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---- Boğazlar hakkındaki isteğimiz ----, 
Avam Kamarasında 

Şiddetle alkışlandı 

Bugün ulusal bir bayrama Türk 
yavrularının neş' esi de karışıyor 

lngiliz bütçesinin 
müzakeresi 

Londra: 29 [Radyo J - Avam 
ka:narasının b:ıgiinkü toplantısında 
bir fevkaladelik vardı. Samiin locaları 
ve yerleri te,n rniyle dolm'lştu. - -·······---

/,mıdra 22 (Radyo) - lJoğazlunn tahkimi içitı Türltiy"- lıükii
'11Plİ tara fi ndan nıki olan müracaat :1 ııam lramara.smda miizukere.
v c homılmu§tıır . 

. IJış ; ~IPrİ IJtJkam /!,'den. Tiirk it üktimP.tini u ııolıtui mız<ırırıı re 
ln~!iltPreni11 1() .Ni.,an tarihli cı•valmıı İz<Jlı etti . 

\ie İrıl{ilterenirı cevabırıdrı boğazların talıliimirıitı )'<ılnı~ lwrp 
f:Pnıilerirrn matuf olma~ı içirı t~minut istediğini ,,öylPdi . 

f),~ işlPrİ Bakanı bwıdarı .~mıra st'iziin,. deı-rmı <'ıhırt'!k rlP.
<li ki : 

·· '/ iirk hiikılmt•ti miizul.-11relere başffınılmak hrısıu11rtdrıki t<1le
lıint/,._ lwldıd1r . V P. Tiirlt /ıiikiimeti11in bu sureti,.. lwr•lı·et e<l••rek 
bPynelmild mmıhl'd~/l~re hürmet /ııı..o;u .,ımdtı niimrme olması ltılalire 

ı 
ldyıktır ... f Şid<fotli '11kr,lnr / 

_ . Al. l~tl,.n bu siiz/,.rderı ~s01ıra İ11~i~t.,re lı_iikiimt•tirıhı lıer t1rı mü- ı 
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Bu yılki çeltik ekiminde 
dikkat edilecek esaslar 
Ziraat vekaleti, hazırladığı çeltik talimat
namesi ile çeltikçilerin uyması lazımgelen 

esaslı şartları tesbit etmiştir. 

. Vilayetimiz, son yıllarda mühim 
bırçeltik sahası olmağa başladı. Her yıl 
ekilen saha ve alınan rekolte, bir yıl 
öncesinden esaslı surette fazlalaşmak
tadır. 

r ~u itibarla bu ziraat mevzuunu 
b~llnın ve ilmin istediği şartlar ve ted-

bibleri tarafından esaslı bir şekilde 
tetkik edildikten sonra aşağıda gös
terilen hususlara riayet etmek şartile 
pirinç ekimine izin verilmiştir. 

a- Çeltik ekilecek yerler güzel

ce sürülmüş ve muntazam tava ha · 
line ğetirilmiş olacaktır. Bu tavaların 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Bugün Türkiyenin her yerinde 
23 Nisan bayramı içten gelme bü
yük bir istekle kutlulanıyor. Bunun 
ifade ettiği yüksek mana üzerinde 
bir az durmak faidelidir . 

23 Nisan 1920 de yurdun en 
aziz toprakları lngiliz, Fransız, İta}. 
yanlar ve Yunarılılar tarafından İş
gal edilmiş vaziyette idi . 

İşte, büyük Türk milleti, bunlara 
ka;şı ayaklanmış, eşsiz şefin etra. 
fında tek bir irade halinde toplana
rak yep yeni bir devlet kurmuştur . 

Anadolunun yüksek yaylalarında 
dogan bu devlet için yokluktan var. 
lıklar yaratmak kolay değildi. Fakat 
onun ruhunda ezelden ebede kadar 
mevcut bulunan kudreti sezmek ve 

onu harekete getirmek lazımdı . 

Büyük harpte Çanakkalcdcn 
en büyük düşmanları denize dökme. 
ğc muvaffak olan Mustaf Kcmalda, 

bu kudreti sezmek ve ondan varlıklar 
yaratmak hassası tcmaınen mcv • 
cuttu . 

O, dökülen, dagılan ve parça. 

lanan kudretleri bir araya getirdi . 

O na çelik iradesinin suyuun verdi. 

yörüyeceği istikameti göstrrdi. Kur
tuluşu bir parola olark sundu . 

23 Nisanda birleştirilen millet iradesi, yurdu 
düşmanlardan kurtardı . Türk Milletinin yaşadı
ğını , yaşamak hak ve kudretini taşıdığını bütün 
Cihana haykırdı . 

Bugünkü hür ve müstekil Türkiye. Tarihe 
zafer satırlarile girdi. 

23 Nisanda açılan Büyük Millet Meclisi zafer
leri temin etmşi, birleşmiş Türk varlığının yarat-

ma kudretini ortaya koymuştur. Çocuklarımızı korumak . cnlaı ı 
Cümhuriyet hükümeti, 23 Nisanı 1 rejimin istediği tarzda yetiştirmek 

çocuklarınız için bir bayram kabul gibi en mühim ve en modren bir 

~tmekle ~a~ına verdiği büyük değeri fikri de benimsemiştir . 
ıfade etmıştır . Türk Cümhuriyetinin güvendiği 

ve güvenmekte haklı olacağı varlık, 

ırlcrle ele almak kontrol etmek ve 
ınilli istihsalımızın

1 

büyük bir şubesini 
~eşkil eden çeltikciliği, bir yandan e
d onornik icaplara uydururken, öteyan
d an da halkımızın sağlığını gözönün-

e bulundurmak :icabetmcktedir. 
.. Biz bu gün, 936 çeltik ekim yılı 
•çın hazırlanan talimatnameyi aşağıya 
a.lırkcn, halkımızın ve çeltik müstah
~ıllerinin bu hususta aydınlatılmasını 
d'• 

Çocuk bayramında dilenci çocuklar 
şüphesiz yeni yetişen nesildir . Bu 
gün, yurdun bir çok yerlerinde açı
lan çocuk koruma müesseseleri, süt 

uşünüyoruz; 

Çeltik ekilecek kıt'alarıı tayin 
Ve ilanından evvel sulamada kulbnı 
lacak suların bütün bir ekim mevsi 
illinde yetüp yetmiyeceği esaslı su
rette tetkik edilerek suların sulaya -

bilece~i kadar araziye ekim ruhastı 
v ·1 en ecektir. 

Sıhhi ve fenni kontrollar temin 
edilınek için çeltiklerin dağınık 
~c tnünferit sahalarda olmaktan ziya
. e topluca muayyen sahalara hasret
lıriiınesi göz önünde bulundurulacak· 
tır. 

• 
Kesik sulama usulu tatbik edil

llliyen yerlerde çeltiklerin, şehir, ka 
saba ve köylerin son evinden itiba
tcn uzaklığı üç kilometre olacaktır. 

Kesik sulama usulu ile çeltik ek
rtıek istiyenler ait olduğu makama 
llf" 

Uracaat ederler. 
Çeltik sahaları Ziraat müdürü 

V.eYa memurları, ziraat odası azala

~le bcrab~r sıt~a mücadele_.mıntı 
I aları dahılindekı yerlerde mucade 

~ .reis veya tabibleri ve ~üc~dele 

1
1şı Yerlerde hükumet tabıblen ve 
ltdunmadıklan takdirde belediye ta-
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_ /foniwı but{iirı çoculdar iı;in hPr §PY .~erbP..dti pnlis nmcır . 
/Jiz de beşon panı · ~·n:.<m .~aydık rı~ olurdu ... 

Benim gözümle · 

Çocuk! .. 

D
a nsan cscrı nın en asili , en ınunz· 

zamı muhakkak ki , çocuktur . 
Hiç bir sanatkar eserini ; biı 

ananın, bir babanın ~·ocuğunu yetiş
tirdiği kadar, egoist his!rrdcn, men
faat duygulaı ından uzak . derin bir 
feragatle yapamaz . 

İtiraf edelim ki , çoct)k derin bir 
i1.diraptır da .. Fakat severek kat 1a
nılan bir izdirap .. Hiç bir dikta
törün . hiç bir saltan atın <'Sareti ço
cuk saltanatı kadar hudutsuz ola· 
ınamıştır . 

Zaten bunun için de o, insan 
eserlerinin en değer biçilınezidir. 

Bugünün neşesi, yarının ümidi 
ve üzerinde en masum hülyaların 
kurulduğu bu mahlük,ana, baba ha
yatında olduğu kadar, Cemiye
tin, milktin varlığında da üzerine tit
rcnilmesi lazımgclerı bir unsurdur. 

Büyük yurd bahçesinin şcn!cnmc!.i 
için, cemiyetin yeni fışkırma)a ha~lı 
yan bu filizlerine, titiz bir balıçev. n 
hasasiyetiylc, ihtimaıniyle bakmadık
ça yarına ait bütün ümidlcrimiz biı er 
mali hülyadan başka bır şey olamaz. 

de: mlaları, dogum evleri, yatı mek
tepleri hep bu maksadın teminine 
matuftur . 

