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Anayasanın tanzimi Filistin Türk kömür endüstrisinın 

Şine dün öğleden ewel başlandı davası 
Taksim işine 

ancaktaki akalliyetler meselesinde Yahudiler de 

umumiyet itibarile itilaf elde edildi ra~ı-~eğil 
Yahudilerin istekleri 

Canh meşheri 
HER GÜN BiNLERCE KiŞiNiN ZiYARETiNE SAHNE OLUYOR 

bu günlerde Cenevreye gidiyor nelerden ibaret? 
Kudüs : S (Hususi) Filistin 

Ankara : 5 [ TUrkslzU muhabiri blldlrlJOr J - Sallhlfettllr bir , Yahddi ve Arab devlttlerine ayı. -
9nb•dan istihbar ettlllm• gir• Harlctfe Yektllmlz Tevfik RUftU J mak ~retile taksim etmek fıkrint-, 
P•a Y•rın veya lbUr gUn ( bugUn v•Y• farın ) CenevreJ• kareket decektl · dünyt Yahudi milli organizasyonu 

Hert.';ve Yeklllmlzln bu gldi•I Hataf anefa .. •ntn derdesti mnztm "olaıtaz., demiştir. 
lr ........ bulu"""" ıolmasıdır. Bali azadan mürckkeb olan Syo-

Cenevre : a (ll•yo) _ s.ne111dekl akalltyetler meseıeslntn mu- nid ıamumi konseyi, Kudüste top 
keresi dUn bltmlftlr. Bu lf eksperler komitesinden fıkmıf bulunu- lan-*1c taksim p:Oiesini ittifakla red 

or. Bir kaç ufak kısımlarda lhtlllf varsa da bunun lzalesl bir gUn etmijtir, 
•ttl bir saat meaelealdlr. .'1 Bu gUn, lnglllz koml•rlnln hazırladllı proJenln umumi 1181 .. n tat- au karar, Filistinin istikbali için 
lk edllmektedlr mühimdir. Ve tabkı1c komisyonu, 

Bu gUn •kfa.;, Uzerl HamJ anayasaSI mebll tamamlle tanzim hanrleardıtı raporu hükümete tak· 
dllmı, ve •on ve kllt'I .. kllnl almlf olacakbr. dim ettiti sıralarda herhalde nazik 

Ankara Anternasyonal Kömür Sergisi 
( Yazıeı içeride ) 

TAÇ GiYME MERASiMiNE BAZI HiNTLiLER GELECEK FAKAT Akahlyetter lflnde kalan bir kaç pUrUzlU ...-1e de 1namUzdekl bir vaziyet hasıl olacaktır. 
•ita içinde tamamlle holledllmlf bulunecakbr. Bune •imdiden h•ll•. ,ilistin Arapları, taksim fıkrine 
llmı, nazarlle bakllablllr. · •u hale gllre Maflsın ortalarına dolru H•laY anaya .... mmaml- res°*' itıraz etmemitlene de, tem· 

meydana gelmlf ,,. flne bu tarihlerde ra• mukavele•I taraflarca - sil mahiyetini haiz bazı losamlar, 
• edllmlf olacakbr. Bay Tevfik RD§til Arcu~ böyle bir fikre ıiddetle muhalif ol· 

~indistan gelmiyecek 

irai Kom- Zaif düşen Franko ordularım 

binalar Alman askerleri 
öylünün bütün Mütemadiyen takviye etmektedir 
lerini görece 5,000 kişilik ilk kafile Bilbao'dan 

Hayvan, su ve sağlık hareket ediyor 
işleri 

Ankara : 5 ( Türksözü muhabi
) - Salahiyettar bir kay ' 

tan aldığım maliimatta şunlar 
dedilmiştir : 
Bu sene yurdun türlü yerl~ri.nde 
lacak kombinalarm yerlerını tes-
etrnek Ü!.ere mühendi; ve müte 
ılanmız incelemeler yapmakta 

•r. Kombinalar için harman ma· 
sı, traktör, pulluk gibi aletlerle, 
an mübayaasına devam etmek· 

l. 

~ombinaların gayesi yalnız zi· 
•ı.lere inhisar etmemektedir.Kom· 
fdarelcri köylümüzün bütün zi 

'' erini göreceği gibi o mıntıka 

h
haY_yan işleriyle sağlık işleriyle 
atta '- ~ 1. ' d ·ı d Koy ünün bedeni yar ımı e 

cu a getirilebilecek su işlerile de 
aşacaklardır 

Haziranda t~tbik mevkiine gire· 
olan h f orrnan kanunu ve orman .:U. aza teıkilitı kanunun tatbiki 

k
daki hazırlıklara başlamış bu· 
tayız. 

~rnan kanununun tatbik şek· 
stennck üzere hazırlanan ni· 
. ~ Projesi devlet şürasına 
~r. 
~ 0 nnan genel direktörlütô 

. nıuhaf aza komutanlığı için 
lllüsait binalar aramakta· 

~aci EIAsil 
" t Udutlarından çıkar· 

eıe~kür telgrafları 
gonderdi 

) _= ~ ( Türksözü muhabi· 
~lci Fjlc _hariciye nazın Ek-
.e.ı 1-1.ri •~ıl hudutlanmızı ter· 
~tel cıyc Vekilimize gön· 
~e .. rrafta memleketimizi 
~ ... ~ordütn hüsnü kabulden 

7ttet ?~e. teşekkür etmiş ve 
~~ \irkiYc ile Irak arasın· 

s•bıtalarma tebarüz 
~ cı::c ayrıca bir se· 

Bilbao)'a yiyece to§l) ou iiç lngiliz gemisi 

a.ooo klflllk bir kaflle 
hicret ediyor 

Londra: 5 [Radyo] - General 

F ko Bilbao' da ki sivil halkan tah
ran ed . JC.' 

liyesi emniyetiui temin emıyecegl 
ni bildirmistir. Bununla berabe~ ka
dın çocuk ve ihtiyarlardan murek-

k 
' 5 000 kişilik ilk kafile derhal 

ep ' "I ·ı . 
Bilbao' yu terkedecek ve mu tecı en 
alacak gemilere hastahane bayrağl 
çekilecektir. 

HUkOmetçHerln 
muvatlaklJ•tlerl 

M d 
'd . 5 [Radyo] - Madrid 

8 rl • 1 • L--· 
. d hükumet kuvvet en ~ 

cephesın e . 1 d" 
affaki etler elde etmaş er ı~. 

muv
8 

k y besinde de neticelı ta 
as cep sahilde ltal 

arnızlarda bulunmuş ve . d edil· 
k t' alan tarafıadan ı are 

yan ı 1 b' kolu pus .. kürtmüşler
mekte o an ır 

dir. ganı111•tt•r 
Elde edilen .. 
Madrid: S [Radyo] - H~k~ 
·ı d" kü '"•rm•maJarda mubım 

metçı e un ~ r-,. • d' 
iktarda pnimet elde etınııler ır. l•• kuvvetler Alman a9keal•· 
rlyl• takwlY• edll...-...r 

Bilbaoc S [Radyo) .. Alman ha· 

berlere göre; bu cephede asileri 
yeni Alman kuvvetleriyle takviye 
edilmiı ve 26 nisanda Sansabestiya. 
na 2,000 Alman çıkanlnuşbr. 

lsllerln hareketleri 
Paris: S (Radyo] Havas ajan· 

sa, isi kuvvetlerin Bilbao körfezi 
medhalindeki Fener civarına geldik
lerini bildiriyor. 

