 
tır. Pamuk ekiminin genişledi~i mın
tıkalarda dört küçük çırçır evi tesis 
edilecektir . 

Adana havalisindeki yeni çeşit 
üpamuk evsafının kornnması için to
humlukların zaman zaman yenileşti

rilmcsini teminen bufriin üretme sa· 
hası senede 20,000 lira sarfiyle ki· 
ralanmaktadır . Bu saha yakınlarda 

istimlak edilecektir • 

Şuşnig Almanyada 
muhakeme edilecek 

Bu haber bütün dünyada 
inlial uyandırdı 

ve yonca tohunu temiıleme istasyonu Londra : 29 (Radyo) - Eski A: 
Lüleburgaz örnek ürelme çiftliği, Kon vusturya başvekili Şuşningin Alman 
ya, Eregli, Ordu, Çorum deneme yada muhakeme edileceği haberi bü 

Hataydaki 
son durum 

Numan Menemenci 
oğlu Ankaraya geldi 

intihap hazırlığı 
Ankara : 29 (Telefonla) 

- Numen Menemenci ojjlu 
bugUn fehrlmlze gelmlftlr· 

Antakya : 29 ( Hueusr 
muheblrlmJzden) - Hatay. 
de tedhlf, tazyik ve haksız 
lık devem edip gitmektedir. 

Kırıkhenden gelen h•· 
berlere göre, bir çok köy
ler sebepsiz bahanelerle 
besılmıftır. Araplı ve Ki· 
rezlldekl baskınlarda evler 
arandıktan sonra bir ••Y 
bulunamayınca halktan bir 
Çok klmaelere feci lfk•n· 

t celer yapılmı,tır. Kadınlar 
çocuklar döjjUlmUftUr. 

Bir hadi•• _çıkarmak 
için yeniden alınan çapulcu 
alayından pollaler ve alvll· 
ler toplu olarak uzun çer
fld• kUatehene dol•fmejje 
beflemıflerdır. 

Şahin Cebbare ittihadı 
vatani partisinde bir nutuk 
aöylemı, ve bunda f•pka 
glyen~erln klflr oldujiun. 
&!an ıoahsetmı, ve buna 
mumaall daha bir çok saç 
meler yumurtlemıftır. 

intihap hazırlıkları ha
rareti• devam etmektedir. 

yapmak istiyorlar 
Çörçilin Paris seyahatinin 

h.edefi şudur: -yegane 
Cenubi şarki A !rupasında Almanya tehlikesine karşı, 
Çekoslovakya, Roman~ Türkiye, Bulgaristan, Yu

goslavya, Y unanistanl~ Fransa ve İngiltere ittifakıdır 
Londra: 29 (Radyo) - Londranın muhafazakar 

liderlerinden Bay Çörçil Pariste temaslarda bulunmak. 

tadır. Çörçil Pariste dört gün kalacaktır . Mevcut kana• 
ate göre, Çörçil, Fransız siyaset adam larile ehemmi
yetli müzakerelerde bulunmaktadır. 

celsesinde merkez ve cenubi şarki Avrupaaında Al· 
manya tehlikesine karşı Çekoslovakya, Türkiye, Bulga. 

ristan ve Yunanistanla Fransa ve lngilterenin ittifaklar 
yapmasını teklif etmişti. Kuvvetle sanıldıjjına ve söy• 
lendi(line göre, Çörçil Fransa ricalile bu mevzuda mO· 
zakereler yapmaktadır. MalOm oldujju üzere Çörçil Avam kamarasının son 

İngilterenin sabık IVısır 
fevkalade komiseri 

Lord Loyd 
şehrimizde 

• • Bulgar seçımı bitti 
Kabinenin vaziyeti önümüzdeki 
haftalar içinde belli 
lstanbul : 29 ( Telefonla )-Sof. 

yadan telefonla aldığım maHimata 
göre, dört haftadanberi pazar gün· 

' !eri. Y.apılan mebus seçimi nih.-yete 
ermıştır . 

olacaktır 
kazanmışlardır . 

Diger kazananlar Bojin , Tarkala• 
ton, jszetko, Pı:tkof, Maksan , Corki 
Şişkof, Vasi!, Kulişef, Mihail , Alek
sandr, Lazarot, Metodo , Stoyyilof • 
Pavedor. 160 mebus tıımamile inli· 
hap olunmuştur.Seçilen mebuslardan 
104 kişinin kendisine muzaheret ede· 
ceğini hükümet resmen ilin etmiş 
ise de seçilenlerin ekseriyeti eski par
tilere mensuptur . 

tarlaların~a proğram a]tında ça'ışma 1 
lara deuam olunacak ve Diyarbakır- tün ngiliz gazetelerinde ve bütün 
da bir tohum ıslah istasyonu vücude Avrupada nefret ve infial uyandır· 
getirilecektir mıştır. 

· ipek böcekcilik mektepl~ri istas- ~ 
.Yon haline Ralbedilmiştir. Bu istas· 
Yonlar, enstitünün direktifleri dairesin 
de araştırmalarda bulunmakla beraber 
ipek beceği tohumu üreticilerini ve 
koza istihsalcilerini yetiştirecekler ye 

Viyana : 29 (Radyo) - Yeniden 
tevkif edilen hissiyat suçlularının a· 

dedi 684 Ü bulmuştur. 
Sabık Mısır fevkallde komleerl 

Sofya şehir ve Sancağında yapı· 
lan intihaplarda hii.kümet taraftarlarile 
eski partiler çarpışmıştır . Sofyada 
eski lzgavor parti•i lideri profesör 
Çankof, onun mensuplarından eski 
Nazır ve Slavs gazetesi direktörü 
Todur Sosyalist partisi lideri Pasta
haf, demokratlardan Grigor , Sosya
listlerden Nikoh , Liberal partisi Ji. 
deri Boyan, çifçi partisinden Raşko 

15 güne kadar Millet Meclisinin 
içtimaa çakırılacağı söyleniyor. Köse 
lvanof kabinesinin vaziyeti o zaman 
belli olacaktır . 

bu sahadaki işleri mürakebe edecek 
!erdir. 

Nalbant kanunu mucibince mek
tep açılıncıya kadar küçük sıhhiye me 
murları yetiştirilmesine ·çalışılacaktır 
Bu maksatla önümüzdeki sene 30 ka 
dar talebe okutturulacaktır, 

Geçen yıllar Trakya, ls]anbul ve 
l<öca eli viliiyetlerinde yapılan rurm 
mücadelesi Bilecik, Bursa, Balıkesir 
Ve Çanakkale vilAyetlerine de teşmil 
ediledektir. Bu mintakada 2516. alt
mış mevkide 65000 den fazla at mu 
8 Yene ve tedaviden geçirilecektir. Di 
ıı:er mıntıkalardan 60.000 ata da ye 
n.ıden bakılacak ve bu iş için 30·ooo 
lı-a sarfolunaçaktır. Profilaktik, Küra 
lif aşıya tabi tutulacak hayvan sayısı 
dir milyon baştan fazladır. 

lstenbul Bursa, Adana, lzmir ve 
Ankara merkezlerinde hayvan veremi 
mücadelesi yapılacak, mücadeleye 
tabi 15.000 hayvan üzerindeki çalış
malar için 10.000 lira üarcanacaktır. 
Yine bu yıl Türkiyede ilk def olarak 
di~cr bir hayvan hastalığı ile müca· 
dele ilan olunacaktır. Bu hastalığın 
mıntıkası tesbit edilmek üzeredir ilaç 
k.arşıhğ~ olmak üzere 20 000 lira tah 
sısat konmuştur. . 

Trakya ye · . ' nı çeşıt pamuk saha. 