Çocukları yarına hazırlayan mü-

- Gerisi ikinci sahifede 

[Bayram proğramı ikinci sahifede<lir] 

Finans ba',anı Çeınberlayn büt
çe hakkındaki nutka başladı. 

Finans Ba1<anı b:.ı yıl biitçede üç 
milyon fa·dalı', old:.ığun ı, bunun fn
giliz gelirinin fe lfkalade hayatiyeti
ni isb:ıt ettiğini, me'.Tlle'.;:ct yeni mas
rafları milli m!:-ıb:ılariyle k'.lrşılıya

b:ıcceğini söyledi. 
Geçen sene 512 milyon olan 

b:i ~ç~ b.ı se:J~ 537 milyo d·ır. Ara
da'<; fa:~ . m! n!c'<e~·n ıniidafaası 

için sarfe:rte ::'!ktir. 

Fıli 5tind ~ sük•1net 

K•Jd'i,;: 22 [ Radyo J - Biilün 
m~mlekette un ı:niyetl.! sÜ1<i'ın~t 
vardır. Araplar arasında umumi bir 
ryrcv vapınn1< için hazırlıklar devam 
<:> • 

ediyor. 
[ Fifü;tin ] gaı ·tesi, "Arapların 

ın.!3eİcyi hc,1 ·n lnllctmesi V.! talep
lerini kabul iç·n fngiltercyi icbar 
etmesi lazımdır. ,, Diyor. 

Irakta işleri 
. 
ımar 

------
Hükfn1et 25 milyon liralık 

program hazırladı 

Ankara ( Cumhuriyet ) komşumuz 
Irak hükumetinin b~ senelik 

bir imar programı hazırladı-
ğını haber vermiştim. Bu proğramln, 
Irak hükumetinin 1936 senesi büt· 
çcsi hakkında, Irak sefaretinden al

dı~·ırn lefsilatı da bildiriyorum : 
·• Irak hükumeti, petrol vari-

datından 25 milyon Türk lirasını beş 

Sonu üçüncü sahifede -

Meğerse altın anası imiş! 

Berutta herkesin acıyarak yardım 
ettiği bir kadının evinden 

-·······--
On binlerce lira çıktı 
Bcrut : 20 ( özel ) Burada 

hcrkc!iin hayretini celp eden bir ha· 
dise meydana çıkmıştır . Onu da si· 
ze bildiriyorum : 

Berutun kiiııkar mahallelerinde 
küçük bir kulübeye yetmiş yaşını 

geçkin bir kadın oturmaktadır . Bu 
ihtiyar kadın dilencilikle geçinmek

tedir . 

Yurdun yıııınki büyi.iklüğiinü. bu
giinkii kücii!derin :.ıh hat ı. neşesi, ter
biyesi için harcıyacağımız emekle şiın
dıdcn olçebiliriz. Bunun içindir ki; 
Her genç ana, baba bazi modern ! 
telakkilcrd"ıı doğan egoist duyğula· 
ra gc kCs gercı ek, kalblerini çocuk 
c;nllanatına, çocuk izdirabma açık bu
hındurmıılıdır . 

NEVZAT GÜVEN 

Bu kadın , geçen yıl hastalan· 

mış ve artık dilencilik yapamıyacak 

bir hale gelmiştir . Mahalle halkı . 

bu kadını acıyarak kendisine yemek 

ve elbise gibi şeyler vermektedirler. 

Kadın , son günlerde bütiin bütün 
kuvvetten düşmüş ve mahalle halkı 
bu kimsesiz kadına acıyarak kendi

sini hastahaneye yatırmışlardır : 

Hastahane doktotu kadını ınua· 
yene etmiş ve ameliyat yapılmasına 
lüzum göstermiştir. Fakat bir şart~a, 
0 da kadın çok ihtiyar ve kuvvetsız 
bulunduğundan ailesinin buna muva· 

fakat etmesi lazım · 
Aranmış , taranmış ve bunun 

yine Berutta vaktı hali oldukça ye· 
rinde b;r kardeşi olduğu anlaşılarak 

- Souu dorcli.incü sahifede 



Sahife : 2 Türksözü 23 Nisan 1936 -
Günrı 
yaprağ: 

.. '"' ' 

Zavalli! 
D 

O 
ki giin önce ş~hir ıneclisind~ azanııı biri, bir mevzu etrafırıdak 
di.işiinceJerini anlatırken : 

- Efendim , diyordu , şelıir halkının ihtiyacı için bilhassa dağ köylerin
dt:n ve iki liç saat uzaklıktaki bağlard~ııı getirilen l'ebze \'C meyvelerin pa· 

'Z< rc'a toplan sa ışlaıı için a) rı'arı n-.ücdct a1dır. Bu müddetin uzatılması lii
rnndır . Çlinku •· z;>\'allı müstahsil ,, bın bir emei::le elde ettiği mahsulünü, 
b:ı daracık zaman içinde satamayınca, perakentecilere yok pahasına devret
me'., me-:b~.-iyetind:! blıyor . " zavallı mü5tn.!asil ., e glinahhr .. 

Sırnra . sözüne söyle devam ediyordu : 

- Şayet , müddet u1.atıldıktan sonra, satacak yerde perakende satışa kal· 
)jışırlarsa onlar hakkında Belediye tar.ıf ıııdan ',zecri tedbir ,, tatbik edtlme

lidir ! 
Ve ııihayet . hitabesini şu tarzda biliiıivokdu : 

- " Zavallı halkıınırnı ,. geçim kadrosu.nu daraltmıyalım . Onlann bu pa 
zarlardan daha ucuz sebıe ve meyve almaları için behemhal satış müddet
lerini uzatmalıyız . Çünkii hunu yapm.ızs<Jk hem " zavallı miistahsil ,. eme
g-inin karşılığını alamaz , henı de " zav.tllı halk .. yiiksck fiatla sebze ve 
ını-yvt:sini almaktan kıırlıılamaz .. 

Sııi bilmem, fakat ben • böyie umumi hizmetlere ait toplantılarda söz süy
lenıek isteyen b1111 insanların, maksatlarını kabul ettirınc-k için münasip bı;l
duklcırı çareler ara:oında bilhassa bu " za\•allı ınüsl<!hsil • nval!ı halk , zn· 
valıı vatan , zavallı memleket .. ,, gibi 5Özltrin kullanı masıııa fena halde 
tutulurum . 

Çünkü bence ; bir insan için , bir millet için, l..ıir vatcını için " zavallı .. 
kelimesini kullanmak ; () insanı , o cemiyeti • o milleti ve o vatani adeta 
şahsiyetkn . enerjiden, kudretten ve asaletten naıib~siı. saymak gibi bir 
şeydir . 

Şu, "eya bu ınevzıı eltafındaki isteklerini mantık, m'4tltlc ve realite ile kuv
vetlendirmek maharetinden mahrum olan ad<ımlarm baş vt:n..luğu bu dema
goji zavallılığı karşısır.da, aklı başında olanlar nihayet, şöyle bıyık altından 
gü!er ve geçerler . Fakat eger bu demagojiye bir kısım vatan çocuğu bit· 
saınak yapılır ve onlar zavallılıkla tawir c<lilmeğc ki11kışılırsa .. lşıe o za
n.an . bu biçim lıatiplerin karşısına dikilip : 

- - Sus , bl': L.a' a:lı adam ! 
Diye h;ıykırın?k icap t·der . 
Tanrı , diişn:anıaırnıı bile zavallı etmesin 

ten zevk almam ben .. 
Çünkü , za\allı ile döğüşmek·· 

Pis boğalık 
Bu hafta aldığı ınız Amerika gaze

telerinde okuduk. Orada yeni bir 
moda çıkmış. Sebze hülasalarını 
şerbet gibi içiyorlar. Sebzeleri pi
şirip yemekten vazgeçmişler, uzun 
uzadıya çiğnemekle vakit geçirmek
ten i.se srıyunu içmeği tercih ediyor
lar. 

13u adeti ortaya atmağa önce 
sebep olanlar doktorlarmış. Bunlar 
perhiz yapmağa \'akitleri olmıyan 
bazı müşterilerine çiğ sebze yemeği 
tavsiye etmişler. Mesela lahanayı 
çiğ yemeliymiş. Fakat çiğ bir la-
hanayı yemek de hiç olmazsa yarım 
matlık bir iştir. Halbuki bunun hü-
lasasını bir çırpıda içivennek işten 
bile deği. 

Bu adet yayılmağa başlayınca, 
kurnazın biri muhtelit sebze hülasa-

ları yaparak siislü şişeJer içinde sat
mağa başlamış. 

Şimdi birçok kimseler gece yat
mazdan ev\ el bir bardak ıspanak, 

Al.ı·erdi 

İzmirde 
Kanlı bir vakanın hikayesi 

İzmir Tire kazasının Subaşı kö

yünde bir vaka olmuştur. Köüyün 

meydanlığında köy muhtarı Abidin 
ile kayınbiraderi Mehmed arasında 
bir meseleden münakaşa çıkmış ve 
büyümüştür. 