Frankonun lstell 
Londra: 5 [Radyo] - Royter 

muhabiri bildiriyor: 
General Franko Bilbao'daki ec

nebi konsoloslarının bulunduğu man
takamn askeri harekete karşı zıman 
altına almmıyacapu lngiltereye bil
dirmiş ve KOOJOloshanelere fabrika
lann bulunduğu mıtakalardan b&1ka 
bir yere nakledilmesini istemiştir. 
Alman gazeteterlnln hUcumu 

Paris: 5 [Radyo] - Alman ga 
zeteleri lngiltereye şidd~tle hücum 
etmekte ve ispanya meselesinde hattı 
hareketini detiftirmiı olmakla itham 
etmektedirler. 

Lizbon: S [Radyo) - Buraya 
gelen haberlere göre; F ranko krt'ı· 

- Geriai üçüncu sahifede -

dut.& pdiden hildimıişlerdir. 
Bo,ihıe kadar muvafık görülen 

yeıbe cevap; Maverayıerden eıniri 
Abclullahdan plmiştir. Eter kendiai, 
FiliatiDe kral olursa, yeni büyük ara
zi kıunacak. hakiki bir tabte sahip 
olac;ak ve Arap dünyasında yeni bir 
kuvvet teıkil edecektir. 

iP ve Yahudi mubısemab 
lca ımnda, Yahudi .-.&il 111 ~ 
mümldio fÖl'ÜJOI': lnsiltere blkGme. 
tiaia Fililtin üzerinde iki de~let pli· 
m tatbik etmesi. 

(Deyli Harald'dan) 

Yahudi kongraelnln kararları 

Kudüs : S (liususi) - Geçen· 
lerde. Y abudi İ~ra komitesinde umu 
mi kongresi açıldıiJndan bahset 
miıtim. Kongrede komitenin pror· 
ramı tasvip edilmiş ve Filiıtinde 
Yahudi yurdu tesis fıksinin takviye 
ve teyidi ve Fılistinde yerleşen Y •· 
hudilerie ziraat ve •anayi iflerinde 
derhal faaliyete geçmesine, Filistin 
Yahudilerinin llalfur vadi ile manda 
vesikasındaki haklamdan vazgeç· 
meyeceklerine prkı Eerdene Yabuıfi 
muhaceretinin menedilmesine, başka 
memleketten Yahudiler kovulmakta 
olduğundan dünya Y ehudilerinin 
Filistin mevud topraklannda yer· 
!eşmesine ve nihayet Yahudilerle 
Arablann anlaşmasına ve Filistinin 
taksim edilmeaine ekseriyete bakı
larak Arablarla Y abudilerin ve bü
tün anaSllln Filiıtinde mü:savi hu
knka najl olmasa eaaıanm kabul edil· 
mesine karar vermişlerdir. 

Fevkalade 
tahsisat 

Ankara : 5 ( Türksözü muhabi· 
rinden ) - HükGmetimiz, kamutaya 
35,486,000 liralık fevkalade tahsi· 
sat verilmesi hakkında bir kanun 
projesi sevketmiştir. 

Proje bütçe encümenince tetkik 
edilecektir , 

Ereğli Şirketinden alınan liman , 
deroiry•>lu ve madenlerin Kozlu ve 
Kilimli demiryollarmın itfetilmesi ve 
havzadaki deniz itlerinin inhisar al. 
tına a'mmU1 baklandaki kaRun pro· 
jeainİ hükUaıet kamutaya sevketmiş. 
tir • 

Proje, iktisat , Nafia , Maliye ve 
bütçe Encümenlerinde tetkit cdile
celctir • 

Loyd Corcun çok şayanı dikkat 
bir makalesi 

Bey Loyd Corc 

Dünyada, bizim milletimiz gibi 
l üyük diğer. milletler bulunduğunu 
mektebin bana öğrettiği günlerde 
Avnıpada şu büyük hükümdarlıklar 
vardı : lngilterc , Türkiye , Rusya , 
Fransa , Prusya , ltalya , Avustur
ya , ve ispanya , bu gün he yalmz 
iki büyük hükümdarlık sayılabiliyor: 

lngiltere , ltalya . 
lngiltere şu anda , on dokuzun· 

cu asrm büyük saltanatlara hakkın
da dünyaya bir fikir verebilecek bü· 
yük debdebeli bir merasimin arife· 
sinde bulunuyor . 

Bizim kralhğsmız , diğerlerinin 
devrildikleri günlerde ayakta dura . 
bilmiştir . Zira İngilizler korktukla· 
rı için delil faydalı olduğuna inan· 
dıklan için bu krallığı devam ettir · 
mektedirler • 

Bundan altmış yıl önce lngi1iz 
halk tabakalan arasında cumhuriyet 
ilim için büyük bir meyil vardı . 
F ransada imparatorluğun sukutu ye 
yana başımız da bir cumhuriyetin tc · 
ıükkülü halkan bu tamayülünü kuv· 
vetlendirmifti . Sonra cumhuriyetçi· 
Jik fikirleri ortadan kalkar gibi oldu. 

Fakat bugün , siyasi hayata 
.. . d "h. b mız 
uzenn e mu ıpı ir tehdit olmamak. 
la beraber yine ötede beride 
huriye~ f~~irlcrfoin dolaşmaya b~~dı· 
ğım goruyoruz . 1 

Kral Sekizinci Edvardın saltanat
tan çekilişi krallık makamma karp 
duyulan saygının halk tabakaJan 
arasında bir bayh sarıılmıı bulu.n· 
dutunu göaterdi • 

Bu hldiae batladaiı zaman ben 
fnıilterecle bulunmuyordaam. f.Mt 

kral Edvardın acı sergüzeştini bütün 
safhalariyle takip eden bir çok va
tandaşlanm ve dostlanm bundan 
dotan kötü neticeleri bana anlatb
lar Hidiso ·iat doain~daki 
te.iri de u fena olmallllfbr ; • 
biç fiipbeliz milletin cluyplarmcWd 
bu sar:flfaf bir haylı uzun sürecektir. 

Kral Sekizinci Edvard, bütün 
imparatorlukta her cins, her ırk ve 
her sınıftan tebaalannın dostluk , 
sevgi ve khayranhğun kaıannuıb. 

Denilebilir ki o , müstesna bir dere· 
cede , hükümdarlık dehuma malikti. 

Böyle bir hükümdann tahttan 
uzaklaştınlmasandaki kolayhk , kral· 
lık makamına karşı duyulan dinda· 
rane ihtiram hislerini bir hayli sarı· 
mışhr . Başvekil Baldvinin tarihteki 
eşi Kromvcl gibi hareket etmeditiııi 
yani krallıiJ kaldınp yerine bir (pro· 
tectorat - himaye idare~i ) kurmak 
istememtini kaydetmek doğru olur. 

Bununla beraber Baldvin de bp· 
kı onun gibi .. parlamentonun mille
tin hakiki bakimi bulunduğunu v.e 
bu hakimiyeti temsil eden taçlı bir 
alameti farikadan başka bir manaa 
olmayan hükümdarın değiştirilmesile 
hi.; bir şey kaybedilmiyecetini , bu
nun kanunu esaside bir değişildik 
manasına alınamıyaca,f:mı • ihsas et· 
miştir. 

Tarihtt: çok defa siyasi parti· 
lerin ananelerini tırampa etfkl . 
görülmüştür . Faraza bu f ı edn 
( 

. sc er e 
torıes - muhafazakar ) rf . 

( Whigs - lib .. ral ) pa ti .pa 111 b rnm se· 
ep. ve manası demek olan bir an' a-

neyı beni · b msemış ulunuyor . Parla· 
mentonun Kral Edvard hidisesiıı
Jeki ittifakını bun:ı hamletmek li· 
zamdır . 

Acaba krallık halk üzerinde eski 
yüksek kıymetini tekrar elde edebi. 
lecek midir ? Bu yeni kralın hare· 
kellerine ve zekisma bağla bir key· 
fiyettir. 