Çs.ııfnla . aklınac1akJve bu mıntıkada üretme 
ığı urıı mak - ı· . 

istimla"k d'J u~ere uzumlu arazı 
e ı ecektır B . 

k ursa, Bandırma , Manyas mıntı-
. alarma ilave olunacak yeni bir saha 
~e Merinos sahası genişletilecektir . 

u mıntıkalatdaki yerli koyunlar 
svn'ı tohumlama l ol.yle Merinosa 
talıvil edilecektiı. Sürülerin kontrolü 
1 • 
Çıa de 40 tohumlama istasyonu fa-

aliyette bulunacak . bu tertibatla 
150,000 yerli k<>yun Merinosa aşı· 
lanıcal t •r . M!rinosa aşılanmış ko· 
YUnlar deulete ait huşusf banyolar. 
dan geçirilecektir, 

İspanYadaki 
l·•-• ·-~..,-·w 
j Kardeş •ht•ıaA.. I boğuşması 1 1 

son safhasında 

Ai;.;.-~·~·i~;-kurvazörler ile asilere 
mütemadiyen eslaha naklediyor 

Roma gönüllüleri çok 
büyük zayiat verdiler· 

Beraelon : 29 (Radyo) - HUkOmetçller Koytl vlllyetlnl ta· 
memen terketmlflerdlr. Baraelonda eUkOnet hUkUm aUrmek· 
tedlr • Halk mukavemete teşvik edllmektedlr, 

Bu makeadla fehrln •ok•k· 
larlne elifler aeılmı,, halka 
beyannameler dajiıtılmıftır. 

Sahilde bulunan üç şehir dün 
yeniden bombardman edilmiştir. 

Rarselon : 29 (Radyo) - Dün 
gece hükümet bir resmi tebliğ n•şr · 

etti. Bu tebliğe göre : 

Dün 5000 ltalyan. 250 ltalyan 
tayyaresi ve 280 Alman zabiti i.s! 
sahillerine çıkmıştır. 

Kruvazörlerin himayesi altında 

asi sahillere Alman vapurlaıı yakla· 
şarak mütemadiyen eslaha ve mü. 
himmat boşaltmaktadırlar. 

Salamanka : 29 (Radyo) - Ara· 
;ıon cephesinde taarruza iştirak et· 
miş olan ve hala Franksiat kuvvetle· 
rile birlikte aynı safta çarpışan ltal· 
yanlar dokuz Marttanberi 29 subay 
olmak üzere 282 ölü ve 123 ü subay 
olmak üzere 147 yaralı vermişlerdir. 

Valiler arasında 
değişiklik 

Ankara: 29 ( Tel<fonla )- Dd· 
hiliye Vekaleti Memurlar lntı!:ap En 

cümeninin bugünkü toplantısında 
Merkezde bazı memıırlarla kayma· 

kamlar ve mektııpçular arasında ya· 

pılacak değişiklikler etrafında gö· 

rüşüldü. Öğrendiğime göre, yakında 
Valiler arasında geniş mikyasta de· 

ğişiklikler yapılacaktır . 

Uzun müddet Şarkta bulunan 

Valilerden bir kısmı Garbc alınacak 
ve Garpteki Valilerden bir kısmı 
da Şarka gönderilecektir . 

Maruf fngiliz devlet adamların· 
dan sabık Mısır fevkalade komiseri 
Lord Loyd dün sabah tayyare ile 
Lcfkoşadan şehrimize gelmiştir. Ken
disi cenubi Afrikada Noirobiden Lon
draya gitmekte idi. Türkiyeden geçe
rek Ankaraya uğramak ve Atatürke 
arzı tazimat etmek arzusunda bulun
duğunu ıöylemiştir. Tayyaı enin indiği 
yer iki gündenberi yağan çok şid· 
detli yağmurlar yüzünden fazla ça
mur olduğu için tayyare çökmüş tek
rar lıavalanamamıştır. Lord perşem. 
beye Toros ekspresile Ankaraya ve 
oradan da lstanbula gidecektir. 

Refakatinde birkaç subay ve tay
yare mürettebatı olarak da on iki 
kişi vardır. 

Mısırda 
parti mü 
cadelesi 

Gençlerle polis 
kuvveti çarpıştı 

Kahire : 29 (Radyo) - Vefi 
partisine mensup gençlerle polis a · 
rasında şiddetli çarpışonalar oldu. 

intihap mücadelesi bütün şidde 
tile devam ediyor. Nahas paşa bir 

nutuk söyliyerek mevcut hükümeti 
şiddetle tenkit etti. 

Londra : 29 (Radyo) - Royte. 

rin lskenderiye muhabiri bildiriyor: 

lskenderyede bugün intihabat 

münasebetile karışıklıklar olmuştur. 
Bu esnada yirmisi polis olmak üzere 

yetmiş kişi ağır yaralanmıştır. 

DÜNKÜ FIRTINA 
Bazı yerlerde 
tahribat yaptı 

Şehrimizde evvelk_'. gece yarısın- \ yagmurla karışık devam etmiştir. 
d~n .. baş.lıyan. fırtına dun ve dün gece Bilhassa dün sabaha karşı yağan 
butun şıddetıle d.evam etmiştir. yağmur '.çek şiddetli idi. Bu arada 

Fırtına çok ş~ddetli olmuştur. Ha dolu da düşmüştür. Bölgenin bir çok 
ber ~ldıkımıza gore, şehirdeki birçok yerlerine yıldırım düşmüş ise de bir 
e~lı;_rın s~ça.kları uçmuş, kıremitle~ini zarar yapıp yapmadığı hakkında henüz 
suruklemıştır.. b' ı· 

_ ır ma umat alınamamıştır. Metereo· 
Umumı caddele.rde de bazı ma · loji istasyonundan aldığımız maluma· 

ğazal.ar'.n tentenden tabelaları sürük- ta göre, fırtınanın bugtln de devam 
lanmıştır. Fırtına fasılalı bir surette, etmesi muhtemeldir. 

1 Alaylarımıza sancak veri İdi f 

Bir alayımıza !ancak verme ıöreııindeıı 

Teklrdal: 29 (A. A.) - Orgeneral Fahreddin Altey Teklrda
lında alaylara törenle sancak vermı,tır. Bu mUnaaebetle Te· 
klrdajjındakl alaylarımız bUyUk bir reaml geçit yepmı,ıardır •• 



Salaife : 2 

Bugünkü Türkiye 
" NP mutlu o nıen,/rkctlere kı 

1 ıiı/;'ü11 dostluifırnıı lemin elmİ§tır . ., 

lnglllzce " Yorkshlr Observer ,, gazetesinden 

lirkiyedor gelen bankacıl ardan ve san,..yıcilerden müteşekkil he· 
yet Tüd1 ıyenin ıkıncı bes yı l' " p og amına müzaheret temini 
m o ksad ı fe b ı r kaç haft a da )a me ml ke t ı mizde kalacaktır . 

Bu günün 1 ürk e r, tnrih ve co1jrafya k t plarınrn gösterdiği Türkler· 
den tamamiyle başka bır milleti iemsıl ediyorlar, çünkü son f5 se ne 
içinde Türkiye yenıdcn doğmuş ve yeni bir hayata girmişt ir. Eski nizam 
ortadan kalkmış ve onun yerini, önümlizrieki yüz yıl içinde Avrupa i şl e· 
rind e mühim bi r rol oynayacak olan y.:,ni ve dinamik bir kuvvet almıştır . 
Bugün yeni bir Türkiye doğmuş ve bu milleti n istikbali Mustafa Kemal 
Atatürk' ün vazettiğ i şu prensibe istinat ettirilm işt i r : 

" Kültür pol i t i kamız ı n tı-me l taş ı cehaletle mücadeledir. ,. 
Mu harrir bundan sonra milli in k r lıibrm rzın memleket imize getirdiği 

sayısız kıymetli değişiklikler arasında fes in kaldırılması , hilafet in ilgası. 
Arap harfleri yerine Latin harf13rinin kabulü, tesettürün kaldırılması, ilk 
tahsilin mecburi kılınması, millet maktaplerin in ihdaş ı ve kadınlara in · 
tihap hakkının verilmes i gibi bazı noktaları kaydettikten sonra bütün bu 
işleri sessiz ve sadasız yüksek iradesile başaran Ulu Önderimiz Ata
türk ' ün doijduğu tarihten bugüne kadar şerefle dolu hayatındaki büyük 
başarrlarılarını anlatıyor va daha sonr• Türkiyenin sanayileııme hareke
tine geçerek sayıları günden güne artan fabrikalar hakKında izahat ver
dikten sonra din ve adliye sahalarında yapılan islahatı ve müdafaa kuv· 
vetlerinde tatbik ed ilen yenilikleri sayıyor ve makalesinin sonunda şöy · 
le diyor : 

