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HATAVDATURK 
sermayesi işliyecek 
iş bankasının Ankaradan gön

derdiği müfettiş Antakya da 
tetkikat yapıyor 

Şamdaki muhalefet cephesi 
•·t~hiik;ii"Mbi;·;;kiı aldı. Bir darbei hükiimet için 

mandater hük~metin muvafakatı gözleniyor 

Suriye Başvekili Parise çağırıldı 
Antakya : 6 [ Türksözü muha

birinden ) - Sancaklılar bugün· 
!erde en heyecanlı saatlarını yaş~
maktadırlar . Cenevreden gelen gu· 
zcl haberler Türkleri neşeye gark 
etmektedir . 

Bilhassa Türkiye lşbanka.;ı San· 
Cağımızın muhtelif şehir ve kasaba
larında şubeler açmak kararını ver
mi~ ve bu maksatla tetkikat Y~.P· 

• mak ve hazırlıklarda bulunmak uze 
te banka müfettişi Bay Sait Kura~ı 
··h . . • d · t' Bay Saıt " rımıze gon ermış ır · . . 
li:uray evvelki akşam şe~n~ıze ge· 
lerelc Turizm oteline inmıştır. 

Halep hapishanesinde bulunan 
llıevicuflardan beş tanesinin daha 
l~hliye edileceklerini evvelce haber 
Vermiştim. Bunlara aid kefalet ~u~
llıelesi de pazar günü ikmal edılmış 
Ve . hl' d'I n mevkuf! Pazartesı ta ıye e ı e h 
ar; diğer maznunlarla birlikte ma -
kcınedc hazır bulunduktan so~~a 
a~ gün akşam üzeri şehrimize don· 
tııu~lcrdir. 

Tahliye edilenler: lbrahim H~
llıaki, Abdullah Celil, Süleyman Mı· 
'asyedi Kemal Sürmeli ve Mustafa 
kasaptır. Antakyalılardan hapisha· 
!lede şimdilik iki kişi kalmıştır. 

Ali Karna! Abdurrahman Turşu 
~dıııdaki mevkufların kefaletle tah· 

, lıyesi mümkün olamamıştır. 

r d . Cenevre e vazıyet 
Cenevre : 6 ( A.A. ) - Cenev· 

rede Hatay ana yasasının kati mü· 
zakeresine dün başlanmıştır . Ha
tay meclisi tarafından müntehap 
bir gayri mesul devlet reisinin ida· 
resinde Hatay meclisine karşı mes 
ul bir hükumet reisi iledört vekil 
den teşekkül edecek olan icra he 
yetinin salahiyetlerine ait maddeler 
kabul odilm~tir . Müzakereler de· 
vam etmektedir . 

Gerek mevkufların, gerek serbest 
bırakılan maznunların muhakemele
rine ayın 10 unda devam edilecektir. 

R .. yhı.niye hadisesinden dolayı 
mevkuf bulunanların evrakı tahki. 
kiyelerinin henüz ikmal edilmediğini 
öğrendim. Buna da, şahid olarak din. 
lenmesi lazımgelen iki jandarmanın 
bala davete icabet etmedikleri se

beb gösterilmektedir. • . • . 
Berut: 6 [Hu>usi] - Lazkıye hadı· 

sesinden suçlu olarak buradaki as
keri divanıharpta muhakemeleri gö. 
rülen suçlular hakkında mahkeme 

kararını veı miştir. 
_ Gerisi üçüncü sahifede -

Berlin-Roma görüşmeleri 
~---- .,_ k m avdet etti - eerııne dUn a ,a 

ı.ıarıcıye Na:ıırı fon Noyrat , - • 

Romadan bir man:ıara b .. 
Be ı· B "rüşmeler hakkında; u~n 

Naıı11 r ~: 6 [Radyo) - Hariciye u. go. sı tarafından bir teblığ 
lıırya oıı Noyrat Romada Avus- Stefan~ a~~ 
lctiyl~ ~merika ve Macaristan Sefir· neşredıl~ş ır ~t Berline dönmüş bu 

N temaslarda bulunmuştur. Fon oyr 
ta (:· Oyrat Veda .. .. .. t.1 den son- lunmaktadır. 