Altına Jorjda büyük babalml" 
ve kardeşinin sihirkir tesirlerindea 
zerre yoktur . 

Fakat buna mukabil sakin ye 
içli duy3ulara sahip bulwıdutu ....
byor ki , bu bauaelan t.bul Betin• 
ci Jorju lngilterenia • tok •il' 
I~ ye veri1a1iJ. lajr 



S.Wfe 2 . Türksöz& 

ikbinlik Şe hir hallerl • 
rı 

Miroir du .Monde'dan 

• inanmak şüphelenmekten ıyı 
midir? 

" iyi havayı yağmurlu havaya 
tercih etmemeli midir ? 

Pencerenize siyah bir perde mi 
yoksa penbe bir perde mi asmanız 
daha iyidir ? 

Elhasıl, işte bütün mesele, hatta 
gündelik hayabmızı bile alakadar ' 
eden mesele budur. 

Bu meselenin iki hal şekli var-. 
dır: 

Nikbinlik, Bedbinlik ... 
Ben hal şekli olarak Nikbinliği 

seçiyorum . Filhakika Nikbinlik za. 
manımızda pek de moda değildir. 
Çünkü, birbirini takibeden hadise· 
ler, bize hayata karşı bir tiksinme 
verecek mahiyettedirler. 

Toptan, ihtilaldan, mühimmattan 
bthlikeden başka bir şeyden bahs 
edilmiyor. Her sabah elimize aldığı
nuz gazetede çeşit, çeşit facia ve 
kötü haberlerle karşılaşıyeruz. [ Mu· 
k2dderat ] denilen şey sanki alaycı 
bir çehre ile soruyor : 

• Bu gün ne istersin ? ispanya 
katliamı mı ? Hitlerin tehdidini mi? 
Beynelmilel vaziyette gerginliği mi? 
Grev mi ? Sosyal ihtilaf veya pa 
ranın sukutunu mu ? .. 

Dotru 1 Fakat işte tam nikbin 
olacak zaman. Çünku, nikbinlik dai
ma haklıdır. 

Nikbinlik, insanların yenm"ğe 
mecbur oldukları bütün güçlükleri 
bilmiyor değil.. insanlığın üzerine 
çöken bütün felaketleri görür. Nik
binlik ne kördür ne de aptal. Fakat 
o mutedil, sabırlı, ve aklıselim sahi· 
bidir. 

Nikbinlik bize mutedil fakat kati 
tatmin ıekillerile kanaat etmeyi Öğ· 
retir. 

- Her şey berbad gidiyor 1 de 
niliyor. Ve her zaman da bu söyle 
nilmiştir: Her şey berbad gidiyor .. 

Fakat nikbinlik bize eJle tutula· 
bilecek hakikatleri görmeyi öğre· 

tir . 
Harici vaziyet gerginleşti mi ? 

Ne olursa olsun, nikbinlik bizi, işti· 
ha ile yemeğimizi yemeğe ve ilk 
bahann semanın mavi bir köşesinden 
bize vaad ettiği güzel havayı seyr 
etmeğe davet ediyor. 

Sosyal vaziyet vahimleşiyor mu? 
nikbinlik bize, bu vaziyetin gündelik 
huzurumuzu sanıldığı kadar bozma· 
mış olduğunu görmeği tavsiye edi
yor. 

Nikbinlik bizi eşya ve mahlUka· 
ta karşı dürüst, tabiat ve hayata 
karşı dürüst kılar .. 

- Herşey IM-rbad gidiyor!. Hal. 
bu ki, trenler, otomobiller, ötübüs
ler emrimizde, elektrik gözlerimizi 
kamaşhnyor. Radyoda çeşid, çeşid 
zevk ve sürpiz buluyoruz. 

Küçük bir serom ampul; bir ço
cupn hayatı kurtuluyor .. Ve bin 
tanesininki de emniyet altına gi. 
riyor .. 

Türlü, türlü keşif ve icadJardan 
istifade ediyoruz. Binaenaleyh hep
si de birer nikbin olan alimlerimizi, 
mucitlerimizi hürmetle analım. Çün
kü bu büyüle nikbinler daima me· 
sainin, terakkinin müÜf allanacağına 
inanmışlar ve inanmaktadırlar. 

- Hayat pek tatsız! Ekmek ka. 
zanmak çok güçl gençlik ıeçişorl. 
ihtiyarlık çok hazin!.. 

Haydi canım!. Ekmek kazanmak 
pek güç fakat onun yenmesi neka 
dar tatlı .. Gençlik geçiyor! Hiç de 
d<>tru değil; ihtiyarlık karşısında 
mütesilli olmak için, gelen gençliği 
hayranlıkla seyretmek, yuvasında bir 
kaç mini miniye sahih olmak ve et· 
rafında taze, ate-1li kahkahalar işit

mek kilidir. 
Hayat çirkin mi? ya, insanın de

rin bir sevgi iJ4>atlandıtı bir çift 

Çeviren : Nevzad GUven 

göze ne diyeceksiniz?. Ve sonra 
aşk?. "Se-ni seviyorum!,, diye mırıl
danan sıcak, yumuşak kadın sesi? .. 

Bu sözler karşısında eminim ki, 
bedbin protesto edecek· 

- Ben sevilmiyorumki .. 
Halbuki, nikbin olsaydı, muhak

kak sevildiğine inanacakb, ümidini 
kesmiyecekti. Bütün sevenler nikbin· 
dirler. Sevmek için nikbin olmak li· 
zımdır. 

Hayat güzel değildir!. Hayatın 
güzel olması için ne lazımdır bilmem 
ki .. Parlak, masmavi semayi, körpe 
bir fidının rüzkann karşısında nazlı 
nazlı sallandığını, mevsimlerin peri 
masallarını andıran seyrini, ahengini 
görmek ve gözlerimizi muhteşem 
bir grubun erguvani ışıkları içinde 
yıkama.k için biraz zahmet edip sa· 
ğa, sola bakmamız kifidir. Hayat 
güzel değildir!. 

Yeşil bir deniz halinde daigala• 
nan buğday tarlalan, sabahleyin tap· 
taze açılmış bir gül gencesi, namü 
tenahi kırları süsleyen masum otcuk. 
lar, bahar ve hayat jlham eden sala. 
talaklar bu sözün manasızlığını neka
dar çabuk isbat eder. 

Hayatı sevmemek bir cinayettir. 
Ve ayni zamanda çok kötü bir i1$tir 
de .. Çünkü insanlara bahşedilen ye
gane saadetten kendi kendini malı· 
runı etmek demektir. 

Nikbinltk, sıhhat gibi bir lüzum. 
dur. Herkes iyi bir sıhhata sahip ola
maz. Fakat bilakis herkes nikbin 
olabilir. Bittabi nikbinliği ne gururla, 
ne tezahurla ve ne de büyüklük de· 
liliğile kanşbrmamalıdır. 

Nikbinlik bizi aldatmaz, yolumuz. 
dan şaşırmaz sadece, bedbaht oldu· 
ğumuza inandığımız bir zamanda 
mesud slmaımzı temin eder. 

Nikbinlık bizi yalnız kuvvetli ve 
akliselim sahibi yapmaz, ayni zaman· 
da sevimli, mütebessim ve l".emiyet 
adamı yapar. Nikbin bir karı koca 
daima birbirine çok bağlı olan bir 
çifttir. 

Nikbin bir patron hiçbir zaman 
fena bir patron değildir. 

Nikbin bir amele mükemmel bir 
ameledir. Nikbinlik insanı, iyi bir 
patron, iyi bir amele, iyi bir aile 
babası, yapar. Evlere saadet, ve iş
lere düzenlik verir. 