" 1918 den sonra Balkan devletleri, şimd i ye kadar al ı smış oldukları 
· daimi muharebe ve mücadel~ yerine , sulh ve refaha kavuşmuşlardır . 
Balkanların her tarafında ileri ha reketl •or görülmekted ir: fakat bunlar 
arasında Türkiye daima diğerlerine örnek olacak bir yol tutmuştur . Ne 
mutlu o memleketlere ki Türk 'ün dostlu1junu temin etmiştir . ,, 

KÜL TÜR KADROMUZ 
büyük 

ifadesi .. 
Kültür hayatımızdaki 
inkişafın rakamlarla 

1931-1938iyılları arasında orta 
öğretimin talebe, öğretmen ve okul 

durumlarını gösteren rakamları oku
yanlar, şüphesiz derin bir inşirah duy 

muşlardı r. j 
Cumhuriyetin kurulduğu yı l orta 

okul dediğ im i z sınıflard a 5,905 ço 

cuğumuz vardır , kız .tal ebenin sayı 
sının azlığı g öze ça rpar. Bu rakam 
)arın a r tı ş seyri şöyle o lmu ştur : 

Yıl T ulebr sayısı 

1923 - 24 5,905 
19 27 - 28 15,13J 
1929 - 20 0,680 
1931-32 24,835 
1932-f;3 30,8.56 
1933-34 37,626 

193 4 35 40,598 
1935-16 46,678 

1936- 37 58,134_ 
1937-38 71,021 

Rakamlar gösteriyor ki 1931 
den itiba ren hır yıl altı bın kadar 
artan tale be say ı s ı 1935 de bi den 

1 l bin ve 1937 yılında da birden 
on dört bin kada r a rtmış tı r. 

Cumhuriyet ;maarifi, bu büyük 
artış karşısında orta oku l sayısını: 

Yıl Okul sayısı ----
1932-33 83 

• 

( llus) 

1933 34 9,319 27,707 
1934 -35 9,955 30,643 
1935 36 11,706 35,072 
1936- 37 14,668 42,466 
1937 - 38 18,450 52,571 

Son d ers yılında orta okullarda 

okuyan kızlarımızın sayısı oğulları · 
mızın üçte biri nisbetini ilk defa aş 
nıış bulunuyor. 

Şimdi li>elerimizin talebe ve ders 

hane rakam laıı Üzerinde durduktan 
sonra , bizde "orta oğretimin en bü. 
yük güçlüklt rle kFrşıl aştığ ı öğretm en 

i şiai gözden geçireceğiz. 

Liselerimiz, cu lıhuriyet haya tına 

1,25 l talebe ıl e gir mi~ti. Bu say ı 
bugün 18,277 ders yıl ına nazaran 
oe misl i artm rşti r . 

Y ıl --
1933 24 
1927 28 
1929 10 
19'H·32 
l 932 _,3 
1933 34 

1934 35 
1935 36 
1936 37 
1932 38 

Talebe 

1241 

1.819 

2.855 
4.152 
5.355 
6 .. 65 

.384 

.882 
14.038 
18.277 

Lise talebesi sayısının on yıl 
öncesine nazaran on misli artması 

-Ceıi~i üçüncü sahifede -

,----------------·------,, 
Ş~lhlü lhl©\lb>~trO~ırü 

.................................................. -.................. ,,.,, 
l Belediye Meclisi 

Bir Nisanda 
toplanıyor 

Şehrimiz Belediye Meclisi önü
müzdeki bir Nisan Cuma günü saat 

1 O da Belediye Meclisi salonunda 

toplanocaktır. 

Meclisin bu ruznamesindt ; bele 
diyenin 938 mali yılı büdçesi ve ida. 

ıei hususiye ile tesis olunacak bir
lik hakkındaki riyaset tezkeresi mü· 

zakere edilecektir. 

Halkevinde 
İnönü gecesi 

31 mart perşembe akşamı (ya 

rın saat 20,30 da şehrimiz halkevi 

salonunda ikinci lnönü zaferi yıl 
dönümü törenle kullanacaktır. Tö 
rene isteyen vatandaşlar iştirak ede 

bilir. 

Balkan matbuat 
kongresine 

Adana gazetecileride 
iştirak edecek 

Yakında; Ankarada toplanacak J 

olan balkan matbuat kooferasında 
Ankara, Adana ve fzroir gazeteci· 

leride bulunacaktır. ' 

Anadolu tahvilleri 

Bir nisandan itibarım Anariolu 

tah villerinin altı aylık kuponlarının 

ödenmesine başlanacaktır. 

Cumhuriyet merkez bankası 
bu kuponlar 160 kuruş verecektir. 

Tütün beyiye ücretleri 

inhisarlar idaresi bazı yerlerde 
ki bayilere > üzde a ltı , bazilerinede 

yüzde beş behiye verildiğını nazarı 
dikkata ala rak bütün bayilere } üz 

de a l tı ücretleri b~yiye ve rileceğini baş 
müdüriyetlere tamim etmiştir. 

BAYTAR iŞLERi 

Sıfat işleri 
Mercimek Aygır deposund<1n ge· 

!İrilen Damızlık Aygırlarla her giin 
saat 16 sıfat işlerine Karşıyakada 

Cumhuriyet fabrika sında devam edil· 

mektedir . Sıfat işi yapılacak 
Kısrakların gözleri her sabah Mai
le ini .:: ilaçlanmaktadır . ilaçlama işi 
yapılmadan hiç bir Kısrağa sıfat 

işi ya pılınak tadır . 

Yeni Türk 
tiyatrosu 
Heyeti yarın 

bağdada gidiyor 

Şehrimizde bulunanan yeni Türk 
tiyatrosu gurubu yarınki Toros eks 
presile şehrimizden Bağdada hare 
ket edeceklerdir. 

Sanatkarlarımız, dün bazı işleri 
dolayısile trene yetişememişler ve 
bu sebeble hareketlerini tehir etmiş 
lerdir. 

Adanalılar, Raşit Rıza ve arka 

daşlarına hakkile doyamadı. ümit 
ederizki dönüşte sanatkarlarımız 
Adanalılara gene bir kaç gece yaşa 
tacaklardır. 

Paşit Rızayı, Şadiyi ve arka 
daşlaı ını tekrar körmek bıze büyük 
bir zevk verecektir. 

Ceyhanda 

Hayırsever bir yurddaşı
mız bir köprü ve bir 

hastahane yaptırıyor 

Haber aldığımııa göre Ceyhanın 

hayırsever 1enginlerinden B. Sani 
Ceyha'lda yılan kalesinin şimalinde · 

ki Cingöz deresi üzerine oııbeş met 
re uzunluk ve beş metre genişliğin · 

de beton arme bir kö1 ırü inşasına 

karar vermiştir. 
Köprünün proj~si yapılmış ve 

hemen işe başlanmak üzere bir mü 
teahhide verilmiştir. Bu teşebbüsü 
ile hayırseverliğini ve vatanperverli · 
ğini parlak bir surette ispat etmiş 
olan B Saniyi biz de tebrik ederiz. 

Bundan başka kendisinin önü
müzdeki yıl içinde Ceyhanda bütün 
malzemesi!~ yirmi yataklı bir has

tahane yaptırmayı düşündüğünü de 
haber aldık. Gerçekleşeceğini kuv 
vetle umduğumuz bu teşebbüsün de 
Ceyhan için büyük bir kazanç ola . 
cağı muhakkaktır. 

Uzun seneler evvel gördüğümüz 
Şadi, lıu g\in g~ne o günkü Şadi 

gibidir. Bu defa ondan daha olgun 
bir randıman aldık. Yıllar onun 
bünyevi hareketirıde hiç farkusız 

denecek kadar müessir olmuştur, 
Bilhassa bu uzun zama.ı onun sana . . 
tında büyük ve müsbct tcsırler gös 
termiştir. 