ıyaııo . gunu o;s e la ınası 
ııı.uhiııı Ilı ılc yaptığı son temasta ltalya . Almanya an • 
liir. evzular üzerinde görüşmüş· Roma: 6 [Radyo] - ltalya .".Al 

Berliıı . a askeri ittihadı tekzib edılıyor. 
bir A.v ... 3'Yaaj mahafili, bunun yeni myanl y ispanya meselesinde beraber 
ııu ·~pa t kit• anız 1 1fYlüyor. eş atı demek olduğu· barellet edecekleri anlaşı ıyor. 

ispanyada çarpı,an ecnebi askerlerden bir grub 

Barselonda karışıklıklar 
Halk orduların tek kumandaya 

girmemesini istiyor 

Bir İtalyan kolu çenber altında 
FRANK ONUN HARiCiYE NAZiRi INGIL TEREYE VERiLECEK NOTA· 
LARI iMZALAMAYARAK DOLAY! FRANKO iLE ARASI AÇILDIGIN

DAN iSTiF A ETMiŞ 

Paris : 6 ( Radyo ) - Gene
ral F rankonun istifa eden hariciye 
vekili Pariste bulunmaktadır . 

istifa eden hariciye vekilile F ran · 
konun arası , mumaileyhin lngiltere· 
ye verilrcek notaları imzalamama· 
sından dolayı açılmıştır . 

Bilbao : 6 ( Radyo ) - Sivil 
halkın tahlisi i~in yakında f ngiliz 
gemilerinin gelmesi beklenmektedir. 

Valaıısiya : 6 (Radyo ) - yeni 
hadiselerin çıkmasından çok endişe 
edilmektedir . 

- Gerisi üçüncü Sahifede -

Amerika - ingi te e 
Askeri bir ittifak arif esinde 

Nevyork Taymıs:[gazetesl. 
nln Ve,lngton_;muhablrl Ame
rlk" CUmhur Reisi Ru:ıveltln 
bu tatll esnasında Amerika 
parllmentosunun mUhlm erki. 
nından_blrl tarafından.hazırlan· 
mı, olan bir muhtırayı tetkik 
edacejilnl haber vermektedir. 
Arsıulusal mUhlm bir dejiı,ık
llk yapacajiı,söylenen bu muh
tıranın maddeler! 'unİardır: 

Madde 1 - Harp borçları : 
" iki memleket arasında yeni bir 

tediye mukavelesi hazırlamak ıçın 
bir anlaşma . 

Madde 2 Silahlanma. 

" iki memleket arasında bir a
demi tecavüz pak•ı yapılması. 

Bu pakat Amerika Birleşik dev. 
Jetlerine bütün deniz kuvvetlerini 
büyük Okyanusta tahşit etmek im. 
kanını verecek; bilmukabele lngil· 

terede Atlas denizinde kendisini 

tam bir cmniy~ ı içinde adtledeceği 
için biitün deniz ku wdl• r.ni i s t ediği 

Gerisi üçi: ncü ,afıifede -

Baldvln çeklllyor 

Yazısı içeride 

Suriye Petrolu 
IRAK PETROL ŞiRKETi IMTIYAZI MUHAkK~K AL~CAK - -

Suriye - Lübnan mesalihi müştereke 
komisyonu Şam da toplanıyor 

• 

ea,veklllml:ı ismet lnönU 

Başvekilimiz 

Taç giyme merasiminde 
bulunmaktan başka hiç 
bir gaye ile İngiltereye 

gitmiş değildir 

BAZI ANLAŞMALAR AKDi HAK· 
KINDAKI HABERLER YALANDIR 

Ankara: 6 ( Türksözü muhabi
rinden ) - Başvekilimiz.in Lonc:l
ra seyahatına bazı gazeteler başka 

manalar veriyorlar. Bu katiyyen 
doğru değildir. 

Başvekilimiz sırf Türkiyeyi tem· 
silen taç giyme merasiminde bulun 
mak üzere Londray:ı gitmişlerdir. 

Ajansın tekzibi 

Başve~ il ismet lnönünün Londrada 
mali ve iktisadi işler yapacağı hak
kındaki havadisler asılsız ve yersiz. 
dir. Başvekil büyük Bı itanya bükQ. 
metinin taç giyme merasiminde 
Türkiye cümhuriyetini resmen lem· 
sil etmek üzere hareket etmi ştir. 

• 

Şam : 9 ( Türksözü muhabirin· 
den ) Yaptı~ım tahkikata göre ; 
Ceziredeki Suriye petrolu imtiyazını 
Irak petrol şirketi alacaktır . Çün· 
kü Paris ve Kahirede kuvvetli mü· 
messilleri bulunan bir şirket , yerli 
şirketlere galebe edecek kudredde-
0dir . 