Etrafımıza bakalım .. Kendimiz· 
den aşağıya bakalım.. Gözlerimizi 
biraz hayatın bizden daha fazla bir 
şiddetle muamele ettiği insanlara 
çevirelim.. Görürüz ki bu zavallı 
mahluklar, hastalar, bedbahtlar, 
mağlı1blar bedbin değildirler, Hayır!. 
Çiinkü ümid ediyorlar .. , 

Ziraat mücadele
sinin çok yerinde 

bir çalışması 

Bahçelerdeki hastalık 
için yapılan tecrübeler 

Bahçeleı deki görülen Püreran
lara karsı en iyi, en ucuz, en mües· 
sir ilacı bulmak için vilayetimiz zi
raat mücadele müdürlüğü fen teş
kilatı israrh tecrübeler yapmakta
dır. 

Mücadele müdürlüğünün bu te· 
şebbüsü takdire şayandır. 

istilahlar 
Muallimlere yeni ders 

yılından evvel bildirilecek 

Türk dili tetkik kurumu, riyaziye 
istılahlarının öz Türkçe karşılıkları
nı tamamen tesbit etmiştir. 

Kabül edilen bu istılahlar hemen 
basılacak ve yeni ders yılından evel 
muallimlere dağıblacaktır. 

Kültürde: 
Eğitmenler meselesi 

Kültür Bakanlığı, muallim gön· 
derilmesi imkanı olmıyan köylerde 
kullanılacak eğitmenler hakkında 
bir kanun projesi hazırlamaktadır. 
Proje eğit'llenlerin tayin ve kallanış 
şekilleri ve ücrerleri hakkında hü· 
kümleri ihtiva edecektir. 

Mekteplere dırektifler 

Kültür Bakanlığı, bu yıl teftiş gö
ren mekteplere müfettişlerin tenkid
lerine göre hazırlanmış emirler 
göndermektedir. Mektep idareleri 
bunlara gör~ kayıd ve muamelele
rinde lazım gelen islihatı yapacak -
lar ve tenkidleri teftiş defterine ge
çirecelderdir. Bu defter, başka defa 
yapılacak teftişlerde müfettişlere 

gösterilecektir. 

Beden terbiyesi, elişleri 
ve resim muallimleri 

K'ültür Bakanlığı yüksek bir tah· 
sil müessesesi olan Gazi Terbiye 
Enstitüsünün beden terbiyesi, resim, 
iş şubelerinden mezun olacaklann 
ilk tayin edildikleri mell)uriyetlerde 
25 lira asli maaşla işe başlamalannı 
temin edecek bir kanun projesi ha· 
zırlanmaktadır. 

Türk kömür endQstrisinin 

Canh meşheri 
HER &ON BiNLERCE KiŞiNiN ZiYARETiNE SAHNE OLUYOR 

[ Ank&ra muhabirimizden] 

Kömür sergisini dün gene E>ir 
çok kimseler ziyar~ etmiştir . s~r
ginin duhuliyesi, dün, sergiyi rahat 
gezmek ve tetkikat yapmak istiyen. 
lere müsait fırsat vermek için 25 
kuruştu . 

Serginin bugünkü duhuliyesi ge
ne 5 kuruştur. 

Sergiyi gezenler bUPıun fevkalade 
güzel hazırlanmış olduğunda mülte
fiktirler . 

Tas ajansı muhabiri enternas 
yonal kömür sergisi hakkındaki in
tibalarını Anadolu ajansı muhabirine 
şu suretle anlatmıştır: 

" - Sergi Türkiyede yapılmış 
olan ısıtma aletleri bolluğu itibarife 
bilhasaa tebı.rüz etmektedir . Bu 

Türkiyeye dost olan herkes gibi 
bizi de sevindirecek bir hadi~edir. 

Sergide teşhir olunan aletleı 
arasına'a bilhassa bazı sobal~rın ya 
nmdalCi pavyonda teşhir olunan , 
mesela Alman mamulatı müşabih-
lerden görün~ itibarile aşalı olma
dıklarım kaydetmek lazımdır. 

Sergi binası içinde bir köeıiir 
ocağı ve işçilerinin hayatı aynen 
tasvir edilmiştir le~ bu fikir mükem• 
mel bir surette talıaldwk ettirilmiş· 
tir . 

Bu sergi. ~ b~nıuqdap da 
mühim bir adıqıdıf. Y aln~ iürk sa· 
natkarlannın eJinden çıkmış olan bu 
eser Türklerin ŞaQat •smdaki 
gözle görü ıür tekimiiliiaÜll' yeni bir 
şahididir. 

Türkkuşunda 
Gençler dün muvaffakıyetli 
uçuş tecrübeleri yaptılar 

Dün öğleden sonra Türklcuşu 
alanında saat 4 de Planör uçuşlan 
başladı. 

Baş öğretmen Bay Mehmet Esen 
ilk uçuşu yaptı. Öğretmenlerden bay 
Ahmet Ankan, Fikri Çaga, Cemal 
Uygun uçmuşlardır. 

Bay lsmail Hakkı da güzel bir 
uçuş yapmıştır. 

1 - Talebelerden eo güzel u· 
çan Cahit Tezer ve 

2 - Bayan Sıddika, Orhan Şan 
lı, izzet, Kadir Kutluay, Edibe, Sa-

niye, bayan Dırahşan. bayan Zişan 
-bayan Zekiye, Muzaffer, bayan Se
her Ercam, umumi posta başa bay 
Nuri Altınbaş da muyaffakiyetli 
uçuşlar yapmışlardır. 

En son olarak baş öğretmen Bay 
Memet Esen 600 metre mesafeden 
olarak çadırlara kaJar uçmuştur. ve 
saat 6 da ekzesizlere nihayet veril· 
mittir. 

Bayanlar bilhassa Türk kadınlı. 
tını yükseltmek için kalplerinin en 
büyük isteiile çalıfmaktadular. 

ilkokulların talili 
Vilayet ilk öğretim kurulunun al<lığı kararlar 

Vilayetimiz ilk ötretim kurulu 
toijlanaJak aşağıdalCi kararlan ver· 
miştir. 

A - Vilayet ve kaza merkezle· 
rindeki bütün okullarla nahiye v.e. 
köylerdeki tam el.evreli okullar 22 
mayısta derslere son verilecek 24 
mayısta imtihanlara başlayacaktır. 

~ A d a n a mensucat 
f abrikalannın iplik 

ihtiyaçları 

Şehrimiz Mensucat fabrikalarının 
iplik ihtiyaçlarım yakından tetkik 
etmek üzere bu hafta içinde iktisat 
Vekileti Baş Müşaviri Bay Porton 
şehrimize gelecektir . 

Hararet 27 
Dün ıehrimizde hava sabahtan 

akşama kadar bulutlu ve sisli geç
miştir. Ufuklar çok sisli ve rüiyet sa
hası çok dardı. 

Dün en çok hararet 27 tantigrat 
derece idi. 

Amele sevkiyatı 
Dün Eliıizden şehrimize kala

balık bir gurup amele gelerek, Bor, 
Sivas, Kayseri havalisine gitmişler· 
dir. 

Hilen Karşıyakadaki çadırlarda 
57 amele mevcut bulunmaktadır. 

Dışardan ve içerden sergi bina· 
sımn tezyini bu işlerde uzun meleke 
sahibi her hangi bir memleketin en 
muvaffak sergilerinden farksazdır • 
Ve enternasyonal ölçüde muvaffak 
bir MD&t eseridir. 

Endüstrileşme davasmda Tür· 
kiyenin kömür gibi en mühim bir 
elemanı ana unsur olarak almaı 
ve onu ön plinda göstennelİ pyanı 
.dikkat bir muvaffakiyettir. 