MAHKEMELERDE 

Standard çorap 
aybaşından sonra diğer 
çorapları görmiyeceğiz 

Bir nisandan itibaren standaı t 

hariçinde kalan çoraplar satılma 
yacaktır. Bu gibi çoraplar ticaı et 

odalarınca soğuk damga ile dam· 
galanacak ve satıştan kaldırılacak 
tır. Bundan ~anra, çürük, hileli iplik 

li çorap piyasada görülmeyecektır. 
Her çorabın, ne kadar ipliği 

havi oldugu hakknda üzerinde' dam 
galar bulunacaktır, 

ViLAYETTE 

Orman Mühendisliği 
Dörtyol Orman mühendisliğin 

den istifa suretile ayrılan Ahmet 

Şükrü Okaliptüs işlerirıde çalışmak 
üzere Toros beşinci Orman Mühen
dis muavinliğine tayin edilmiştir . 

Sıtma Mücadele kadrosu 
Sıtma Mücadele Doktorlarından 

Mazhar Ôlgen Tarsus Belediye Dok· 

torluğuna tayin edilmiştir. 

29 MART 938 
-----~ 

Gök yüzü bulutlu ve yağmurlu 
Hava sert fırtına:ı. En çok sıcak 17 I 
santigrat derece. 

Polise hakaret edenler 
dün mahkum oldu 
Vazifeleri esnasında polis Musa, 

polis Zaid ve bekçi Ahmede baka· 
ret etmekten suçlu kurtuluş mahal
lesinden Ali oğlu Abdurrahman ve 

tütün fabrikası odacılarından Yusuf 

oğlu Mustafanın cürmümeşhut kanu· 

nuna göre birinci sulh cezada yapı
lan duruşmaları sona ererek bunlar
dan Mustafaııın bir ay 26 gün ağır 

hapisle 66 lira ağır para cezasile 

diğer Abdurrahmanın da bir ay on 
-gün ağır hapis, bir gün hafıf hapis 

ve 40 lira da ağır para cezasile mah 

kumiyetlerine karar verilerek hapısa 
neye gönderilmişlerdir. 

İki ırz düşmanı dün 
yakalandı 

Bakrrsındı mahallesinden Nuri 

oğlu Kamil, Yusuf oğlu Davud ve 
Çınarlı mahallesinden Mahmut oğlu 

Recai Karaisalının Turunçlu köyün. 
den 12 yaşlarında Mustafayı bı· 
ça kla tehdit edip zorla ırzına geç· 
tiklerinden yakalanarak Adliyeye 
teslim edilmişlerdir . 

Kardeşini bıçakladı 
Ganisafz ıde mahallesinden Ali 

oğlu Salih, kard, şi Yusufu arala· 

rında çıkan kavga arasında bıçakla 
yaraladığından cürmü mf'şhut ha. 
linde yakalanarak Adliyeye teslim 
edilmiş ve ikinci Sulh Ceza nıah . 
kemesinden yapılan duruşmasından 

sonra tevkifine karar verilmiştir. 

30 Mart 1938 

Voroııof aşısı 

Talak davalarile en çok karşı

laşan, Amerika mahkemeleridir. Bu 
nevi da,alar, dünyanın her memle
ketinden ziyade Amerikada sık sık 

vukubulur . 
Kadın ve i'a erkek, talak için 

hak kazanabilmek maksadile binbir 
dereden su getirerek muhtelif )e 
bepler ortaya atarlar. Mahkemeler 
de, bu sebepleri ya kaoul veyahut 
da ret e:lerler. Yalnız şunu kaydet· 
mek lazımdır ki, Nevyork hukulc: 

mahkemesi; son zamanlarda karşı. 
!aştığı bir talak davası için Ceyms 
Pazitt adında bir zevcenin ileri sür.J 
düğü ayrılık sebebine karşı müte
hnyyiz kalmış ve bu davanın altın
dan hala kalkamamıştır. !. 

Ceyms Panzitt kocası Panzitt'le 

senelerdenberi mesud olarak ya· 

şarlardı. Zevç, hir kaç ay evvel, Vi
yanaya seyahat etmiş ve şu, Voro· 
nof aşısı denilen nesneden nasibini 
alarak Nevyorka ,dönünce, karısı , 
kendisini çok gençleşmiş bulduğun· 
dan, bundan sonra kendisine bak· 
mıyacak ve genç kızlarla düşüp 
kalkacak vehmile ondan soğumu }, 
nihayet bu sebep tahtında mahke. 

meya =müracaat ederek talak iste. 

miştir. 

işte, Nevyork mahkemesinin bir 
türlü halledemediği ve zevcenin hcl:· 
lı olup olmadığını tayin edemediği 

dava budur. 

Konserli müzayede 1 

Londrada, bugünlerde bir mü

zayede olacaktır. Bu müzayedede, 
dünyanın en kıymetli kemanların· 
dan iki pJrça satılacaktır. Fakat, 
kemanların hakiki kıymetini tesbit 

edebilmek icin, müzayedenin cerı-
yan ed eceği evd~ bir de konser ter 
tibedilıniş ve musiki ile iştigal ederı· 
!erden seçilen bir heyet çağrrılmış· 

tır. Bu heyet azası , her iki kema111 
konserde kullanacak v ~ sonra top

lanarak bir kıymet biçecektir. • 
Kons~r, aynı zamanda radyolar. 

da da muhtelif şehirlere y~yılacak

tır . 

Köpekleri masrafsızca 
tedavi usulü 

Londra baytarlarından biri, has· 

ta cins köpekle r için gayet kolay 
ve masrafsız bir tedavi yolu bııl· 

muştur. 

Bu baytar, hasta köpekleri, h'.ç 
lıir muayeneyo lüzum görmeden 
evvel bir yere bağlar ve yanlarınll 
biraz su ile bir parça ekmek ve ay· 
nı zamanda bir eski pıpuç bırakır-

mrş. 

Has· a köpek, bir kaç gün ~ç 

kalınca , ister, istemez kuru ekmeğe 

1933-34 99 
1934-35 98 

r----------------------------------·----------------------- yapışır ve o da bitince eski papu· 

G U 
.. n u·· n v ""\ cu yalamağa başlarmış; bu vaziye~ 

1935-36 100 

1936-37 109 
1937 - 38 124 K arılarından canları yanan Q d V ı• ı ı• d.ekinden farklı bir netice husule gel-ı tc, ür gün sürdükten wnra köpekte 

ikı erkek , biribirlerine v 

dert yanıyorlar: 5'n · .A. hastalıktan eser kalma2mış 1 • 
- Benim karım, bü- Y 

tün servetimi har vurup, Moydtner adlı bir Alman arka· 
yapmak z;ıruretini duymuş ve bu o · 

kullarda dersane sayıları da, talebe 

sayısiyle mütenasip bir şekilde yük· 
selmiş tir. 

harman savurdu! Bunun üzerine baba, kızına çı· rek bu parayı ban;' ikraz edeceğini· daşlariyle bira içiyordu. Bir aralık a-
- Beninmki de aklımı b 1şım i r n krşıyor: nizi umuyorum, yal yağa kalktı: 

aldı, beni zıvanadan çıkardı! - Erna, misafiri ne diye beklet· of) - Artık hemen eve dönmeliyim; 
_ Eh , siz benden talihli imişsi· tin?. Ren sana , derhal kapı dışarı bir parça daha gecıkir · em, l.ıana 

Yıl Dersane .. 
t d · · d . ?I Mektepte muallimle talebe ara-

n'z. Zararınız benimkisine n;sbetle e • ememrş mıy ım · .. . sıııda. köpı açıl mazi 

Pek. ehemmiyetsiz 1 .A. Yeni tanışı ığı birisi , sordu: 

1931 32 651 

çık-

ce· 

1932 - 33 718 Karı, koca arasında kavga 
1933-34 805 mrş, erkek şöyle diyor: 
1934-35 889 - Her sııale karşı iki türlü 
1935-36 1,008 vap vaı dır. 

1936-37 l, 162 Kadın da şöyle söylüyor: 
1937 1 38 1,394 - 1abiil Biri seninki , biri de 

O · doğrusu' rta öğretımin, Türk inkılap ha 
yatı y;;nünden bir tahlili de kız ve + 
Türk kızının orta öğretim sahasında Ev sahibi, yukarı kattan aşağıya 
ki sayısının şayanı kikkat bir yüksek inince, onu alt kat sofasında bekleyen 
1ikte oldu~u görülür: alacaklı homurdandı: 

Yıl Kız Erkek 1 - Bu, olur şey değili Kızınız be-
ri burada tam bir saattir be~ Jetti! 