Münakaşa esnasında Abidin, Ba 
rabeHüm tabancasını çekerek öldür
mek kasdile Mehrnede dört el ateş 
etmiştir. 

O sırada hadiseye ınfıni olmak 
isteyen karakol kumandanı Mehmet 
onbaşı, muhtar Abidinin üzerine doğ 
ru yürümüs ve iki kolile kasığından 
yaralamıştır. Yaralı, İzmir memleket 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Yakadan sonra kaçıp bir orman· 
da gizlenen muhtar Abidin; yakala 
narak adliyeye verilmiştir. 

Çekoslovakya ile ticaret 
anlaşması uzatıldı 

w ···-- '=:::!.. "' 

Bugün başlayan 

Çocuk haftası ve 23 Nisan 
bayramı proğramı 

1 - 23 Nisan 936 Perşembe 
1 günü saat ( 9 ) da çocuk kururim 
bayraklarıyla süslenmiş otomobiller
le bütün ilk okullardan ayrılacak 
olan birer talebe oruııtağından ka
tışık bir salkur Çoçuk esirgeme Ku
rumu Başkanlığı ile Tümkomutan-
lık, İl Parti ve Halkevi başkanları ve 
şarbaylık onınlarmı görgiterck saat 
( 9,30 ) da Atatürk parkının kar
şısındaki alana gelmiş olacaklar
dır. 

2 - Saat ( 9,30 ) da Atatürk 

parkının karşısındaki alanda topla
nacak olan bütün talebe halk ve iş
yarlar tarafından Halkevi bando
sunun karışmasile istiklal marşı 

söylenerek törene başlanacaktır . 

3 - istiklal marşından sonra 
Halkevi üyesinden bir kişi tarafın
dan bu ulusal gün hakkında bir ay
ta söylenecek ve orta okullar adına 
Kız Lisesinden bir ve ilk okullar 
adına da ilk okuldan bir kız ve bir 
erkek iki talebe tarafmdan şiirler 
okunacaktır . 

4 - Bundan sonra o gün için 
çocukların büyüklerine çekecekleri 

telgraflar okunacak.lır . 
5 - Bütün talebe ve halk ban

donun katılmasile Cumhuriyet mar-
şı söyliyerek geçit alayına başlıya

caklardır . Geçit alayına katılan ta
lebeler önde bando ve dövizler ol

duğu halde asfalt caddeden yürü
yerek dört yol ağzına gelecekler ve 

orada duracak olan bandonun önün-

1 
den geçerek her talebe kendi oku

luna ayrılacak ve törene son veri- , 
lecektir . 1

1 6 - Okul larma dönen talebeye 

okullarında Çocuk esirgeme kuru- 1 

mu ve uray tarafından şeker dağı- j 

tılacaktır ve her okul s:rnt ( 16 ) 
ya kadar kendi proğramını sapta
yacaktır. 

7 - Saat ( 16 ) da uray tara

fından sağlanacak kamyon otomo· 1 

bil ve arabalarla şehrin ortasında 1 

buluna.n Ncmık Kemal okulunda top- J 

lanacak olan talebeler gezdirilecek- 1 

tir . 

huvuç, kereviz, marul hülisasını 
limona tel, ) auht portakal şcrbetii gibi 
içiyorlar, bazıları sarmısak bi.ilasası 
nı tercih ediyorlarmış. 

8 - Bu gece saat ( 21 ) de 
Halkcvinde toplanacak ve Evin ban- 1 

dosu ile istiklal marşı çalındıktan 
sonra Kamutayın açılışına dair Halk 

Türkiye - Çekoslovakya ara- evi üy~·sindcn bir kişi iarafından 
sındaki ticaret anlaşması, bir ay müd- konferans verilecek, büyük nutuktan 
detle uzatılmıştır. Bu suretle vücut için lüzumlu 

olan vitaminler ve bazı madkenler 
sür'atle temin edilm!.ş oluyor ve 
sofrada herkes daha ziyade sevdi 
ği şeylerle yalnız dinıağına zevk 
vermeğe imkan buluyormuş. 

Yeni bir tütün fabrikası 
kurulacak 

' 23 Nisana aid parçalar ile orta o-
Aldığımız malümata göre, müna- kuldan bir talebe tarafından şiir o-

sebetleri arttırmak için yeni bir tica- ' k D 
ret anlaşması daha yapılacaktır. unacak: oktor Bay Baha " ço-

cukların bulaşık hastahklarmı ve ko
Son senelerde Çekoslovakya dış 

d nmma çarelerini ,, anlatacak _ ticaretimiz e büyük bir mevki tut~ 
maktadır. 9 - 24 Nisan Cuma günü saat 

Alınanyadan sonra kuru meyve- ( 9 ) ela Namık Kemal okulu salo-
lerimizin müşterisid!r. nunda bir yaşından beş yaşına kadar 

Bu sene yalnız Çekoslovakyaya olRn çocukln arasında gürbüz ço-
662 bin lira kıymetinde l milyon cuk yanşl arı yap!acak ve kazanan-

Bulgaristan 
Yumurta ve kömes hayvı ! 

Iarı yüzünden milyonlar 
~ 

kazanıyor 

Bir içkili düğünde 
Almanya'run Bulgaristan'dan l 

murta ithalatı 1932 de en yüksf 
seviyesile 190.000.000 tane kad· 
tutmuş ve değerce 10.000.000 rrı 
kı geçmiştir. Almanya,nın Bulgari 
tarı'dan yumurta ithalatı 1933 ve· 
yıllarında değerce 6 ve 6,7 miJyoJ. 

Marka düştükt~n sonra 1935 yılı\a 
da tekrar 9.41 ı .000 Marka varnıı'tc 
tır. 1933 ve 34 yıllarındaki gerihna 
menin başlıca sebepleri bir taraftatl 
umumi krizde aranacağı gibi, öl'~ 
yandan da yabancı yumurtaların r;

0 
manya'da bilhassa 1933 den itil.,r~rı 
ren sıkı bir kontrole tabi tutuimc 

olmasından ileri gelebilir. Dikkallu. 
değer ki, Bulgar'lar nisbeten az b ;e} 

zaman içinde Alman'lann bugün!·,ct 
talep ve tali natlarına temamen u rt 
gun mal istihsal ve teslimine muv~rı 
fak olmaktadırlar. Gerçekten Bt1 11 .. 

garlar, yumurtaları için Almanya'd.._ 
çok önemli ve sağlam bir mevki tc(a 

min etmeye muvaffak oJmuşlardı~,0 
Bulgarların bu muvaffakiyetlerio•

1
a 

Neşesinden tabanca sıkan köylü deli-
1 

kanlısı arkadaşını kalbindeı1 vurdu -
f sraflı bir adeti ne yazık ki ha

la bırakamadık. Bizde itiyad haline 

girmiş bu adet hem kesemizi ve hem 
de içimizi gemiren bir kurttur . 

Bu başlangıcla düğünden bahset 
mek isleyoruz : 

nm Hamam köyünde yapılan bir iç
kili düğünde Ahmet oğlu İzzet is
minde birisi coşmuş ve neşesinde nta 

banc~sını çıkararak ulu orta sıkmış 
tır. Çıkan kurşun kendi köylerinden 

Hacı oğlu Duran ismindeki gencin 

kalbine girmiş -ve biçareyi o anda Dün kozanın bir köyünde yapı · 
lan içkili bir düğün acıklı bir kaza ile 

bitmiştir . 1 

cansız yere sermiştir . 

- İzzet tabancasile birlikte yaka 
1 lanmış ve hapse atılmıştır . Aldığımız malumata göre Koza 

Sünelerin itlafı 

1 
Ziraat Müdürlüğü bu sahada 

faaliyete geçti ve l 
tedbirler aldı 1 

Mersin ve Tarsus hav alisinde 1 

olduğu gibi, sünelerin Ceyhan mm· I 
takasında da görüldüğünü yazmış"' 1 

tık . 

Sırt hamallığı 

Kaldırılacak ve işler makine 1 

ile gördürülecek 

en büyük sırrı, şüphesiz ki, yumur1
1
a 

işlerinin iyi bir surette tanzim ve oı 
ganize edilmiş olmasındadır. Sah . 
itibarile küçük olan Bulgaristan lı çı 

Ya 
Büyük şehirlerin ve bilhassa dış iyi teşkilat sayesinde yumurtalarıılÜ 

ticarete ve toptan ticarete merkez taze taze toplayıb ihraç edebilirk 'on 
mevki itibarüle de orta Avrupa'Y olan limanlarımızda eşya nakliyatı 

eski iptidai halini hala muhafaza et·' ve Almanya'ya yakın bulunınakU'F a 

mekte ve insan sırtı ile yapılmak- dır · 
tadır . Almanya piyasasında Bulgar'lı: 

y ekaletten gelen bir tamime rm bu muvaffakiyetine karşı biz' do Ziraat teşkilatının bu husustaki 
tahkikatı neticesinde Adanada da 
bu heşerenin vücut bulduğu anla
şılmıştır . 