Bu st:rgi Türkiyede kömürcülük 
işini ileriye götüren bir vasıta olarak 
ve muvaffak bir eser olarak kay· 
detmek lazımdır. 
Sergiye gelen reklAm .. y••• 

Kömür yakan vasıtalar enter· 
nasyonal sergisine getirilen eşya 
ile ~likalı ve hediye olaraüc parasız 
~ağıtılacak olan reklam eşyasına ~t 
gijmrük r~sminin yüzde doksan nıs· 
betinde in~lmeıi Bakanlar heye· 
tince kabul olunlDUftur. 

B - Bir devreli nahiye ve köy· 
me~ teplerinde 15 mayısta dersler 
kesilecek ve 17 mayısta da üçüncü 
sınıftann iıntihanlarl yapılacaktır. 

C - Merkez ve köylerdeki bü· 
tün ilk okullar 16-9-937 tarihinde 
açılacak ve 1 1 O 937 tarihinde ders
lere başlanacaktır. 

Şehrimize bir 
filo geliyor .. 

Aldığımıı maliimata göre Hırzi· 
ran ortalanna dotru şehrimize 
Anlcaradan Türk kuşu filosu gele· 
cektir. 

Filo, gösteri uÇUfları yapacaktır. 

Hars komitesi 
toplandı 

Hars komitesi dün saat bq l•u 
çukta Hallcevinde toplanmış ve köy
lerde ve mekteplerde yapılacak ban 
iıleri hakkında baabıhalleıde bulu· 
narak saat sekizde daiıhmtbr. 

Gelenler • gidenler 
Malife Müfettip Da, lunail dün 

f stanbuidan şehrimize gelmiş ve Ma
latyaya gitmi,tir. 

• 
Maliye Müfettişi S.Y Cevdet Is. 

tanbuldan şehriırıize gelmi, ve dün 
Erpniye fitmiştir, 

Zabıtada : 

Kıskançlık yüzünden bir 
garsonu Jıçakladı 
Camlı kahve müsteciri Melsmet 

Tevfik oğlu Şükrü dün, yıldız ban 
garsonlanndan Yusuf otlu Meh
medi bir kadın meselesinden dolayı 
sustkh bıçakla başının arbsından 
ağır surette yaralaDllftlr. 

Yaralı Mehmet hastaneye kal· 
dınlmış ve suçlu hakkında kanuni 
takibat yapılarak adliyeye teslim 
edilmiştir. 

Dövmek istemiş 
Milli mensucat fabrikası amele. 

1 erinden lsmail otlu Mehmet, hala
sına tecavüz eden Müşerrefi döv
mek bitiyle oturduğu ev sahibi 
lbıabim oğlu Ramazanan evine gir· 
diti şikayet edilditinden suçlu hak· 
landa kaauni muamele ~· 

6 MaJll 

Bilbao ve on bi 

Nasyonalistler Bilbao ıe 
loka edince,bugüne 
rede oldutu bile bir 

için meçhul olan Bil bao me 
verdi . Gazetdcrin birinci 
sindeher gün bu ismi okuy 

Bilbao bundan otuz sene 
de biran meşhur olmuştu. 
evvel de bir kaç gün he rlc 
zında Bilbao ismi dolaşmıştı. 
ki : 

Bundan otuz sene evvel , 
de, küçük terzi kızı Jesusa 
kendine bir şantözle ihanet 
nişanlısını bir kama ile öldü 

Kızı yakaladılar, muhak 
pıldı . Yedi sene hapse 
edildi . 

.len misin bu hükmü y.rııl!l

rin bütün kızlan ve kaddll
hükmü protesto ettiler. Kanu .. 
kadınlan müdafaa edecek 
yoktu . Kadınlar ancak kendi 
vetlerile ihkakı hak ediy 
Bu kız da böyle yapmııb , 
di seneye mahkum etmek 
hkb , olamazdı , olmıyacaktı 

Y otlarda hükumet kona 
adliye sarayı ônünde büyük 
riler yapıldı • On bin kadın 
bir istidayı mahkeme reisine 

Fakat bu istidada ku 
sözler o kadar ağırdı ki , on 
aieyhine kanruıi tatbikat ya 
na karar verildi • 

Civar şehir ve köy 
kızlan da Bibaonun kadın ve 
rına iltihak dtiler • 

On bin , yirmi bin oldu • 
Adliye hükmünde ısrar 
Muamnn bir dosya 

On bin tevkif müzekkeresi 
On bin zabıt ba:ıırlandı, On 
şl sorguya çekilecekti . 

li.ğer böyle bir şey ya 
adliye işin içinden çıkamıya 
Bereket versin Madridden , 
nezaretinden bir emir geldi • 
dan rücu ve on bin kişi ile 
işleyen kızı affettiler . 

Gemi ln•••tl 
1936 senesinde lngilter 

tondan fazla 999 gemi deni 
rilmiştir . 

1935 senesinde 100 t 
la 649 gemi inşa edilmişti. 1 
bu sayı 536 idi . 

1936 senesinde denize i 
gemilerin tonilato tutarı 2,1 
dür. 

Konya -Ak~~..,. 
bataklığı 

Konya ; S (Hususi) -
Aksaray civarındaki kar 
lığına kurutmak üzre açıbn 
kilometrelik kanal boyuna 
fazla ağaç dikilmiı ve ba 
rinde on bin hektarlık a 
rek yeni gelen 
edilmiştir. 

Hakaret 
Aziz oğlu Cumali ~ · 

sinin Yusuf oğlu Ahmede 
ettiği zabıtaya şikayet ediJ 
suçlu yakalanarak hakkmM 
muamele yapılmıştır. 



erika mektubu 

Uazzam örler 
evyorkun en çok i111an taşıyan 

nakil vas alarıdır 

fferteyi daima ..,.. ölçüde 
ol• Nev;ork pbriade. haDIİ nakil 
""ta.nın en çak y*8 ....... a
........ luı:>a, bu ~ ne. yeralb 
trealeri, ne de otobüıler ve ne de 
~Yaylar olcfulu ~r. En ~ 
lbaan taşıyan v..taı.r .. ..,...ıerdır. 

Nevyorltun biaddi fazla istasyOe 
bU olan yeraltı trenl«İ günde S mil· 
Yon 200 bin kifı, otobüs ve tram· 
•ıylar 2 wi1f9D qi tqımaktadirlar. 
F alcat Nevyorkun asansörleri günde 
15 nıilyon kişi yani yeryüzünde ve 
~daki nakliye vuıtalinnm ta· 
~an iki kat fazlasıru taşımak 

.... en büyüle bir nakrıye 
llllhöı ol.... tahmin edilmekte 
olan bu sistemın, çalışma ve tesisab 
hakkında bir fikir verebilmek için, 
bunun uf ek bir kısmını teşkil eden 
Rokfeller müesseserinin merkez bi 
n lanndaki nausörleri de alöcatım~ 
Yeni yaptLp henüz ikmal edilmiş 
olan 43 kath bina istisna ebilirse 
eaki nıerkez binalannda 155 asan· 
llÖr vardır. 
• Bu asansörlerlp35 yılında 160 

bin kilome~lik mesafe btetmif~r 
dir. Yani bu mesaje üstüva hattının 
29 •isli, aya olan me&afenin üç mis
linden fazladn. 

Eter bu aswör galidMA>ir· 
hin Üzerine ekleneces olurlarsa. ba. 
°!'° boyu 12,700 mctre)'l Wur, 
IQ tayyarelerin irtifa r~larina ve· 
1e ltnltoaJar budvduna yaklqar. 