1932-33 7,968 • 22,988 

'Y' Hesap dersinde, bir sual: 
- Tecru··be, ,. bu kelı· ınen ı' n m :. E - · Anahtarınız yok mn? - ğer bir µatatesi 4 musavi H 

nasını r'zah eder mr·s r· niz?. ayır, anahtarımı evlendijtim za' 
parça ha lı nde kes~ısem, ne elde ede· O 00 

_ Hay hayl rim ? man 2 , O mark drahmoya mu· 
kabıl sattım! 

Muallim sualine karşı talebe bu Çocuk, şu cevabı veriyor: + 
cevabı verdikten sonra, hiç yutkun - 4 te birini! 
madan şöyle izah dti: Kadının doğuş yıl c' önümü gunu 

- Do"'ru eh, peki, e"'cr her 4 Ka k h • nmışlordır Pe - Tecıübe, bir insan, her şeyin i 5 5 rı oco, enuz uya · n· 
te birini de 4 müsavi parça halinde cere yanına giden kadın, orada bir 

elden çı< ardıktan sonra kendisnde ayırıasaın? 
kalan şeydirl müddet durduktan sonra geziniyor 

• - Benden 1, 00 frank ödünç 
para ist iyorsunuz. Fakat, bu·, öz pa· 
ra değil ... ve üstelik , ben si1.i yakın
dan tanımıyoruml 

Evet! işte ben de buna güvene 

- O zaman, ., pata'.es salatası ve koc•sına dönerek: 
yapmış olursunuz! - Jorj. diyor, benim esvap do· 

+ labımda bir kat elbi~e eksik! 
- Çarşamba günü evlenmenin - Fakat, kim alacak: Luiz? iyice 

iyi olmadığına inanırmısın? bak. 
- Şüphesizi Neden Çarşamba - iyice baktım. Karşıdaki mada 

günü olduğu takdirde, başka günler_ mağazasının vitrininde duruyor! 

Bir namus düşmanı 

Karşıyaka mahallesinde oturaP 
Antakyalı Durmuş oğlu M~hmJI 
ayni mahalleden Seyit oğlu 4 ya· 

şındaki Aliyi kandırarak nehir ke' 
narına götürüp ırzına geçtiğindrP 
yakalanarak Adliyeye teslim edil• 
miş ve Birinci Sorgu Hakimliğinct 
yapılan soı gudan sonra tevkifine 
karar verilerek hapsaneye konul· 

muştur. 

Bir azgın daha 

Milli Mensucat F abrika5ı arııelc' 
!erinden Rahim oğlu Hüseyin Uıır 
kışlalı Halil oğlu Duranı kandırınJ 
suretile ırzına geçtiğinden yakafa:f 

mış ve Adli)t : • ı · • ı 1 
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Hikaye -
DAKTiLO 

lir 
e 
t-r 
~t 

et· 
1 !c 

e-

p 

t, 
it 

O aktiloya, mamurlar şefini 
görmesi için , şöyle ses 
lendi : 

- Galiba, küçük şef seni gör 
ınek istiyor 1 

Gabi onun yanına girdiği zaman 
Mr. Filips, bir kaç resmi gözden 
geçiriyordu . içeriye girene yüzüne 
bakmadan işaret etti : 

- Oturunuz, Gabi 1 

Sonra, şu suali sordu : 
- Vel... .. şey .. siz dün gece ne. 

redeydiniz ? 
Gabi, hayrdle kaşlarını kaldır . 

dı : 
- Dün akşam mı ? Tiyatro

daydım! 
- Temsil saat kaçta başladı ? 
Hayreti gittikçe artan Gabi. 

cevap verdi : 
- Saat 8 buçukta! 
- Şu h11l de biiro kapandıktan 

Yarım saat sonra . Dolayısiyle gi 
Yinmeoize pek az zamanınız vardı, 
değil mi ? 

Gabi, kızardı . 
- Evet ve işte bundan dolayı 

da esvabımı lurada, büroda de. 
ğiştirdim. Tekrar t.krar affınızı ri
ca ederim, bir daha vaki olmıya· 
caktır _J 

Mr. Filips şöyle dedi : 
- Bundan eminim; fakat mut 

laka kasa dairesini mi buduvar ol· 
ınak üzere seçmek zorundaydınız ? 

- Yarabbi 1 Yoksa bir şey 
ıni oldu ? 

Mr. Filips yemin ederim, ki ka 
saya el bile dokundurmadım. Kasa 
dairesini tercih edişimin sebehi, ora 
da bütün gece ışık yanmasıdır. 

Mr. Filips, ironili bir gülüınse
Yişle mırıldandı : 

- Buuun bu sebeple böyle ol. 
duğuna pekala inanırım ve sonra, 

er bizim yeni emniyet tesisatımızın 
sa~t 7 den sonra kasa dairesine 
3Yak basan lıerhsin, birer dakika 
ara ile otomatik surette fotoğrafını 
çektiğini de bilmezdiniz 1 

I· 

Şef, başını iğerek önündeki re 
simlere tekrar baktı ve teklifsiz 
leşti : 

- Mamafi, dekolte olarak ca 
tipsiniz! 

- Olur şey değil 1 O fotoğraf-
l~rı derhal veriniz banal 

- imkansız! 
Mr. Filips, gülümsedi: y 
- Bu fotoğraflrr. artık firmanın 

malıdır. Makinine, çekilen resimlerin 
ç :ayısını aynen kaydetmiştir. Maa . 

0 esef bunları büyük şefe vermem ı· 
c~b ediyor! 

y· Gabi yalvardı: 
r· l - Mr. Fılips, ben daima iyi ça 

ıştıııı; şimdi böyle ehemmiyetsiz bir 
Ş<'y İçin bana yol varilmesi doğru 

ç ınu? Rica ederim, resimleri veriniz 
e banal 

>. 

o 

o 

- Yalnız bir çare vardır; bir 
değiş tokus, bir mubadele ticareti 
Yaparız. Ben size fotoğrafları zeri· 
riııı, siü de bilmukabele baua bir ö. 
PÜcük verirsiniz! 

- Buna rüyada bile razı ola
mam; bana yol verilmesini tercih e· 
derimi 

f Gabi, bpyle bağırarak, dışarıya 
~rladı_ ve fırlar fırlamaz da, ticaret· 
anenın hususi ded kt'f· H ' t k e ı ı oıe çarp 

ı, anım olları arasında kaldı: 
- Ne oluyor, Cabi? Fotoğ f. 

lar yüzünden küçük şef patırd ra 
etti? ı mı 

- Sen ne biliyorsun bunu? 
- Mr. Fılips, bugün bundan 

bahsetti ve böyle bir şeyin vukua 
gelmesinden dolayı, bana müthiş 
çıkııtı, 

. - Tasavvur et bir kere, Hol, 
~1 nıdi resimleri büyük ş~fe vermek 
ıatiyoı; onun da bunları görür gör. 
~ıez b~ui lapı dışarı e 1eceği muhak. 
"ik 1 

r::=ı Yazan----ı 
ı.:..:=hş Tsentner ! 

Hol gülümseyişle, Gabiyi teskin 
etti: 

- Korkma, Gabi, ben sana şim. 
di alelade bir ticarethane dedekti· 
finin de bir şey yapabileçeğini gös 
terec<"ğim. Baki 

Polis hafiyesi, cebinden çıkar· 
dığı bir fotoğrafı Gkbiye uzattı Bu 
resim, iğilerek bir anphtar deliğin. 

den içerisini gözetliyen bir erke· 
ğin arkadan alınmış resmiydi! 