B<1 günlerde Suriye- Lübnan me. 
salibi mi!ştereke komi~yonu delege
leri Şamda toplanacaklardır . Be· 
rutta yapılan konuşmalerda mesalihi 
müşterekeye aid olan gümrük hası· 
!atının Lübnan hükümeti yüzde 9u nu 
Suriye hükumeti ise ' yüzde 75i ni 
talep etmektedir . Berut gazetele. 
rine göre bu noktai nazar baki kal
dıkça anlaşmanın uzayacağı hisse
dilmektedir . 

Lübnan ordusunun esas kurulu. 
şunu tesbit için Fransız askeri mü· 
tehassıslariyle Lübnan milli müdafaa 
nazareti arasında bir anlaşma yapıl
mıştır . Bu anlaşmaya göre : 

1 - Halı hazırda Lübnan avcı 
askerleri namı verilen teşkilatın otur. 
duğu a.keri kışlaları Fransız idarei 
askeriyesi tarafından Lübnan askeri 
idaresine devredilecektir . 

2 - Lübnan avcı askerleri or
dunun ilk askeri olacaktır . Bunlara 
muhtelit bir erkanı harbiye meclisi 
tarafından kumandJ edilecektir • 

Şim ôlik bunların başında bir mi 
ralay bulunacak bilahare , aradaki 
muahedenin tatbiki başlayınca bu 
teşkilat birgeneral tarafından idare 
edilecektir . 

3 - Lübnan ordusu aşağıdaki kı· 
taattan mürekkep olacaktır : 

Piyade , süvari , topçu , tren 
taburları . 

4 Piyade kıtaatının garnizon. 
lan şuralarıdır : Baalbek ( Şeyh 
Abdullah mevkii ) Berut ( Hazimiye 
mevkii ) Trablus ve Mercibun top
çuların garnizonları Mercibun ile 
Saydadır . 

Ankara • Adana arasında ı,ıeyecek Tayyarelerden biri 

ANKARA-ADANA 
Hava yolu ayın yirmisine doğru 

işlemeğe başlayacak 
ŞEHRiMiZ HAVA MEYDAN! iÇiN 24,000 LiRA VERiLECEK 

Hava postalarının, Ankara • ls
tanbul arasında olduğu gibi, bu sene 

Ankara Adana arasında da işleti\. 
mesi kararlaştırılmıştı. Devlet hava 

yolları idaresi, her şeyden evvel Ad . 
nada tayyarelerin inip • kalabiiec ~ 
b. d . . eğı 
ır mey an temını için tedkikler 

G .. - .. - yap. 
- erısı uçuncu sahifede l-



Sahife 2 

Sulh peşincte 
Amerikada harbe karşı bir 

"Sulh Ehli salibi,, 
~~------... ·--------~~ 

Nevyork: (Hususi muhabi
rimizden) Cenubi kutup klflfl 
amlral BördUn dUfUncelerlnl 
size Amerika gazetelerinden 
hullseten naklediyorum. 

Bir Ehlisalip seferberliği açmalıyız. 
Hayırsever iyi kalpli bütürı insanlar 
birle§melidir. Çünkü zaırallı dünya 
deli oluyor Bunu görmPk için etrafına 
bakmalı ve etrafını dinlemelidir. 

Medeniyet ilerledikçe - tarakki
nin çare bulacatı zannedilen - deli
lik fırtınası daha ziyade azgınlaşıyor-

İnsan medeniyet aleminden uzak· 
laşbkça bunu daha iyi anlıyor. 

Cenub kutbunda yaşadığım uz
let günlerimden birini habrlarım. 
Radyom bana. beni aramağa gelmek 
için bir heyetin yola çıkacağım bil
dirmişti. Düşünüyordum. 

Doğduğum büyüdüğüm yerler· 
den ırak bulunan insanların delilikle· 
rini ölçmek için beni sağlam bir 
muhakemeye sevkediyordu. 

Onlar beni tehlikeden kurtarmak 
İçin geliyordu. Halbuki ben onları 

daha büyük tehlikeler içinde görü. 
yordum, 

En büyük tehlike en büyük mil· 
Jetlerin biribiriyle mücadele halinde 
olması ve harp peşinde koşmaıı;ı idi. 

Bunun önü alınmazsa medeniyet 
dedikleri şeyin nereye varacağını 
düşünüyordum. 