Bu miiesse eldi w ı LJl{er ~ 
200 bin kişi naldetmektedirler. 
~ -orı7cl,.ııiA 
itte biri nisbetinde fkaliyette 

&aıuyorlar demektir. 
Bu 155 asansör 1935 yıbnda 32 

on defa dul'IDUf olduı- ıörei • ec1·1 
bir yıla seyyanen taksım . 1 

• 

takdirde, her asansörün samre· 
bir durmuş oldutu anlaşılır. fa

hakikatte daha 11k durmaları 
eder; çünkü, asansörler yalnız 

llatlerinde faaliyettedirler. 
Bu en yüksek binanın 65 inci ka

._IÖriln her çıkıp, müessese 
ine 6 sente mal olmaktadır • 

•• S sent verdiğiniz takdirde 
rlc'un yeralb tramvay -td>e· 
e istediğiniz kadar seyahat 

. 

thisatm, zelieleden maada her ih· 
male karşı bbırlanmıf , korunmuş 
olm• prektir • 

Meleli acelesi olan bir kimsenin 
tam asansör kaplan kapanırken asan 
söre rirmek istediıioi farz ediniz. 

Bu mıda, kapı çerçevesinin her 
iki tarafında ve asansöre basanın el· 
maak kemiti bizasmda birer •elek· 
trik gözü. vardır. Bu elektrik gözle
rinden çıkan ve birbirile karsılaıan 
lflk, velev uniyeniD hinde biri kadar 
kısa bir müddet için bile olsa, inki 
taa uğrayınca, kapılan derhal açalı. 
yor ve 8l8Dli>r de hareket edemi· 

yor. 
Çüolcü. her asansörün, en ufak 

bir hareketi için lizım olan dDzen · 
)erle cereyan daileleriaden birini lca 
payabilmek için, kapıların da kapab 
olmaları )izlmdsr. 

Her hangi bir ıebeple olursa 
aJsun her cereyan iokıtaa, hıJIDI ya· 
vi'şla~tıktan sonra, asansörü galari. 
nin içinde tesba"t eden o~tik bir 
fireni harekete geçirmektedir. 

lıı-6 pe"k az o'bnakla beraber, 
farda~ ~en lcablo k~muş 
olsa, tamamen ayn ve bu anda uao-

sör, raylanna yaPJflP ~alıncıya ka .. 
dar kendi kendine geJllen yedek bır 
bWoSııilünPn yerine kaim dmak· 
tadıc . 

löyle bir YlllİJCt btşısanda 
içioclekileri korkutmamak, sakatla· 
mamak için• asansör, yavaş yavaş 

darmeldadlr. 
Asansör böyle, yavaşça aşağı 

im'ui slalqpn:h, lk htt• dru:m•r 
yınca, her admeye k•,.. koymak 
üzere tertibedilmif .ve.jça.Jlıik .do: 
Ju ailindirlere yorle.ıtiıilGaiı olan bü· 
yük çelik pistonJ.a y•lanmakta· 

dır • 
Faraza iki kat aruında kalmış 

olsa, yambafuaa yanattanlan diter 
bir asansöre geçmek i~ yan taraf· 
Jannda aynca kaplan vardır. 

Bu kocamın elektirikli makine 
sisteminin en ufak bir teli bile; mi
kemmel bir surette yetiftirilmiı ma
kinist ve mühendislerin mütemadi 
kontrolü albndadır. 

&ı mühendisin maiyetinde 243 
kiti çahtaıalctadtr. 

Bu teolcilitta çok 11la bir ditip
linin bikim oldut-ı aynca ka)ldet. 

mete hacet yoktur· Çiaküt lau sis
temin telcnık ve otomatik mükem
aıelfiline ratınen, aksamadan işle-
cbilmesi, bu işte utrafaDlann dik· 

~tli ve itimad edilit kimleler olma-

lanna hatlıdır. 

~erin en süra~İ, 1811iyede . __ ;..;-..... _. . ..-..----.--

IQetre ıüratle hareket etmek· 
lci. bu her hanıi bir tayyare Zaif düşen 

cfaba hızlıdır. 
t. asıl pplacak cihet, bütün 
• Iİsteaıinin bpla bir ro· 

• • hemen hemen biç bir in· 
balesine lüzum bırakmadan 
bir tekilde çalıımakta ol-

Fralıko 

Taç giyme 
hazırlıkları 

Londra: S (Radyo) - Taç giy· 
me merasimi için hazırlıklar devam 
ediyor. Londraya bir milyon ziya 
retci geleceti tahmin edilmektedir. 
Seyircilere yerler hazırlanmaktadır. 
Bir sandalya ugari 25 lira ücretle 
tutulacektır. 

Hararetle taç giyme mera • 
siminin tecrübelerini yapmakta . 
dırlar. Merasimde Krala mareşal 
uası da verilecektir. 

ltalya Kral ve Kraliçesi 
Budapeıteye gidiyor 

Milano: S (Redyo) - ltalya 
Kral ve KraliçeM bu hafta içinde 
Badapeşteye bir ziyaret yapacakbr . 

Romanya-ltalya an 
laşması suya düşmüş 

Paris : S (Radyo) - Oeuvre ga· 
zetelİnin bu günkü neşriyatına göre; 
Fransız hükUmctinin Bükreşte yap. 
hiı protesto neticui Romanyan 
ltalya ilqbir muahede akdetmekten 
vazgemiıtir: 

lngiliz - Japon 
anlaşmasına doğru 

Londra; S (Radyo) - Sunday 
iunes gazetesi lngilizlerle Japonlar 
arasında teşriki mesainin tekrar te. 
sisi için iki devlet ansıada yakında 
müzakerelere başlanacatuu yazıyor. 

Vindsör Dükü 

5 Mayıs çarşamba akıamından itibaren 
Fransa& en büyük revü ve balet heyetleri 300 ü mütecaviz güzel ... 

kızlann iştirakile vücuda getirilen göz kamaıtına sahneleri havi 
muhteşem eser 

( Bekir Evliler ) 
Baştanbaşa aşk, neş'e, müzik,zevk filmi 

Ayrıca : Ekler Jurnal 
Gelecek program : 
Bu sene Avrupada film musabakasında biriociliti kazanan sine....._ 

tanınmış en meşhur artistleri 

Charles Boyer - Gaby Morlay - Mifel Simga 
temsili 

SAADET 
LeBon Heur 

8068 Kralın bu seyahatının siyui ol· 
madıtt ve hiç bir mülik :1t rayesile 
yapslmıchtı aamlmaktıdlr. 

Taç ıfyme ~erasiminden~~~~~--~--~~~~~~~~~~~~~ 

Mussolirıi-Noyrat 
Görüşmelerinin •ta 
Avrupa matbuatmda 
dojurduiu akisler 
Roma : 5 (Rad)'C))-Ba sabahki 

bütan gazeteler, Musolini-Fon Noy. 
rat mülibbna büyük yerler tahsis 
etmiılerdir. 

Roma ıazetelerinin Avrupanın 
her bucapda bulunan muhabirle
rinden aldığı telgraflara göre bu 
mül&lcat orta Avrapada büyük akis· 
ler yapm11br. 

Mısırda yangın 

sonra evleniyor 
Londra: S (Radyo) - Dük dö 

Vindsör Knlm taç giyme merasi· 
minden sonra evlenecektir. 

Evlendikten sonra ltalyaya gide. 
cektir. 

Londra: S [Rad11>) - Sab.kkral 
Edvard bugün Viyanadan F ransaya 
hareket etmiftir. Dük dö Vindsör 

dotruca Tur ıerindeki Kand şatosuna 
gidip Madam Simpsoo' a iltihak ede· 
cektir. 

Madamm eski kocasından taWc 
1w .. kat'iyet kesbetmiı ve b.,. iti· 
barla izdivaçlanna hiçbir engel kal. 
ımpqbr. 

Nikibuı bu hafta içinde Kmd 
tll•mda yapalmuı lawvetle aab· 
-.eldir. 