- Bizim kasa dairesinin sofra 
sında da, tıhkı tıp~ ısına kasa dai· 
resinde oiduğu gibi tertibat mev
cuttur. Mr. Filipse, işin tamam ol· 
mzsı, tam kıvamını bulması için, şe· 
şefe bu resmı, onı;n anahtar df'li
ğini söyl,.f 

Bu nabet kızaran Gabi, sonra 
sarrrdı. Hiddetle Mr. Filipsin uda 
kapısını ardına kadar açtı. lçerıye 
girdikşen sonra aradan ancak lir· 
dakika geçip geçmemişti, ki tekrar 
Holün karşısında duruyordn; gerçi 
beti benzi so'muştu ve soluk sulu
ğaydı, fakat fotoğrafları elindey. 
di 1 

- En mukaddes şeyler üzerine 
yemin ederek, anahtar deliğinden 
bakmadığını temin ediyors da, bu 
yeminler kendisine f" yda vermedi, 
F otöğrafları bano vermeğe zorlan. 
landı. Ve önce almak istediği öpü 
cüğü alamadan( 

Polis hafiyesi gülerek: 
- r u öpücüğe, dedi, dürüst 

ve uslu Hol, herhalde ondan daha 
fazla hak kazanmıştır( 

Ve Gabi, onun boynuna sarıldı: 

- Ben de sana memnuniyet· 
le veririm, Holl 

Bunun üzerire Hol, kahkahayı 
attı . 

- işler yolund3; çünkü, eğer 
ben anahtar deliğindea seni seyret. 
memiş olmasaydım , senin fotoğ· 
röfları~ı asla ele geçiremezdin !? ...... 

Tan sinemasında 
Bu akşam 

.:Sayın müşterilerine zengin bir 
proğram sunuyor 

1 
Heyecan, Aşk, Macera, Esrar sah. , 
nelerile dolu Amerikalı muha r. 
riri FENIMER KUPER'in şaha· 
seri başdan sonuna kadar merak· 
la ve alaka ile seyredilecek muaz. 

yam bir Film 

( Türkçe Sözlü ) I' 
Ateş Kraliçesi 

2 
Fedakarlık, Kııhramanlık ve Ar

kadaşlık sahneleri dolu 

.. 

Jak Holt 
ın en güzel temsili 

Yılmaz Kaptan 
Renkli güzel bir 

3 
( MIKI MAVS) 

Yakında: 

( Kraliçe Meri ) 
Tarihi muuzam hahaser .. 

9058 

Yl!.NI NEŞRiYAT --
Çocuk 

Çocuk mecmuasının 79 uncu · 
sayı~ı çok güzel yazılula ve nefis 
resimlerle dolu bir halde çıkmrf· 
tır. Çocuklarımıza tavsiye ederiz 

FiliSTiNDE KARIŞIK 
LIK YiNE BAŞLADI 
Tedhişçilerin tecavüzleri 

Kudüs : 29 ( Radyo )-Fılistincle yeniden kargaşalıklar olmuştur. Ted· 
hişçiler bir çok taarruzlarda bulunmuşlardır. Askeri kıtaat ve tayyareler 
mütecavizleri takibetme:Ctedirler . 

Çinliler ilerliyor 
Hankov : 29 ( Radyo ) - Çin 

kıtaatı Tiyen Çin l'unkov demir. 
yolu cephesindeki Japon ~kuvvetle 
rini tam bir hezimete uğratmıştır . 
Çinliler bütün cephelerde ilerile
mektedirler. 

Çekoslovak Başvekili 
bir nutuk söyliyecek 

Prag : 29 ( Radyo ) - Başve· 
kil yarın bir nutuk söyliyecektir. ~ 

l 
Kızılay Genel Merkezinin! 
yurttaşlara yardımı 

Ankara : 29 ( Telefonla ) -
Kızılay Genel Merkezi, Kütahyanın 
Emed kazası Merkezinde evlrori ya· 
nan vatandaşlara 600 lira yardımda 
bulunmuştur . 

Kültür kadromuz 
- ikinci sahifeden artsn -

Reisicumhur yatı yakında 
İstanbula geliyor 

Londra : 29 - Türkiye Reisi. 
cumhurluğu için spariş edilen ve 
Alman tezgahlarında inşa edilmiş 
olan Yatın alım ve satım muame 
lesi yapılmıştır. 

Yat şimdi lngilterede Southamp 
tan limanında bulunmaktadır . Yatı 
teslim alacak ve Türkiyeye götüre
cek olan Kaptan , mürettebattan 
müteşekkil Heyet de oraya gelmiş· 
tir. Yata bugün merasimle Sancak 
çekildi. Y dl, içinde yapılan ufak de· 1 

fek bazı tadilattan sonra bir haf 
taya kadar lstanbula hareket ede 1 

cektir. 

ZABıTADA 

Bir kızı kaçırmış 

Ceyhanm kırmıt nahiyesinde ye 
ni göçmenlerden lsmail kızı Haceri 
ayni köyde oturan lsmail oğlu Rifa . 
tın kaçırdığı vaki şikayetten anlaşıl
mış ve her ikisi de yakalanarak ad 
!iyeye teslim edilmiştir. 

1 

Sahife : 3 

Dünya Sinemacılığının harikası 

Alsaray • Asri 
Sinemalarında 

Bu akşam 
iki ünlü yıldızın en kuvvetli temsilleri bir tip yaratan Adam: 

Mübdi Sanatkaar 

Gari Koper 
Ve Dehakar,Yaradıcı arkad~şı: JANTÜRUN seyrine doyulmaz şaheserleri 

BUFF ALO BiLL 
1 l ______ M __ ac_e_r_a_Ia_r ___ K_r_a_1ı. ____ -...!( 

Türkçe sözlü 1 Ayrıca 
Asri sinemada Alsaray sinemasında 

işte Bahriyeliler Paras Hayatı 
_J_am_e_s_K_a-::kn:::--e.;..y ~P-at_O_._B_IR_l_Y.:;,EN:....:__~MONTE NEGRl- KONÇITE 

Bugün gündüz tenzilatlı matine 

Aari sinemada 

işte Bahriyeliler 
Buffolobil 

Alsaray Sinemasında 

Çapkın Mülazım 
Buffolobil 

Sinemalar tam 
A,ri Telefon 250 

saat 8,30 da başlar • 
Alsaray Telefon 2 ı2 

9070 

karşısında, liselerin sayısında da ay. 
nı nisbette artış beklemek doğru 
değildir. Bir lise, öğretmen kadrosu, 
binası, ders levazımı bakımından 
kolay kolay açılamaz. Cumhuriyet 
hükumeti 1932 yılındaki 30 liseye 
ancak altı lise daha ilav" edebilmiş, 
fakat liselerde dershane sayıları, 
artan talebe sayısile mütenasip ola 

Tabanca çekmiş 1 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

rak çoğaltılmıştır: 

Yıl -1931 32 

1932.33 
1933 34 
1934 35 
19J5 36 
1936 37 
1637 38 

Dershane --126 

165 
172 
208 
242 
291 
355 

Liseler !nmizde kız ve erkek ta 
lehe sayıları şöyle yükse!mi~tio: 

Yıl Kız Erkek 

1932'.33 u.56 4"J 99 
1933 34 1.372 5.393 
1934 35 1.338 6.046 
1935 36 2.167 8.715 
1936 37 2.930 11.108 
1937 38 2.972 14 :l05 

Orta öğretim kadro~u içinde 
öğretmen okullarımız da yer alır: 

Yıl Okııl Dersane Talebe -- - ---1032-33 19 44 2 059 
1932 34 15 61 2.726 
1934-35 13 57 2 577 
1935-36 13 51 2.805 
1936 37 12 56 2.699 
1937·38 14 52 2.404 

Öğretmen okullarımızın talebe 
arasındaki kız ve erkek nisbeti he

f men yarı yarıyadır. içinde bulundu· 
ğumuz ders yılında kız talebenin sa

yısı armıştır: 

Yıl Kız --1932 33 1·009 
1933-34 1.350 
1934·35 1.269 
1935· 36 1.40 l 
1937 37 1.399 

Erkek 

1.052 
1376 
1.309 
1.403 
1.300 

Çğretmen okulları par~sız ve ge· 
ce yatılıdır, buraya müsabaka ile 

g!ren talebelerin sayısı bu kadu ile 

Mehmet oğlu durmuş Abbas oğ· 
lu Ali ile kavga ederek tabanca teş· =-----
bir ve üç el endaht etmek sııretile 
tehdit te bulunduğu polise iddia ve 
şikayet edildiğinden tabanca meyda· 
na çıkarılarak suçlu Durmuş hakkın-
da kanuni tahkikat ve takibata baş-
lanmıştır. 

ölçülü ve muanen olmak bakımın
dan bu sayılar üzerinde yıllar geç. 
tikçe diğer orta öğretim müessese· 
leride o'duğu gibi artış beklenme
mrlidir. 