Bu hususta acil tedbirler alın
mış ve Ceyhana Yolgeçen köyün
den, Misis nahiyesine, Debağ zade 
çifliğine, Osmaniyeye ziraat me
murları gönderilerek mücadele ter

hbatı aldırılmıştır . 

göre , Sıri hamallığının ortadan yumurtacılığımızm pek iyi tutun~ 
•ı kaldırılması ve bu işin makineleş- maması ve hatta son ithalat kon· 

tirilerek medeni vesaitle yapılması jentimizinden ancak yanyarıya ist 
j emeklerinin temini için makamatın fade temin edilebilmiş olması tec:va 
1 bu yoldaki etüt ve mütalaaları so- süfe değer bir halisedir. Gerçekte 
j rulmuştur . I Bulgaristan,ın Almanya'ya 9,4 mİğu 
1 yon değerindeki ithalatına karşı T wV 

Süneler şimdilik bu hudutlarda 
az miktarda görülmüş ise de çoğa
lıp ileride bir tehlike teşkil etme

mesi için ihtiyaten bütün buğday 
tarlalarının taranması ve bulunan bü
tün sünelerin toplanıp itlaf edilmesi j 
kararlaştırılmış ve vilayetten her ta- ı

1 rafa emirler verilmiş ve memurlar 

takip ve kontrola çıkarılmışlardır. ı 

Adı• d • t•h } l kiye'den Almanya,ya 1935 yılınd tır 
ıye e ım ı an ar 1 ki yumurta ithalatı yalnız 1.252.00et 

Sünenin bu haldeki durumuna 
göre yapılacak en kolay tedbirin, 
haşereleri el ile toplayıp öldürmek
ten ibarettir . 

Kültür 
Kıdem ve terfi cedveHerini 

Vekalete gönderdi 

Kültür Direktörlüğü, terfilc hak 
kazanmış olan ilk mektep muallim

lerinin kıdem \ıC terfi cedvellerini 
Vekalete dün göndermi~tir . 

=---------------------------Halkev·inde 

23 Nisna gecesi 

Münhal olan Adana İcra refik

liği için dün Adliyede talipler ara
sında bir imtihan yapılmıştı~ . Bu 
yoklamanın sonu bildirilecektir . 

·------. -------
Nezleye karşı 

Japonyadan yeni dönen bir ~ey
yahın bir Fransız mecmuasında çı
kan bir yazısında okuduk . 

Bu memlekette garp medeniye

ti pek ziyade yayılmış ve yerleşmiş 
olmasına rağmen Japonlar arasında 
elan yer tutan bazı garip adetler 
vaı mış . 

Bir giin bu seyyahın doslu nez
' leden şikayet ediyormuş . Seyyah 
demiş ki : 

- Nezleden kurtulmak istiyor
sanız Tokyo civannda köylülerin 

yaptıkları çareye baş vurunuz . So
kak kapınızın üstüne " Hisaınetsu 
bu evde oturmaz ,, yazılı bir levha 

asınız . 
- Vaz ~cç, bunun ne faydası 

olur ki ! .. 

1 

1 

1 

- Bir daha nezle semtinize uğ-j 
ramaz. 1 

Hisamatsu Japonları hüraf e 

Mark tutmuştur. Bu itibarla bizi ci 
dahi gerek Almanya'ya, gerekse l'di 
teki ülkelere daha feyizli bir stırlldu 
yumurta ihracatı yapmamız, ilkönC 
yumurtalarımız kabil olduğu kadrd 
taze olarak toplanıp sevkine ve lıep 
de istihlak ülkesinin talep ve şartl1ını 
rını aynen gözönünde tutmamıza btü 
lr bulunmaktadır . e 

Mahsul alamıyan köylüleıda 
·---- rrı 

İki yıldanberi kuraklık dolayı M 
mahsul alamtyan ve hatta tohumııbi 
bile kurtaramıyan Sinop köyllilerir 
yardım edilmesi kararlaştırılmış 1 M 
köylüye dağ ıtılnıa 1 ~ iizerc Zinı 'hı 

V ckaleti taraf mdan 1 OJ ton buğdt 
aynca Hilaliahmer de 60 ton Mı• 
göndermiştir. b 

----·------ m 
k 

Bugün ulusal bir ~i 
bayraın 

Birinci sahifeden artan -
til 

esscscier, Cümhmiyefr1 üzerine t' bi İnhisarlar idaresi, İzınirde bü
yük bir tüti.in fabrikası açmaya ka
rar vermiştir . 

Binanın nerede kurulacağı hak
kında yapılan tetkikler bitmiştir. 

Fabıika, 6200 mNre murabba
lık bir saha üzerinde altı katlı ola
rak inşa edilecektir . 

419 bin kilo iç fındık gönderilmiştir. larn çocuk esirgeme kururr.u tara-
Çekoslovakyaya yaptığımız ihra- fındcn münasip hediyeler verile-

cat arasında tütün de mühim bir cektir . 
mevki tutmaktadır. Saat ( 15 ) de Asr1 ve Alsaray 

Bu gece Halkevinde 23 Nisanı 
kutlamak için bir tören yapılacak- . 

tır. Toplantı, sözlü ve muzikl! oıa ... ı ı 

1 
cak~Ören bilaistisna her vatandaş il 
davetlidir. Giriş kağadı icabetmez. ı 

--------------------------

haline gelmiş bir kahramanıdır . 
Bir gün Hisamatsu Oriadarı kaybı 

olmuş, nişanlısı Osome yalnızlığa l 
tahammül edemiyerek hastalanmış 

ölmüş . Fakat ölümündenberi, onun 
ruhu her tarafta dolaşır ve sevgili- 1 

sini ararmış ve rivayete göre nez- ı 
leden öldüğü için her geçtikleri ye. 

re nezle mikroplan saçar, bırakır· 1 

mış. 

rediği varlıkJardır . Ütı günün çoC )'}) 

larının da Cümhuriyctin kendil' bi 
için yaptığı büyük fedakarlıklaı ı ~tız. 
önüne getirerek ona layik olduk! ~ı 
rını idrak eylemelerini istemekte l te 
haktır. 

Burada bin kadın ve dört yüz 
erkek işçi çalışacağı için, müştemi
latın çok modem bir ~ekilde tesi•;i 
kararlaştırılmı~tır . 

B"nada. toz emme tertibatı ya~ 
pılacak, ayrıca, İşçiler için soyunma 
g-ıyınme salonları, ) emekhaneler, 
(duş yerleı·i, amele çocukbn için 
bir bakım yuvası, revir ila •e edile
cektir . 

Fabrikanın daimi bir doktoru 
ve lı1zılmu hıd:ır lıcısf;:ı hahrıc:ı ola
<.. ı '·r 

Bu sene Çekoslovakya rejisi Tür sinemalarında çocuklara parasız si-
kiyeden 3 milyon kilo tütün almak- nema gösteri lecektir . 

tadır. 10 - 25 Nisan Cumartesi günü 
Çekoslovakyadan Türkiyeye gi-

lıer okul kendi proğrammı saptaya
ren eşya başında manifatura bulun-
maktadır. cak ve gece Ha!kcvi salonunda ço-

Bilhassa Çek konuşmaları piya- cuk balosu verilecektir . 

13 - 28 Ni~an Salı gi.inü gene 
her okul kendi proğramıru yapa- 1 

' cak ve çocuk alanım yurddaşlara ~ 
tanıtmak ve yardım yönünden ka-ı I 
!abalık kahvelerde Halkevi tara
fından konferanslar düzenlenecek-
tir . 

sada biiyük rağbet görmektedir. 11 - 26 Nisan Pazartesi günü 
Bundan başka zücaciye, kağıt eşyası • giindüz çocuk esirgeme kurumunun 
Çekoslovakyanın bize satt;ğ·ı en çok oyun yerinde çocuklar için dolap sa- 1 
malları teşkil etmektedir. Iıncak vesair eğlenceler yapıiacr.k- / 

14 - 29 Nis;ın Çarşamba gü

nü saat ( 14,30 ) da şehir s~adyo
munda spor şenlikleri yapılacak 
bu arada öğretmen okulu ve Lise 
talebeleri arasında r utbol n!Üsaba-

Yeni yapılacak ticaret anlaşma- lır . ' 

sının, iki mcmlcl~et arasındaki müna- 12 - 27 Nisan Pazariesi günü 
~ehctl,.ri <laha ziv;ıdt· genişleteceğine her okııl kendi proğrammı yapa-
. ··µI~ . 1, JU •• 

İşte bazı köylü Japonlar bunun 
için evlerinin kapısına " Hisamatsu 

Bu evde oturmaz ,, levhasını asıyor

lar . 
Bu nazikane ihto.n okuyunca Oso 

menin ruhu içeri girmez ve etrafa 
nezle mikrob,ınu saçmaz s:-nıyor-

1 . !ı~ 

Ti.irk Ci.imhuriyetinin, kurtuflı. di 
hazırlayan ve başaran Türkiye B hG 
yük Millet Meclisinin kuruluş giil1 t11 
nü çocuklarımıza bfr bayram olar 
kabul etmesi yeni bir anhıyı~ı , ye' l" 

b; r görüşü de tebaürz et tirmektcd 
I3u gün biz, hem yeni Türk de' t 

Jetinin kuruluşunu ve hemde çoctl~ t 
Jarımızın ) ıl döniimü bayramını J.:ı b 
luJarken en sevinçlı günlerimizde b 
b:risini dah<ı yaşamış oluyoruz . 