~isi Peştede 

B ıd . . k Loadra : S (Radyo) Aws. 
a Vlftl (l SOD D1,ltu - · tıırya Cümbur Reisi bu sabah Peş. 

1 d b• • teye varm11hr. Bu ziyaret neticesin· 
aı ın an ın müWm bir karar abnouyacats IÖ)' 

Londra : S ( Radyo ) - Baldvin 
bupn umumi meclute 10D nutuk 
lanndan biriai söylemiftir • 

Bu nukuada sulh davasmdan taç 
giyme meraaminin bugünkü mana· 
adan lnriliz demokratlıtmdan bah
setmiftir. 

Para itillfı 
Siyasette değişiklik 

olacak değildir 
Londra : 4 (Radyo Markoni) -

Maliye namı Çemberlayin para iti· 
lifı siyasetinde bir değifiklik olamı
yacatım söylemiştir. 

Amerika 500,000,000 altm sabn 
almııbr. 

Bu suretle esarda tevazün temin 
edilecektir. 

Altının kıymeti 
Nevycrk: S (Radyo) - Ame

rika kasalanndaki albnı çoğaltmata 
karar vermiştir. Cihan iktisad niza. 
maıda altuna yeniden kıymet veril
Gldctedir. Ve altın mikyasının avddt 
etmesi diifünülmektedır. 

Göring döndü 
Prens Pollede görqtü 

Berlin : (Radyo ) _.. Qeİııtıral 
Göring ROIUdaa Berline dthnit 
bulunuyor.Q.aerıal ~I Aliİılliaya 
ya dönütüode goslavyamn Boled 
kasahuma utraauş ve orada ,a.Lk 
jkametp ...... .,. .. v.-VJR 
JG-1 Naihi. ft.. Nu IİJl"t ~ 

lenmektedir • 

Sinema grevi 
N evyork : S ( Radyo ) - Holi· 

vut sinema grevi mühendis sendika
larının da iştiraki üzerine miieuir 
bir hal almışlar • 

Sinema stodyolannda faaliyet ta
ma men durmuıtur. 

Bir Arab Emiri 
Kudüse geldi 

Kudüs : S ( Radyo ) - Arap 
Emirlerinden Tabir Seyfettin Ku. 
düse geldi , biyük bir istikbal ya· 
psldı. Kudüa nriiftüsüne misafir oldu. 

~--------·------~~ 

Irak ordusu 

frakın petrol hissesi 

Bağdat ~ 3 ( Hususi ) Geçen 
hafta umumi erkanıharp reisi Bekir 

Sadkı P8'8 Basraya gitmiı ve orada 
ubri erkim bir çay ziyafetinde 
toplayarak Irak ordusunun kuwetli 
bir ordu olacıtsm ve ona gore çalış· 
mak icap ettituıi söylemiftir • Irak 
ordmu teşkilib üç seneye kadar ta. 
.. mlanecalı:br • 

Irak ıimdiye kadar Musul pet. 
, .. hiueaini lllkden alıyordu • 

Petrol firketi Irak ahalisine pet· 
rOlu pahalı 1attıtmdan Irak hüku· 

~ petrol .. liaesini aynen almak 
~ tqebbig edecektir • Ve bir pet 

_.,.,,_ ____ tufiye fabrikua yapbr 

Kiralık Yayla yurtları 
Sı~ yaz mevsimini hotça geçirmek için prekli olu totuk _,. 

serin havayı.çok ferahlı manzarayı ve her türlü tefenuab tamil bulu 
yenec~k. üzümü ve çeşi~li meyvesi mevcut olan biri BiiJüctkıe dipri EM~ 
şakta iki Yayla yurdu kiraya verilecektir. Çat11kı.ki yufdun SUfU b~ 
nağmdan boru ile almmışbr. 

Kiralamak isti yenler Cumhuriyet Halk Partili $eyhan il,...,. b 
leır.inde Hüsnüye müracaat etmeleri rica olunur. 8027 27-30-6 

Loyid Corcun çok 
y n•dikkat mak .............. 

ı.a1iDe 1'tw'ft'mifli • 
Kraliçeye ıelince , onun bir gün, 

habraları hali umwai bir sayaı top· 
byan kraliçe Aleksandranın yerini 
tutabilecetini tahmin etmek müm 
kün oluyor , Halk kralın iki küçük 
lcızınt da çok leYMİf bulunuyor . 

Mamafıb UM1tmamalidtr ki , 
kralbiın liht tap bugün valide icra 
liçedir . Bununla beraber tekrar ede· 
lim ki krallıkta büyük bir çatlaklık 
mevcuttur • Acaba taç aiyme mera· 
siminin debdebesi , halkın gözlerini 
bu çatlaklıtı unuttuMCak derecede 
kamaştırabilecek midir? 

San11orum ki kralhğı kurtaracak 
olan py , bütün imparatorlukta 
uyanmış olan müşterek emniyet fil• 
urudur • 

Malümdur ki imparatorluidn 
muhtelif bükOmetlerini birbirine bat· 
hyan yegine mefl'Uti bat krallık 
tacından ibarettir • 

Hindistandan bqka biç bir ta· 
rafta lngiliz ban~danana karcı bir 
memnunıyellizlik yoktur • Filbakika 
lrlandada bazı çekingeolıldor _.ey 

cudaa da eaki düşmanbklarm blkrar 
başbyacatnu sanmıyoruz • 

Kndiitand 1 vaziyet çok ouik 
ve tebditkircLr • Ben daima Hint 
kanunu esasisiaia Hintlilere çok ve 
ya çok az müsaadeler ver-. oldu· 
tunu icldia etmittbn • Hind kanunu 
esuili Hindistaın bt,ak siyasi teş 
killtme -~ • nQtic:eyİ vermiyor· 
flu • .ıı.ber ayni kanunu 
~t te11e ~anlarına bizimle 
mucadele edebilmeleri için bü "k 
imkinlar bahsediyordu , yu 

B~n Hintlilerle müzakere ede· 
rek bır lll~hede yapılmasım onları 
~kar~a:ı ınme bir kanuuu esasi ve
nlmesıne tercih edeıJim • itte bu· 
nun neticesi olarak m.-atıorlalm 
en kalababk bir mıntdcua kendi.
iatibap ettii ıefler tar.a.a.il 
giyme 1'.~:i.,inde telluil~lluü•'. 

..... ı 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

1 PAMUK ve KOZA 
Kilo Fi} atı 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
K. s. · l= K S.= ı - Kilo 

- Kapımalı pamul< ~= 0---- ~ = 

Piyasa parlağı ., 32 -36 

Piyasa temizi 
" iane 1 

iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 Siyah 1 

ÇIGIT 
Ekspres 

1 
iane 
Yerli "Yemlik,, 3 

-ı 
" 

"Tohumluk,, 

:-ı UBU BAT 
Buğday Kıbns --

" 
Yerli 5'62 -~·80-= 

" 
Mentane 

Arpa 
Fasulya ---Yulaf 

- -Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 1 
Mercimek 

1 Susam 

UN 
Dört yıldız Salih 1 770 
üç 

" " 
1 

740 
.!:;: .;:. Dört yıld ız Doğruluk 775 ..o .. 
~:..: üç 

" " 
745 

:ı ı: s· · ı 1000 B ~ _ ımı ,, 
:.i< 1:; Dört yıldız Cumhuriyet !300 
~ ~, üç 

" " 
-750 

Simit .. l 1000 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
5 / 5 / 1937 iş Bankasından alı nmıştır. 