* 
Orta öğretimin de temeli ve 

esası öğret nırndir. 1932 ders yılın· 
da bii' i'.n orta öğı etim sıralarında 
28,270 talebemız }etiştiri!irken 
1,863 Öğretmen vardı. 1 '136 ders 
yılı açıldığı vııkit orta öğretim ders
haneleı indeki taleLe sayın dört yıl 
ancekiııin hemen iki misli oldu. Fa
kat öğretmen artışı bu nisbeti bula· 
mar.ııştır. 

Kültür bakanlığının aldığı türlü 
tedbirlere ders saatlerinin ~'OŞ bıra
kılmaması temin edilebilmiştir. Yar· 
dınıcı muallimlerle ve ilk okul öi· 
retmenlerinden alınarak Gazi Ter 
biye Enstitüsünde mahsus bir tah. 
sile tabi tutulan gençlerle orta öğ· 
retimin öğretmen kadrosunu ta 
mamlamaya çalışan Kültür bakan 
lığı, içinde;bulunduğumuz ders yılı 
içinde 91,702 yi bulan orta öğretim 
talebesini 2.585 öğı etmenle yetiş· 
tirmekte ve önümüzdeki yıllaı ıçın 
daha çök öğret.nen alabilmek yo· 
funda çalışmaktadır. 

Son altı yılın orta öğretim tale
be ve Öğretmen rakamlarını da şöy· 
le görebiliriz: (Orta okul, lise ve 
öğretmen okullarında) 

- G!risi J:i · Jjı~1 sıhifede 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizamnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

(Dünden Artan ) 

tecziyesine lüzum gördükleri tai<dirde bu husustaki emir ve taleplerini 
jandarma amirleri vasıtasile yaptırırlar. 

Madde 279 - Jandarmanın mülki vazifelerine temas eden ve disip· 
lin cezasını müstelzim olan hareketlerine valiler mutalli olunca bu hare· 
kctlerini vilayet jandarma komutanlarına bildiıirler. Jandarma komutanı 
bu gibiler hakkında askeri disiplin cezasını salahiyeti dahilinde tatbik 
eder ve valiye bildirir. 

Madde 280 - Jandarmaların taltifleri dahi kendi amirleri vasitasile 
yapılır. 

Bu sebebden askeri, mülki ve adli makamlarca taltife liyik görülen 
ler hakkında daha yüksek amirlerine yazılı olarak teklif yapılır. 

Madde 281 - Şürayı Devletçe görülmüş olan bu nizamname hü. 
kümleri Resmi Gnzetede basıl .lığı günün eıtesinden itibaren yürümeğe 

başlar. 

Madde 282 - Bu nizamname hükümlerini yürütmeğe icra Vekiller 
Heyeti memurdur. 

[SON] 

( 1334 - 1918 ) dahili istikraz tahvillerinin 
( 1939 ) kramiyeli tahvillerile ve ( 1933 ) 
Türk borcu tahvillerinin de dahili istikraz 

tahvil\erile mübadelesine dair kanun 
Kanun No: 3322 Kabul tarihi: 14· 1-1938 -
Maddcı 1 - Halen tedavül Lulunan (1334-1918) dahili istikraz 

tahvilleıini faiz, ikramiye, itfa, konversiyon, müruru zaman, muafiyet, im· 
tiyaz ve servis itibarile 2094 numaralı kanuna müsteniden ihraç edilan 
Ergani tahvilerinin ayni olmak üzere yeniden çıkarılacak hamiline mu· 
harrcr tahvillerle mübadeleye Maliye Vekili mezundur. 

( 1334 1918) dahili istikraz tahvillerinin 1 mayı; 1938 tarihli kupon· 
ları tediyeye vazedilmeyccek ve buna mukabil bu tarihten itibaren bu tah· 
villerin yeni tahvillerle mübadelesi icra kılınacaktır. 

[ Sonu Var] 