Öm••r ~» ı.wf ..fa1' 
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Bu yılki çeltik eki- minde dikkat Asri sinemada 
· edile- cek şeyler 
-~---, ............... .......___ 

sc 

ad· 
fil· 

arı 

Rontgen 
Birinci sahifeden artan 

büyüklüğü toprağın cinsine ve mey
line göre olacaktır. 

dolayı muhitte sıtma salgınına ve bu 
yüzden ölümlere sebebiyet ve
rirse hakkında ayrıca kanuni taki-

22 Nisan çarşamba akşamından itibaren Çocuk bayramı 
şerefine iki film birden 

-1-
Kahkahalar kralı: Düz taban Bastı bacak 

e. T 
Iyo uv~Iet masasının önünden kaııc: 
ı/ Hafıfçe eğilerek son bir defa da-
1.1a daha aynaya baktı. .Şapkasının 

ril tenarından taşırdığı saçlarına par
ftıı nakJarının hünerli birkaç darbesiyle 
ö\ılelacele dokundu. Kaşlarını ve bur
r~Unun ucunu bir kerre daha sığadı. 

·b?onra; çantasını kolunun altına kıs-
011 ltıp odadan çıktı. 
·all Arkadaşını yoklamaya gidiyor
b' u. Havalarla birlikte sıhhatı da dü-
!elen F h' . . d' k ik~ n'.· a ırenın şım ı en ço ş a-
'et ttw. u4 e gı şey yalnızhktı. Kitap oku-

v'f ayı sevmezdi. Sık sık sokağa çık
Bıı'tı~sına ne doktorlar ve ne.de ayilesi 

nusa d O a'd . a e etmiyordu. Kardaşı mer, 
· tc- ış sahibi olduğu için - daima 
1 ran d dır ın a kalıp onu meşgul edemi-
irıifordu. Ve Fahire, bazan dört du
urt'ar arasında can sıkıntısından path
oı'acak gibi oluyordu. 

ah . Meziyet, bütün bjıları bildiği 
bçın, arkadaşını imkan nisbetinde 
Yalnız b k d B rıt .. ıra mamaya çalışıyor u. u-
?un de i t . d" .. l l:~ ş e yıne aynı uşuncey e 

a'1 ona gidiyordu. 

l·Uf h~apıyı çaldı. Merdivende onu 
- a ı · renın annesi karşıladı: 

r'lr. - Nasıl Fahire?. 
izifd w Kadıncağız bu süale doğrudan 
nr ogı-uya cevap vermedi: 

ni: Buyurun, oturuyorlar içeride .. 
. t - Kim var? 
ıs · · 
ecvaı· - Hayır, yabancı yok. Ömer 

Yanında 
te · 
. Meziyet· .. .. · ld mığ • g-unun cumartesı o u-

T unu, cuınartesi öğle sonu Ômerin 
~vde b 1 dh U Unacağını ancak o an ha-

• ııtlad v • • OO ıgını zannettı. Mamafıh; tuva-
.. (~~masasının önünde geçirdiği da
ıı~~ aları düşünerek, müsterih, mer-
c ·tdıvyenleri çıktı ve arkadaşının bulun
.. r·, ugu odaya girdi. 

~'d Fahire biraz halsizdi. O gece 
a• uru d lr P ururken burnu kanamıştı ve 
tl·:eYce kan zayi etmişti. Fakat yat

r ,~.~Y~rdu. Hatta arkadaşını, solgun 
~,uzun" h 
le k u aylı canlandıran bir neş'ey-

aşılamıştı. 

}elda K~sa bir müddet şundan bunll'lt d onuşuldu. Sonra Ömer, de
,l"en. enberi halledemedigu i meseleyi 

·ı ıv1 zıy t' 
1 
bilrn ke .•n. Yardımiyle neticelendire-

~ e ıçın: 
nı' - F h' , M . a ıreye siz söyleyin Bayan 
ş eııyet d d' b .. d k . 
r;.ı '!nes· . ' e ı; ugun o tora gıt-

g~ C.?d ı ~cabctmez mi? Bir türlü ikna 
ernıyorum 

ı• Ü . 
ba I ç genç arasında bir münakaşa 
\re ş adkı. Nihayet Fahire; kardaşmın 

ar ·ad 
'tllad Ö aşının ısrarlarına dayana-
kerı~'. . merle birlikte Meziyet te 

r gid ısıne yoldaşlık ederse doktora 
~eğ~ni söyledi. 

'1ite eııyet b:.ı şarlı kabul etti. Fa
Od ' hazırlanmak üzre başka bir 

aya ve t' G .., ç ı. 

hav denç kızla delikanlı bir aralık 
. tiler~ Ôn, soğu~tan: sıçaktan bahset

"' t bir mer, tnısaf ı sıkmamak için 
oC· ll'ıat~Yler bulup söylemekte, konuş
il• l>iri d:_?.ek. bec~rikli olan tiplerden 
ı ~ uz0 ~ıldı. Nıhayet kendisine çok 
ki "Sırıın gorünen bir sükıitu, kızkarda-

e l tedi·çekiştirerek sona erdirmek is-

lt.ı'. di, e;· ~ ahi~e ~e ~mma uzattı, de-
8 nu b• nırn kı şımdı masasının iistü-

ı:-et r "l . b rürı ll'ıiştir. essarn ato yesıne enzet-

!;~. taf;- Kadınların boyannıasıoa "ta. 
cd' at değil misiniz? 

de' taf t - k adınlarm süslenmesine ta

tJ~ Yarı:1~ B<ıyan Meziyet, "fakat bo. 
ckıı ka.sd a ~rına" değil ! Bu tabirle ne 
ldc bi ! nettığimi çok iyi anladınız bitta

bn~ 0~~yı .~uval üzerinde kullanmak 
c, ı. ır hunerdir; diişünün şimdi, 

l l" l 
·lJf • ı mı a 11 a/rı ır"' ~:dar 

A. Nihat Asya'ya: 
-·---- --

olan ve her an ifade değiştiren in
san yüzünde kullanmanın ne büyük 
bir maharet ve sanat işi olacağını .. 

Meziyet, tam zamanında hükmü
nü verdiğine emin, hafifçe gülümse-

di: 
_ Haklısınız, dedi, maattees· 

süf kadınlarda bu, bir ibtila halini 
aldı. Nihayel belki cildin muhafa
zası için ho.ş görülebilecek bir ihti-

maını ... 
_ Hayır, ben bunu söylemek 

istemiyordum. Kadın; yüzünü de süs
lemelidir, süslemekte haklıdır. Fakat 
bunun gelişigüzel yapılmaması, yü
zün bir palet haline getirilmemesi 

lazımdır. 
Meziyet, ômerin bu izahına rağ-

men az evvel içinden verdiğ-i hük
mü 'değiştirınemeği daha isabetli 

buluyordu: 
- Bilmem, dedi, ben - şahsan -

b - Tavaların zemini tamamen 
düzelttirilmiş olacak ve su birinkiti
sine meydan verebilecek en ufak bir 
çukurluk bulunmıyacaktır. 

Yani su kesildikten sonra pek 
az bir zamanda tava içerisindeki su
lar akarak durgunluk kalmaması te 
min edilecektir. 

C - Tavalarda su akmbsının 
düzgünlügünü temin etmek için su ı 
getiren ve götüren hark ağızlarının 
muntazam ve yetecek genişlikte ol
ması lazımdır. 

Ç- Harkllar veya kanalar te
miz ve düzgün cidarlı olacak, kenar-

larında ot bitmesine ve su akıntısını 
yavaşlatacak toprak birinkintisine 
meydan verilmeyecekdir. 

Bunun için de her 15 günde bir 
kanallar temizletilip düzeltilecek ve 
hayvan geçmesi vesaire herhangi bir 
sebeple kanallar bozulursa derhal 
düzeltilmesi temin edilecek, velhasılı 

boyanmanın tamamen aleyhindeyim. sivrisinek sürfeJerinin üremesine hiç 
Hele bazı kadınlar vardır Bay Ömer, ı bir suretle mahal bıraktırılmıyacak-
tuvalet masalarının önünde saatlar- tır. 
ca uğraşır, fakat bununla da iktifa 
etmezler, el çantalarının içini .... 

Ömer, genç kızın sözünü yine 

yarıda bıraktı: 
- Saatlarca uğraşmak fena 

bir şey değil Bayan Meziyet. Mese
le muvaffak olmaktaı. Eğer boyanan 
kadın, tabiatın verdiğini san'atın te
min ettiği imkanlarla daha çok gü
zelleştirebiliyorsa] muvaffak olmuş 
sayılır! Bakın şu güle .. 