Santim Pene 

Hazır 
1 

7 36 lirt'& 1 
1_,95 

Mayıs vadeli 7 15 J<ayişmark 

Frank ( h a1sız ) 17 55 
7 18 Temmuz vadeli Sterlin ( iı g.liz ) 627 00 

Hint hazır 6 

/ ~ Dolar ( Amerika ) 1 78 _ 
"70-

Nevyork 13 Frank ( İsviçre ) 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elife doldurulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayla rın iizerinde vagonlara akıtı lır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kaya delen Bir su deği l , sıhhat ve gü rbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazoz larını a l ırken şişele ı deki kıımızı Kayadelen 
tapalarına dıkkat ed iniz. 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıciır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 23 

. 

Kelvinator 1 
Sağlığın mi · '(,l 

yardır . Sizi bir 

~ ~ ~ ~j ' çok hasta lıklara ~ 1 ,.,,.,, 

karşı korur.Da- .: f'~:::J ı' 1 ) ~ ı:ı 
~ t ~ ı ' < ,, 11.lr' ~[\; 

ıma taze gıda ·- 71 :s:--.:: .. 
verir. Adananın 

f ~· -,.,.. _ ( ,, 

yakıcı sıcaklarını ' 
unutturur,evinize -·13 ~·, Jj, sıhhat ve neş' e 

~ ~~' verır. 

Kelvinator l l11:f:.ı1: "' 
Buz dolapları 

'15--c/ ' ~. ' yiyecek ve içe-
ceğinizi muhafa ~ 

za etmekle mid • ,-t: 
ve barsak has- --~-

talıklarına mani ~ . \ 
olur,ateşli hasta · " 1 ~ 

lıklarda en bü-
yük yardımcısı· ~ ( i 

dır. 
.. 

Peşin 
. 

satış • ve veresıye yerı 

Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza 
" • 

ş. Rıza lşcen 25 

Belediye karşısında 7966 

Türksözü ,. 
TÜRK S ÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
edeli değişmez yalnız P'fta masrafı 

zammedilir . 
! 

2 - ilanlar için idareye müra-

c aat edilmelidir . 
~-~~~~~~~J 

Yeni Çırçır ve Şifleme 
fabrikasından : 

Senelik sigorta abunamız 6-Ma
yıs-937 akşamı biteceğinden sayın 
müşterilerimizin pamuklarını şimdi

den kendi namlarına sigorta ettir· 
melerini rica ederiz , aksi takdirde , 
yangın ve ya her hangi bir zarar· 
dan fabrikamızın mesuliyet kabul 
etmiyeceğini beyan l!yleriz. 8065 

5 - 6 

Seyhan defterdarlığın -
dan : 

t 

Oyun alatından alınan rüsum hak· 
kındaki kanun mucibince her şahıs 
ahtı isticar ve idaresindeki kahve, 

gazino ve emsali oyun mahallerinde 
bulunan bilardo, tavla, dama ve sat· 
anç tahtalarının miktarını maliye 

den alacakları beyannameye yaza· 
r 

r ak bu ay içinde imza mukabilinde 
adeye mecburdurlar. Aksi takdirde 
eride yapılacak kontrol esnasında 
esmi ödenmemiş ve fiş yapıştırıl

ı 

il 
r 

m 
la 
n 

mamı; oyun alalı asıl resmin bir 
isli derecesinde cezaya tabi tutu 
cağından alakadaranın hemen iki 
umaralı maliye tahakkuk şubesine 

müracaat ederek matbu beyanna· 
meyi almala rı ve mevcut oyun alat 
arının miktarını yazarak beyannal 

m eleri mezkur şubeye iade eyleme 
eri ilan olunur .8070 6 - 9 - 12 1 

Kiralık Y urd 

'/ 

z 
ti 

Bürücek yaylasında Çampalas ci· 
arında her türlü istirahati temine 

müsait Doktor O peratör Bay Yusuf 
iyanın Yurdu '{ira lı ktır. Tutmakis· 
yenler kendisine müracaat et sinler. 

4 6-8 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• 

6 Mayıs 1937 ~ 
fa-

• 
muessesesı 

•• •• •• 
TURKSOZU 
•• u 
r 
k 
s 

1 G t ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
j __ a_z_e_e___ her boyda gazete, mecmua , tabeder . 

1
1 
Kitap j Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı
________ I nız. temi: t · ~., l-- nefis bir cild içinde ese-
riniz daha kıymetlenecektir . 

I'l" ı Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin an 
------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

'ı C"ld 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
ı 1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -

sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-
•• gede ancak Türksözünde yapılır . 

O 1 T b 1 Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
a 1 karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

Z 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapılır. 

'

R ki" t b ı Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

U
•• · en ı a ancak Türksözüniin Otomatik makinala· 

nnda yaptırabilirsiniz • 

TÜRK SÖZÜ • • Kağat piyasasının tereffüüne 

rağmen aldığı bütün 
zilat yapmaktadır . 

işlerde büyük bir ten-

Adana Ziraat mektebi l!.--------------------müdürlüğünden: BELEDİYE İLANLARI 
Mektebin damızlık hayvanatından 

muhtelif yaştı> dört dişi ve dört ı:r· 
kek dana satılmak üzere 26-4-
937 tarihinden itibaren (15)gün müd 
detle açık arttırmaya konulmuştur . 

1 - Temizlik işleri hayvanatının bir yıllık saman i h t i y a c ı olaJI 
60,000 80,000 kilo saman açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2- Muvakkat teıninatı yetmiş beş liradır . 
3- ihalesi Mayısın 17 inci pazartesi günü saat on beşte belediye eti 

cümeninde yapılacaktır · 
4- isteyenler şartnamesini her gün yazı i ş l er i kaleminde görebilirltf 11 
5- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile Lirlık 

belediye encümenine müracaatları ilan olunur.8049 1- 6- 11- 15 

r-

I 

Su 

birin 
!erde 
ınakt 

ıel b 
etme 

Cağı 

!arın 
ıııi, 
llıak 

re ba 
khri 
!\ura 
ltrelc 

12 5 - 937 çarşamba günü saat 
(15) de Ziraat mektebinde miiteşek 
kil komisyon huzurile satılacaktır. Is . 
tekliler bu müddet zarfında her gün 
hayvanları mektep ahırında görebi
lirler . 

ihale günü % 7,5 teminat para 
!arını beraber getirmeleri ilan olu· 

1 - Belediyeye ait hükumet civarında on dükkan, Karşıyakada seki~ . 
dükkan, belediye altındaki berber dükkanı ile zabıta karakolun~n b_~ı~:. , lıyesi 
duğu dükkan, Sofubahçe mahallesinde eski tanzifat ahırı , beledıye o~u 1 nur· 27-2 - 6 - 11 8130 

TiR 
~ 

de, Yağcamii civarında, hükumet avlusundaki satış barakaları, Eski ıstı. b 
yon mezarcı Süleymandan alınan iki mağaza ve üç arziye , hayv~n P~~~ g 
rında kahve yeri, sebze pazarında k~hve yeri, hayvan pazarında çıft su 93 
yeri eski istasyonda 200 metre arsa ve Protestan mezarlığındaki arsa 
haziranından itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere açık •r' H 

tırmaya çıkarılmıştır · . . 
2- Bu emlakin muhammen bedelleri geçen seneki kira bedellerıdır~ 
3- ihaleleri 13-Mayıs-937 perşembe günü saat on beşte beledı. 

dairesinde daimi encümence yapılacaktır . 
4- Muvakkat teminat muhammen kira bedelinin yüzde yedi 1ıuçıt' 

ğudur. . ,k 
5- istekliler ihale gün ve saalında yatırmış oldukları temınat Jll iı( 

buzlarile birlikte daimi encüm ne ve şartnameleri görmek istiyenler her 
muhasebeye müracaatları ilan olunur .8027 25 - 29-2-6 

----------------·~~----~-------
.lstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleket 

hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkurt 
Hastalarını kabul ve tedaviye başlamıştır 

7990 10-26 

:)~i~'f.: iŞ BAN '<.AS 1 
207 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaa" 