1 
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Sahife 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

~~~--------Kil o Fiati 
CIN~t En az En çok Satılan miktar 

--===--=---=-= = 
K. -~· _,_~· ___ s. Kilo 

--Kapımalı pamuk 1 Piyasa parla~ı:- - - 25 
Piyasa temizi ,, -22---ı 
iane 1 ----- ----,,,.------

iane 2 
Ekspres 
KJevlant -----

Beyaz 
Siyah 

YAPAGI 

çtôlr 
'--.::Ek=--sp-r-es ___ --- 1 1 

iane --
Yerli "Yemlik,, --....,...._---ı-

•--.-. -,~.T~o-h-um--.:..:..lu_k_,, __ ~--ı-~ -------
---H lJ B U B A T 

B~u-ğ~da-y-=-=K~ıb_n_s___ --~--------

,, Yerli ---
---- ----.. Men tane 

Arpa --------
Fasulya 

--;'Y~u~la~f:..._ _____ ---- --~--
----- --------

Delice 
-.:.K.-----:--.----------- -----

uş yemı 

Keten tohumu ---- ------,--------

:~==M=e=re=im=e=k~~~~======- ====---_- ,_-=._-=_-=--=--:.. __ 1--------ı 
Susam t 

UN 
ı ~ört yıldız Salih ., 

--uç .. " 
.B .~ ·-Dört yıldız Doğruluk 
~ ._, üç ,, il ::ı c: ] ~ı Simit " ·- > Dört yıldız Cumhuriyet .!ıC ::ı 

CN trt üç r ... " " 
Simit .. 

Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
29 I 3 I 1938 iş ôankasmdan alınmışbr. 

Santim /'ne 

(Türksözü) 

Sıhhatinizi koruvunuz ! .. 
Nasıl mı ? 

• 

ayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

Görünüş : Berrak 11 

Renk 
Koku 

ı Tadı 

Teamlil 

: Renksiz 
Kokusuz 1 

Latif 
: Mutedil 

( el. 33 ) 

TAHLiL RAPORU 
Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfo1unan N· 10 H. 

mikdarı ) 0.2 sm3 
Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 

litrede 0.40 gr.

1 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,, 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ., 0.0040 
Nitrit ,, Yok 
Amonyak ,, Yok 

Fennin en son usullerine riayet ederek _: ynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha. 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıt ettiği Sı~hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da Kayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, nc-

is, temizdir. Daima Kayadelen Oazozlarmı tercih ediniz . 177 

Tabib alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdü~lüğünden : 

/ Ankara yakınında Kayaş ve Küçük Yozgatta çalıştırılmak üzere iki 

l 
tabib alınacaktır . 

Hazır ı 5 00 -Liret ı 1 ıı--------- -
4
-

88 
,_R_a_y-iş_m_a-rk _____ -J- 91 Kabul şartlarını öğrenmek istiyenlerin istida ile Nisanın yirminci günü 

Mayıs vadeli ı 1 _ _..:,_______ Frank ( Fr<1nsız ) - 26-I 02 1 akşamına kadar Umum Müdürlüğe müracaat arı. 
Temmuz ,, 4 96 --- 1 Sterlin ( İngiliz ) 628 00 
Hint hazır • 4 23 Dolar ( Amerika ) 78- 80 ! 
Nevyork -8- 73 ı-F=r-a-nk,--:.(.,.....,....is:v..,i,--ç:re::> ::::_ı------~::_. 

Kültür kadromuz! Halkevi Başkanlığından: 

- Üçilncü sahifeden artm -

Yıl Talebe --
1932-33 58.270 
1933 34 46 517 
1934 35 50 650 
1935 36 60.465 
1936·37 73.871 
1937 38 91,702 

* 

Öğretmen --1.863 
ı.824 

2.057 
2.116 
2.211 
2.585 

Parti proğramımızın orta okullar 
için kabul ettiği esas hatırımızdadır: 

31-Mart-938 perşembe günü 
saat (20,30) da evimizde İkinci lnö· 
nü laf erinin YılJönümü için bir 
tören yapılacaktır.Bu törene gelmek 
isteyen arkadaşl.ırın Halkev:nden ; 
giriş kratı almaları rica oluour.9084 

Seyhan Defterdarlığın 
dar : 

9076 27,30, 1,3,5,7,9, 12, 13, 15 

-
or. Muzaffer Lokman 

iç hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 

ayenehanesinde kabul etmektedir. 

Seyhan Vilayeti Daimi 
encümeninden: 

Cey haı_ı Belediyesinden: 

1- 19 numarah Muradiye cad
drsinde 325 metre uzunlukta kalker 
molozlarlyle kaldırım ve yaya kal· 

30 Mart 1938 

1:-_B_E_L_E~_E_i_LA_A N_L_A_R_I_~ 
1- Asfalt cadde üzerin<ic Halk Partisine ait arsa ile F abri Ugurlunun 

evi arasında bulunan Belediyeye ait 605,25 metre murabbaı arsa açık 
artırma suretile satılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 726 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 54 lira 45 kuruştur. 
4 - ihalesi Nisanın 14 üncü perşembe günü saat 15 tc Belediye En 

cümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi Belediye Yazı işleri kalemindedir • isteyenler oradan 

parasız alabilirler . 
6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzları ile birlikte 

Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur.9086 30-5-9-13 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
saf ve temiz kömür ucuz 
tan ve perakende satılır . 

olarak top 

7967 139 

Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA IŞÇEN 
Belediye karşısmda 

,.------------------------------------
•• •• •• 

TURKSOZU 

IMatbaacılıkl J Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli 
her türlii tab i~lerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinafannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 
Kütüphanenizi gü-

zelle;;tirm ek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
• 

T A B 
* 

KiTAP 
* 

C 1 L D. 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zı 
bir kapak bölgede arı 
cak Türksözünde ya 
pılır. 

Re!mİ eurak, ced· 
velJer, defterler, çekler 
karneler, kağıt, zarf 

kartvizit ve bilumuoı 

tab işleriniz, en kıs:ı 

bir zamanda en nıfıs 
bir şekilde en zarif hıı 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır. 

Türk.sözü matbaa 
sı "Türksözünden" baş 

ka her boyda gazete 
mecmua, tabeder. " .. Her vilayet merkezinde ve 

orta tahsili yurtta yaymak esası dü 
şülünerek miinasip kaza merkezlerin 
de orta okul bulundurmak .. Bu okul 
larda içinde bulundukları muhitlerle 
alakalı meslek bilğıleri verilmesine 
itina edilmek ... '" 

Saathane civarında Çıfçi hanı 
Litişiğinde Kadastronun 104 Ada 
39 parsel numarasında kayıtlı 298 
kapıı numaralı dükkanın ·açık ar· 
tırma suretile satışı on gün müd 
detle uzatılmıştır. isteklilerin yüzde 
yedi luçuk nisbetinde teminat ak 
çasile 6 Misan-938 çarşamba günü 
saat on döı tte Dt:fterdarlıkta top
lanan komis}'Ona gelmeleri.9085 

1 - Bozanlı Gültk yolu üze· 
rindeki dokuz menfez inşaatı beş 

bin lira bedel ile açık eksiltmeye 
konulmu~tur. 

dırım yawtacaktır . .._ ______________________ ..._ __ .,, 

Orta okul ilk okulun verdiği bil 
giyi biraz tamamlayrp talebeyi ha 
yata verrcek bir 'müessese •olmak 
bakımından nakıs bir tahsille küçük 

memur kadrosunun tetiştiği bir yu · •mıı••---------
va olaıamalıdır. 

Devlet ilk tahsieini bitiren Türk 
evlatlarının istida ve kabiliyetleri 
ne olursa olsun gözlerini en yiiksek 
okula dikmiş bir kalabalık halinde 
yetişerek yurt için faydasız birer 
eleman olmalaaı eudiş " sini göz önün 
de tutmuş ve meslek ögretimine 
çok ciddi bir ebammiyet vermek yo 
lunagirmiştir, Bu yeni istikamet 
Türkiye için zamanında alınmış kur 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çalışmak üzre bir 
kadın aşçı ve bir hizmet-
çi aranıyor. Matbaamıza 
müracaat edilsin. 

tarıcı bir tsdbirdir, Bilgiye dayanan Bu o-ece nöbetçi eczane 
ziraatını, beı gün dev adımlarl iler 6 

liyen endüstrisiııi, her hayat bube· Y dğcanıii civarında 
sindeyapılan ve yap1Jm3sı lazım gc· Ali Nasibi eczanesidir 
len büyük h1mlelerini başaracak hek ------------·-
mesl~kte yüksek teşebbüs ve bilgile 
temayüz edecek bir gençlik Kema 
list Türkiyenin müstahbel kadrosu
dur. 

Biz kültür çalışmaiarımızın veri 
mini, yalnız rakamların akış ve artı 
rışında değil, ihtiyaç ve inkişafı mı -
zın istediği ıstikametlerde aldığımız 
hızla da ölçeriz. Orta öğretim du 
rumu üzeı indeki sözlerimizi bitirir· 

\ 

ken ebiklerini zaman ve imkan 
ölçüsünün dışına bile taşırarak ta· 
mamlayan türk maarif ini Kemaliz· 
min inkişaf hamlelerine uygun çalış 
malarile eğitmeni!~. meşlek ve ihti 
sas akullariyle, bir kül ~olarak göz 
anünde tutuyor ve yazıya başlarken 
duyduğnmuz inşirahi tazeliyoruz. 

Nafii Ului 

2 - Eksiltme 938 senesi Nisa
nın altıncı çarşamba günü saat on 
birde Vilayet Daimi Encümeninde 
yapılacaktır. . 

3 - istekliler Lu İşe aid keşfi 
görmek için Nafia Müdürlüğüne 

müracaat edebilirler. 
4 - İsteklilerin üç yüz yetmiş 

beş lira muvakkat teminat vermesi 
ve bu işi yapaLileceğioe dair Nafia 
müdürlügündeıı verilmiş ehliyet ve
sikasını göstermesi laıımdır. 

9055 20 . 25 30 3 

Çukurova harası direk
törlüğünden : 

Hara meıkezinde yapı 1ac;ık ve 
keşif bedelleri yekunu 8624 Jira 

~O kuruş olan iki memur e\linin in

şası 15 gün müddetle açık eksilt 

meye konulmuştur. ihalesi 31-3- , 

938 perşembe günü saat 15 de Sey 1 

2- Bu işin keşif tutarı (4993) lira 
48 kuruştur. 

3- Jtk tı minat 374 lira 51 ku
ruştur. 

4.- ihale 11 Nisan 938 pazartesi 
günü saat 15 de Belediye salonunda 
açık eksiltme suretile yapılacaktır . 

5- Eksiltmeye iştiı ak rdecekle· 
tin, 938 senesine ait Ticaret Odası 
kayit makbuzu ile bu işi yapabile. 
ceklerine dair fenrıi ehliyet vesikası 
ve ilk teminatı hamil oldukları halde 
ihale gün ve saatında Ceyhanda Be. 
lediye salonunda hazır bıılunmaları 
meşruttur. 

6- Proie ve şartnameyi görmek 
ve tafsilat almak isteyenler her gün 
Fen işleri büromuza müracaat ede 
bilir. 9056 22-26- 30-3 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

han Veteriner dirt-ktörlüğünde mü · --------
teşekkil komisyonda yapılacaktır . 

Bu işe ait keşif, proje ve şaı tname

ler her gün Seyhan Nafia müdürlüğü 

ile Hara muhasebesinde görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin 646 

lira 87 kuruş muvakkat teminatım 

Hara veznesine yatırarak makbuz 

larile 2490 sayılı kanunun 2 \•e 3 
Ül)CÜ maddelerinde yazılı vesikalar 

ve müteahhitlik vesikssile birlikte 

belli gün ve ~aatta komisyona gel· 
meleri. 9052 20-23-26-30 

KömDr sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker tice; ethanesine giderek zarif, sa~lam, ucu1ı 
son sistem bir 

MALTIZ ALiNiZ 

2 
mukabilinde edin~ceğiniz maldıı 

Lira sayesinde mutfağınızın ekonomisifl 

1 

temin edeceksiniz. 

M ı d yakmak için en ekonomik, en ucı 

Alacağınız a tız a körnürüde Ali Rıza Kelle 
şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

M d k.. •• •• kullanmakla hem milli bir cevherin ist ilı a en omuru lakini arttırmış ve hem de müstefi 
olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe edinİ 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
55 8879 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü mathaas.ı 