Masanın üstündeki güllerden r 
birini aldı: ı 

-Bakın bu gül: diğerlerine benze ? 

miyor. Her kısmında öyle bir ahenk 1 

var ki, sanki sun1 imiş hissini veriyor. ı 

Fakat bu tabii bir gül, şu halde 
1 

Tabiat, sanata yaklaştığı zaman gü
zeldir; Sanat da, tabiata yaklaşabil 
diği nisbette muvaffakiyetli 1 değil 

'? mı.. 

Meziyet, garip bir inadla, hük-

münü değiştirmemek lazım geldiğini 
düşünüyordu. F ahirenin gecikmesini 
fırsat bilerek ve, içinden, onun biraz . 
daha gecikmesini dileyerek devam . 

etti: 
- Bilmem .. Ben sizin fikrinizde 

değilim Bay Ömer! Buyanmak -
diyordum ya-bu gün kadınların bir 
çoğunda bir ibtila, bir hastalık hali 
ni almıştır. Siz bilmezsiniz: 

Bir çok kadınların, genç kızların 
el ç.antalan portatif bir ıtriyat ma 
ğazası halindedir. İçinde; kremden, 
po<lra<lan, ruzidan tutunuz da .. 

Tam bu esnada Fahire içeri gir
di. Hazırdı. Meziyet, sözüne devam 
etmedi. Hep birlikte odadan çıkhlar, 
dahiliye mütahassıslarından birinin 
muayene hanesine gittiler. 

Doktor, F ahi reye bazı şeyler sor
du, muayene etti. Nihayet; ciğerlerin 
radyografisinin alınmasına lüzum 
O'Österdi. Doktorla hasta karanlık o o 
daya girmek üzere idiler. 

Meziyetin içinde bir heves uyan
dı: Rontgen cihazım hiç görmemişti. 
Çok merak ediyordu. Doktora; Bu 
tesisatı hiç olmazsa şöyle yakından 
görüp göremiyeceğini sordu. 

Doktor, bunun tamamen mi.im 
kün olduğunu söyledi; ve üçünü bir 
den karanlık odaya soktu. Cihaz 
hakkında kabataslak verilen mallı-

, mat Meziyetin tecessüsünü eyiden 
! artrrdr. Onun nasıl iş gördüğünü de 
• öğrenmek istiyordu. Doktor buna da ı 
! muvafakat etti. Her şey hazırladı, ! 
l muraba şeklinde.1<i bir lavha)'! düzeltti 
1 ve: i 

- Şimdi anlayacak~mız! ! 
diyerek Meziyetin elçant;ı~'nı istedi. 

CE--ri·;· li ·. 1-.i ~ '-rr " u n · .; 1p11e 

D- Kanalların veya harkların 
taban ve yataklarında da çukurluk 
bulunmıyacak, su kesildikten sonra 
tavalarda olduğu gibi kanal içerisin
de de birikinti su husulüne meydan 
verilmiyecektir. 

F- Dere veya çaylardan çeltik 
kanallarına su almak için yapılacak 
bentler, arazinin yüksek ve suyun al
çak olması dolayisile suyun şişirilme
si mecburiyeti hasıl olduğu ve bu şiş

kinlik yüzünden su birinkintileri mey
dana geldiği ve bentlerin kapakları 

her on günde bir açılıp çeltik tava 
ve kanalları gibi 48 saat suyun tabii 
halde akıtılması mümkün olmadığı 
taktirde, bu bentlerin mevkii köy, ka 
saba, şehir hudutlarına üç kilometre-
den daha yakın olmıyacaktır. { 

F - Bentlerle şişirilen dere, çay 
vesaire suları hiç bir suretle benden 
üst kısmındaki mecranın dışına en 
ufak bir sızıntı yapmıyacaktır . 

G - Çeltik sahasında çalıştırı
lacak amele ve müstahdemin sıtma· 
dan korunması için şafi veya vaki 
kininin, cibinlikte kafesler ve sıhhi 
heyetlerce lüzum gösterilecek sair 
tedbirler çeltik sahipleri tarafından 
alınacaktır. Çeltik ekmek isteyenler 
bu şartları yerine getireceklerine da 
ir noterlikten ınusaddak bir taahüt
name verecekler ve bu taahütname 
de üçüncü maddedeki bütün .şart· 
lar ayrı ayrı zikredilmekle beraber 
bu şartlardan her hangi birinin ifa 
edilmediği sıtma mücadele teşkila
tınca veya hi.ikümet ve yahut bele
diye tabiblerince ve ziraat vekaleti 
ziraat teşkilatınca usulen tesbit edil-

diği ve vaziyet çeltikçilikle alakadarla
ra bildirilerek derhal icap eden tas

hihat yapılmadığı taktirde mahalli 
Hükümetce çeltik sulannın kesile
rek ekimin yok edilmesine razı ve 

bu hususta hiç bir makam nezdinde 
bir şikayet, itiraza hakkı olmayaca
ğını çeltik sahipleri taahhütnamede 
beyan ve ifade edeceklerdir . 

4 - Çeltik sahibi üçüncü mad
dedeki şartlara riayet etmediğinden 

etmeksizin çantasını uzattı. Doktor 
onu Adı, levhanın arkasında bir 
yere tesbi.t etti ve bir düğmeyi kı 
vırdı. 

Lavhanın arkasmda, Meziyetin 
masum çantası, - keşfedilmiş bir 
esrar hazinesi. gibi - varını yoğunu 
gösteriyordu. içinde; esanstan, krem 
den, pudradan, rujdan tutunuz da, 
rimele, cımbıza kadar her şey vardı. 

Hamrh ·fkı· · - r' 

bat yapılacaktır . I 
5 - Tava ve kesik sulama usul

leıile ve üçüncü maddede zikredilen 1 
1 

sıhhi ve fenni şartlara riayet ederek ı 

çeltik ekmek isteyenlere, şehir, ka-
saba ve köylerin meskun mahalline 
500 metre mesafeye kadar çeltik ek-

ı 

melerine izin verilecektir . : 
6 - Tava ve kesik sulama usu- 1 

l h ! lünde su ar er on günde bir kesi- İ 
lerek tava ve harklar 48 saat tama 1 

men kuru bırakılacakbr. İşbu 48 sa-
at suyun ana barktan kesilip hark 
ve tavalarda toprağın kurumasından 
it haren başlar. Toprağın tabiatı, a
razinin vaziyeti ve mevsimin gidişi 

dolayisiyle 48 saatlik zaman kurut
ma maksadını temin etmediği tak
tirde bu müddet 72 saate çıkarılır. 

7 - Esasen bataklık olan ve 
yazın dahi kurumayan yerlerde çel
tik ekilecek olursa çeltiklik bu ba. 
taklık sahaya inhisar ettirilecek ve 
hiç bir suretle köylere ve meskun 
yerlere bataklıktan daha fazla yak
laştırılmayacak, yeni pirinç tarlala
n bataklık hududu içinde kalaca

ktır . 
8 - Çeltik ekilecek sahaların 

su ceryamnı temin edecek kadar me- ' 
yilli buluntn?SI ve kesik sulama ya- • 
pıldığı takdirde de sular kesildikten 
sonrada toprağm az bir zamanda 
kuruyabilmesi lazımdır . Bu itibarla 
bazı deı1iz kenarlarından ve sair yer· 
!erde olduğu gibi arazi münhat, fa 
kat bataklık olmayıp suyun akıtıl
ması mümkün olmıyan yerlerde köy
lere ne kadar uzak olursa o]sun hiç 
bir suretle çeltik ekilmesine izin ve
rilemez . 

------.ııea-• . ····--
Irakta imar işleri 

Birinci sahifeden artan 

sene zarfında Irakın mühim imar iş 
!erine sarfetmeği kararlaştırmış ve 
bu hususta hazırladığı proğram bir 
kanun halinde ve bu seneden itiba
ren tatbik edilmek üzere Irak millet 
meclisince tattik olunmuştur. 

1 
1 
1 

Bu kanuna nazaran 6 milyon Türk 
lirası, irva ve iska işlerine sarfedile
ceklir . Bundan 4,5 milyon Türk ! 
lirası Gerraf denilen pek vasi bir 

1 

arazinin yüz binlerce dönümünü ihya 
edecek ve Dicle nehri üzerinde ya- . 
pılacak bir barajın inşasile Garraf i 
kanalının aç.ılmasına tahsis edilmiştir. 1 

Çifte çavuşlar 
-2-

Hudut kahramanı 
Son derece heyecanlı ve fevkalade meraklı sergüzeşt filmi 

dikkat : 
Çocuk bayramı münasebetile her gün iki buçukta matine 

Gelecek proğram : Çeluksin altmış gün buzlar arasında 

Türkçe heyecanlı büyük seyahat filmi 
6734 

1 TAN Sinemasında 1 
Buakşam 

Heyecanlı Boks Maçları, ile süslenmiş en meşhur Boksör 

( Karpantiye ) nin 

• 

Temsili. güzel bir aşkı ihtiva eden Fransızca sözlü mükemmel bir 
eser her sınıf halkın memnun kalacağı güzel bir film 

( Boksörler kralı ) 
'Toboggan 

Ve ayrıca çok beğeniJen Kovboy filmlerinin en güzeli 

( Vahşilere hücum ) 
Tekrar gösterilecektir 

Bugün saat 20,30 da tenzilatlı matine iki film birden 

Altın hırsı - Vahşilere hücum 

Gelecek proğran1 ; 
Müessir bir mevzua sahip bir film, sevdikleri halde birbirine kavuş

vuşmayan iki gencin acıklı aşkını gösteren ve KAY FRANCİS RONAD 

1 GOLMAN taraA;k~;·· 

-
günahımdır 

Alsaray • 
sıneması 

bu akşam 

İki büyük filn1 birden 

1 

Hülya peşinde 
Kate de Nagiy 

En güzel müzik 

2 

Canlı 

ve eğlence filmi 

getir 

6732 

4 Milyon Türk lirası yol ve köp- · 
rüler inşasına tahsis edilmiştir . Bu 
meblağın iki buçuk milyon lirasile 
Bağdadda iki büyük demir köprü 
inşa edilecektir. 200 bin lira 'ile de 
Bağdadda büyük bir radyo ve dif- l pek . füzyon merkezi kurulacaktır. 

1 

• • yakında 
Leblebici Horhor 

büyük Türkçe milJi operet 

Dikkat : Sinema 8,30 da başlar 
6725 

9 Milyon Türk lirası ordu için 
inşa edilecek mebani ve alınacak 
levazıma tahsis edilmiştir . Aynca 
bir milyon lira da millet meclisi bi
nasına, Irak müzesi binası ve hastane 
ve bazı mekteplerin inşasına sarf o- j 
lunacaktır. j :------------· 

Hükumetçe işletilecek bazı fab-
1 

rikaların inşasile asri ve modern 

----------------------------------

köylerin tesis ve ar:1ele ve fakir halk 
için evler inşası ve sari hastalıklarla 
miicadclc için de 3 milyon Türk 
lirasr tahsis edilmiştir. 

Irak hükumetinin petrol imtiyazı 
ıniicibince almakta olduğu ııai(ti his 
sı.::den maada, her sene Irak petrol 
kumpanyasından ihliyaçatı mahalli
y~ye sarf edilmek üzere almaya hak
kı okluğu 200 bin ton petrolün tas.

fivesi icin bir Jabrika. inşasına d~ bir 
J - -

bü;\ı~· mily~n l ra a 'ı-ı! ·~ ~·ııı . 

Bundan mada Ziraat ve Sanayi 
Bankasile Ruhunat Bankasına da 1 
milyon Türk lirası ayrılmışbr . 

Bu kanun mucibince sarfedile
cek meblağlar itiyadi bütçeye dahil 
değildir ve Irakm senelik bütçesi 

bundan ayrıdır. 1936 senesi bütçesi 
30 milyon Tiirk lirasına yakındır ve 
masraf !'iÖVlece taksim edilmiştir : 

- J 

( T akribrn ) 600 bin lira Kral 
• 1 f '! • ,. . 1 • .... ... ı' 
·, ı\•lt• \ 1~1ec.. ~1 r:·:ur .. .:..::.ıa citı. ı ·,n 

lira Baş vekalet, 500 bin lira Hari

ciye Vekaleti, 2 milyon lira Maliye 
Vekaleti, l.100.000 Gümrükler, iki 
milyon dört yüz bin Dahiliye, üç 

milyon beş yüz bin lira jandarma ve 

polis 1,5 milyon lira Sıhhiye, 7,5 
milyon lira Milli Müdafaa, 1 miJyon 

lira Adliye Vekaleti, 3 milyon lira 

Maarif Yckalefi, 4,500,000 lira Na

hJ '"' 1l ü ... ad Vekalei.: . • 



Sahife : 4 

Yeni paralar 
1, 5, 10 Kuruşlukların ba

sılması devam ediyor 

Darphane tarafından basılmakta 
olan 1, 5, 10 kuruşlukların ay ve 
yıldızlarının nisbetsiz oldukları ileri 
sürülerek değiştirileceği söylenmekte 
idi. 

Halbuki alakadarlar katiyen böyle 
• bir şeyin mevzuu bahsolmadığını 

söyleyorlar. Darphane şimdi 1,5, 10 
kuruşlukların basılmasına büyük bir 
faaliyetle devam etmektedjr. 

Meğerse altın 
• • 

anası ımış 

- Birinci sahifeden artan -

ona baş vurularak mesele anlatıl
mıştır . 

Bu kardeş , hastahaneye gelmiş 
ve ameliyat yapılmasına muvafakat 
etmiş , ameliyat yapılmış , fakat ka
dın kurtulamamış ve ölmüştür . 

Erkek kardeş , bu kadına iyice 
bir cenaze töreni yaptıktan sonra 
kadının kulübesine gel miş ve metru-

Türksözü 23 Nisan 19 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK 

Kilo Fiyatı 

C1NS1 En ez En çoL. 
Satılan Mikdar 

IC. S. K. S. KUo 

Kapımai-ı - pamuk-== 35.25- 35,50 ~------

iyase parla~• .. 33 
Pivat'a IPmi:ıi •• -31,50 32,50 

ı-..,....ı .. -n-P.-ı=--------•:rs ___ -40--

hınt- il 

Kl,.vlanı 1 3t>,50 

YAPAGI 

1----
ç f (; T 

10 paralıkların da kalıpları bit
mek üzredir . Bir müddettenberi 
toplattınlmakta olan eski nikel 25 
ilklerin yekunu 1,5 milyon lirayı bul
muştur. 

katını araştırmağa başlamıştır. Bu 1
1 _ı_·J_ıı<_,_p_r"'_,. ___ ___ · 1

1 

_____ ·-----

araştırma esnasında ne çıksa beğe- lem"" 1 ---------• 
nirsiniz ? \' nlı ... y ,.uı lı k,. 

B 
''Toh ıı ırılıık.. 3 2) 

ir çok tahviller , banka senet· ' · · 

Diger teraftan gümüş liralıkların 
basılması da tamamen bitmiştir. 

Emlak kıymetleri 

leri , çekler ve 1800 tanecik de 1-1 U » U U A T 
kıpkız1l Osmanlı altunu ! ı Bn~rlıtv K ıhrıı; )'nli __ _ 

Hayretten gözleri fal taşı gibi . "t• otarı•· 
açılan bu yeganecik varis bunları 1 ., Arpa 
kaptığı gibi soluğu evinde almış ve 1 _,,1'..,...'o-'-1:4,-Jl-y-a ------- ------

- 5JE 
- - --
-,ı 

İ ZW!rpe de yüzde altmış nis
betinde düşmüş 

ablacığına bol bol dualar etmeğe ı· _,_l_ıl_ııf _ _______ ______ - ,_-~~~--:~~~-•----=-------
başlamıştr ı. lJt•lı<·e 

ı - --- ------ --·----- - -------
Bu kadın altı yaşlarında iken l 1 _~h.._u-"'~-'y'-r_u_ıı ___ _ _ 

1 
___ ___ 1 _____ _ 1 ______ . __ 

B l .Kt- t ı-11 ıolrn nı u 
eruta getiri miş ve bir zengin aile- ' •---- ------ ---- ---- - 

Mncı m.- k 

İzmir: - lzmirde emlak kıymetleri 
1926 senesin;) nazaran çok dDş
müştür. 

nin yanına evlatlık verilmiştir. Bun· , -::>-ıll_a_ın _______ I 18 
d~ronra~bdınmuhlelarengin i -~~~~~~~~~~·-~-l,~N~~~~~~~~~~~~~-ı 
konaklarında tam kırk beş sene hiz- 1 --,...--..,..,--- 800 

Vaktiyle 40,000 liraya inşa 

edilen bir bina şimdi güçlükle 
22,000 liraya müşteri bulabilmek
tedir. 

1 k 
' ........ ,. ~~l t h 

metçi i yapmış , Bay ve Bayanla· ı -------- --- - ·725 ·--
rm itimat ve muhabbetlerini kazan, ! :E ~ - H;w. kırmıt _ 

mış ve bu suretle de hayli para bi- 1 -; ~· ~ımıı .. 
--- -·---· 

riktirmeğe muvaffak olmuştur . Bun-
1 

] = -;;;;;:-;----~lıı_ar_i,-,-.,- ~--

Bu gibi birçok binalar; yarıdan 
daha az değerine satılmaktadır. 

Bilhassa icra dairesi tarafından sa
tılan binalar çok düşkün fiatlarla 
satılmaktadır. 

dan sonra yaşı ilerleyen bu kadın 1 ~ ~ _ ... _ ... ____ ·_· ______ - -75_5_ - - ----~-----
~ e.l 1 .. . hizmelçiliği bırakarak bir müddet 

1 

· - _>ı_ız_,.._rı __ ,._'"- ·-· ------ ---- - ---- - - - - • 
A l fıt 

ortadan sır olmuş ve sonraları Be· 
rut sokaklarında dilenirken görül· , Lht>rpul 'l elgratl~rt K am hi yo \ıC Pörıt 
meğe aş amıştı r . ~ .... ı.111· l'eııe "' u.. (\ .,. b l 

1 

22 I ıl I 1936 l ~ u.,,, •· al'.lı ııdotı a l ıuıııı><lıı. 

Vaktiyle senede 2,000 lira 
kira getiren bir bina şimdi ancak 
700 - 800 lira kira getirbilmek
tedir. 

Bu dilenci kadın, kendine ve- : Hazı r ı=~-6-__ -1ı 6-1- __ L_ır_~·-'------- 10 ı 
rilen elbise ve yemekleri satıp para-

1 .ı\ l ını,. v .. ,,,.11 6 20 Hıı )~ru~rk _ _ ı_ 97-
larını biriktir ir ve çok az bir şey Temuıuz \ 1111,.

11 
-__ o- ! oif lfra nıı.··~· rıuıı< ı ~,. - 6.~3 1_

75
_ 

k f 1 1 ~ıc:rl ııı ··ı ıı ı!ı ll rt.. _ 
yemeğe İ ti a ederdi. Bu suretle ll ır ı ı lı ıızı r 5 

1 

16 Dotar ··A ın t> ıı ka_ı_ı.-, --,' u2ı_ 92 
günden güne kuvvetten düşmüş ve ' "'-... -,,-w-o-rk ______ --ı ı- 46 ı;-

.L , , • ı .a! rıtok .. l avı. ı .... 
sonunda ameliyat masasında can 

1

. _____ ._ __ ..._ 
Buna rağmen, İzmirde inşaat 

faaliyeti devam etmektedir. 
Emlak ve Eytam bankasına 

ipotek ettirilen b inalardan müim 
bir kısmının taksit bedelleri öde
nememeted ! r. 

vermiştir . 

1
. 
,,_ ______________________________________ _.... __________ __ 

İzmirde emlak kıymetlerindeki 
düşüklüğün yüzde 60 nisbetinde 
olduğunu alakadrJar söylemetedir
ler. 

Bu gece nöbetçi eczaue 
Ka:ekapı civarında 

M. Rif at eczanesidir 

1 BELEDiYE İLANLARI ı : 
=-------------------------------------------------------=! 

1 - Belediyenin Seyhan parkınde tesisatı belediye tarafından yapıl - ! 1 
makta olan lokanta ve gazino ayrı ayrı, olmak üzere l - Mayıs - 936 ı 
tarihinden 30 - Kanunu evvel - 938 tarihine kadar üç mevsim için şart 
namesi dahilinde kiıaya ·verilecektir . 

2 - Lokanta için muvakkat teminat üç sene için 45, gazino için 90 
liradır . 

3 - Artırmaya girebilmek için belediye muhasebesinden alınacak o 
lan şartnamede yazılı hazırlıklar artırmadan bir hafta evvel yapılmış ola
caktır . 

4 - ihale 30 - Nisan perşembe günü saat 14 de açık artırma usu 
tile belediye daimi encümeni huzurile yapılacaktrr . 6691 

15 - 19 - 23 - 26 

Kasaplar dükkanı icara veriliyor 

Kasaplar hali içinde~i mevcut 30 dükkan ayrı, ayrı açık artırma ile 
bir sene müddetle kiraya verilecektir . 

ihale 4 - Mayıs 936 pazartesi günü saat on beşte Belediye Encümc 
ni odasında yapılacaktır. İstekliler her zaman Belediye hesap işlerinden 
şartnameyi görebilirler . 

İstekliler ihale günü teminat akçalarile biılikte Belediye Encümenine 
gelmeleri ilan olunur . 6715 19 - 23 - 26 - 30 

Seyhan barı ve belediye altındaki dükkanlar 
kiraya veriliyor 

1 - Belediyenin Seyhan nehri kenarındaki tesisatı belediye tarafın 
dan yapılmakta olan Seyhan barı ve belediye altındaki 28 numaralı ber 
ber dükkanı ve 30 numaralı şekerci dükkanı ile 2,4,6 numaralı lokanta ve 
müştemilatı açık artırma suretile kiraya verilecektir . 

2 - Artırmaya girebilmek için belediye muhasebesinden alınacak o
lan şartnamede yazılı artırmadan bir hafta evvel yapılmış olacaktır . 

CHEVROLET 
Otomobil ve Kamyonları 

Kısa zamanda çok iş 

Emin gidiş 
Sağlam yapı ve binnetice 

Ucuz maliyet temin ve 
Size en iyi hizmet edecek 

Yegane nakil vasıtası 

Chevrolet 
Otomobil ve Kamyonlarıdır 

1936 modellerimiz geldi 
Merkez Kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
6457 

Dr. Mühendis Remzi 
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Sanayi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca tekdir edilen Sovyet ~ o 
fabrikalarının son model yaptığı kapalı bütün dişliler yağ içinde d 
saç tablalı Berg üzar sistemi ve çok hafif olan orak 

kineler ve yedek parçalan diş li bıçaklar ziraatta kullanılan her 

pulluklar Çayır makinaları Tırmıklar ot preseleri 
varizatörler bülün Anadoluda kullanılan ve çok büyük bir ~( 

kazanan ve Sütlerinizden en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sıı 

olan Süt makinalarımız çifçileriınizin çoktanberi beklemekte ol 

, lan halis çelikten yapılmış Ot kazmalarımız son model zar 

şık Dikiş makinalarımız gelmiştir . Fiatlar Rekabet ~ 
bul etmez derecede ucuzdur . Fırsattan istifade ediniz . 

111 
Pek yakında altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gelece~ k 

Deposu Adanada Osmanlı bankası al hi 

6579 

Şubeleri Mersin Ceyhan 
30 

fa 
d 

--------------------------------------------------""'""'.' Berberler Cemiyetind ü· Adana asliye 1 ci hukuk ha-
kimliğinden: ' 

No: 80 
İnhisarlar idaresi vekili avukat 

Cemal Ergin ile eski tütün inhisarı 1 

baş müdürü Mustafa vekili Şeref 
ve Ceyhan müdürü ölü Hayri varisi 
Haluk ve Ceyhan eksperi Ahmet 
Vasfi meyanelerinde miitehaddis ala
cak davasınm Adana asliye birinci 
hukuk mahkemesinde , cari duruş-
mada Vasfiye ilanen yapılan tebli
gata rağmen mahkemeye gelmedi
ğinden hakkında ilanen gıyap ka
ran tebliğine ve mahkemenin 15-
5-936 tarihine müsadif cuma günü 
saat 10 a talikine karar verilmiş ol-
makla mezkur gün ve saatta mah
kemeye gelmediği veya tarafından 
vekil göndermediği takdirde mahke
menin gıyaben devam edeceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 6738 

Seyhan Vilayeti Daimi En
cümeninden : 

Adana Memleket hastanesinin 
1 Haziran 936 dan 937 senesi ma
yısı sonuna kadar bir senelik ihti
yacı olan erzak ve saire açık eksilt
meye konulmuştur . Açık eksiltme 
936 senesi mayısının 12 inci salı gü· 
nü saat l O da Vilayet Daimi Encü
meninde yapılacakbr. 

istekli olanların şartnameleri gör
mek üzere her gün hastane idaresine; 

Cemiyetimizin yeni idare b a 
intihabı 24 Misan 1936 cuma 
saat 14 Ticaret OJasında y s 
caktır. Esnafımı zın mezkur gı h 
saatta Odaya gelerek reylerifl la 
!anmaları ilan olunur.6740 

at 
Adana birinci Noterli y 

den : 
Adana Postahancsi muhaset k 

murlarından hafız Hilmi vası 

Şadan imzalı 2 Nisan 936 tar'I e 
yazılı Adanada Hacı Süleymıı ğ 
Mehmet Fahrinin Adana birine' 
terliğinin 28 teşrini evvel 936 si 
ve 4189 - 363 numaralı taabb' ın 
mesile kendisine karşı taahh11 iç· 
lemiş olduğu vecaibi ifaya dıı' 
lediği halde gösterilen adresi 
lunmadığı ve elyevm nerede li 
duğu bilinemediği Sugediği fl1 

lesi mümessillerinin tastikındıı 2 
mübaşirin şerhinden anlaşılıl 
tebJig- makamına kaim olmak . 
Türk sözü gazetesi ile ilanını 1 

name sahibi Şadan tarafından 1 

edilmesine binaen tarihi ilanda ~ 
baren telep vechile bir hafta ı~ c e;ı 
da gelip taahhüdatını ifaya (. ~o 
edildiğinin malum olmak üzere e 
olunur. 67 41 Ya 

3 - İhale 30 - Nisan perşembe günii saat 14 de belediyede, bele 
diye daimi encümeni huzurile yapılacaktır , 

4 - isteklilerin .o giin belediyede bulunmaları ilan olunur . 6690 
15 -19 23 - 26 

yukarıda gösterilen ihale gün ve sa- --- · 

1 1
1 Umumi neşriyat müdür~ 

1 

atında 0/ 0 7,5 pey paraları ile 
6457 birlikte Vilayet Encümenine gelme- Celal Bayer 
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