Ben buzlar arasında kayboldu. 
ğum. zehirli gazın tesiri altında hu
naldığım ve beni aramaya gelen he· 
yetin beni sağ, bulup bulmıyacağını 
tahmin edemediğim bir anda hatıra 
defterime şunları yazıyordum . 

.. Eğer hın buradan kurtulur
sam. bütün hayatımı kendi memle
ketime ve bütün insan1ara iyilik yap 
mağa hasredeceğim. Bunu yazalı üç yıl 
oldu. 

Ve şimdi sulh lehinde bir teşki· 
lat yaparken o vazifeye el atmış bu
lunuyorum . 

Ahdimi yerine getiriyorum. 
Daha kutüb seyahatinden döner 

dönmez de bu işe başlamıştım. Ve 
dolaştığım 250 şehirde iki milyon 

dinleyiciye seyahat hatıralanmı an
atırken sulh duygularından da bahset· 
tim. Mayıs sonunda konferanslan'llı 
bitireceğim. Ve yayım işlerini tamam 
lıyacağım. 

Bu seyahatler esnasındadır ki 
sulh için yeni bir şey ) yapmağa 
söz verdim. 

Şimdi deniz yoluyla yapacağım 
seyahatlerle bu vazife daha geniş 
mikyasta devam edecektir. 

Cümhur Reisi Ruzveltin müsa
desile ( harba karşı Ehlisalib ) teş
kilatını kurmak ve takibetmekle 
bahtiyarım. 

Bu iş (Ak saray) dan da kontrol 
edilecektir. 

Seyahatlerim esnasında çok şey 
)er gördüm ve başıma işler de 
geldi. 

Fakat hiç biri beni vazifemden 
usandırmadı. Birleşik Amerika hüku 
metleri içindf'1 yaptığım seyahatlerin 
sulh lehine ciddi faydaları olmuş
tur • 

( Sulh için Ehlisalib ) teşkilatının 
temeli atılmıştır. 

( Emergency Peace Campaing ) 
Sulh Ehfüıalibi şimdiye kadar yapıl
mış olan propagandaların en büyü· 
ğü olacaktır. Teşkilabmız Amerika
nın ıki bin şehrine hatipler gönde
recektir . 

iki üç ay sulh uğruna yapılacak 
bu propagandadan sonra konferans
çılarımız harp aleyhinde ve harbın 
dehşetleri ve felaketleri hakkında 
neşriyat yapmağa başlıyacaklardır. 

ondan sonra bir üçüncü Sf'rİ konfe
ranslar 1 daha başlıyacak ve (bey. 
nclmilel sulh konferansı)nın propa· 
gandasını yapacaklardır. insanlığı 
sevenler. iyi kalpli insanlar bizimle 
beraber sulh için çalışmalı ve sulh 
propagandası yapmalıdır. 

Bu emeklerimiz boşa gitmiyecek. 
tir . Ektiğimiz barış tohumlan yakın 
bir baharda buğday başakları gibi 
altın başaklar verecek. Ve istik· 
halin sulhunu kurmuş olacağız. 

Dünyanın en acınacak insanları 
• • • 

iKiZLERDiR 
ikizlerin hayatları 

dikkat 
hakkında çok 
bir etüd 

şayanı 

~~------... ·--------------
ikizler için her şey kolay olabilir. Fakat 

evlilik hayatında ! ? ! .. 

Son zamanlarda Amerikada ya · 
pılan tetkikler, ikizler arasında sıh. 
hat noktasından şaşılacak derecede 
benzeyiş olduğunu meydana çıkar· 
mıştır. 

iki kardeşlerden biri bir hastalı. 
ğa tututulursa yüzde doksan diğt"r 
kardeş te aynı hastalığa tutuluyor-·-mu~ · 

Bir Amerika gazetesi bu hususa 
dair çok dikkate Fyan .. yazılar yaz· 
maktadır. 

Bu gazete şu vakaları haber ve· 
rıyor ; 

Masajusets vilayetinde Pendville 
şehri hastahanesine geçende yetmi~
lik bir ihtiyar müracaat ediyor. Dok· 
torlar muayene ediyorlar, bir fıtık 
ameliyatı geçirdiğini, bir kaza neti· 
cesinde burnunun kırılmış olduğunu 
öğreniyorlu. 

Sanatı marangozdur. Mide ağrı· 
Jarından şikayet etmektedir. Muaye· 
ne neticesinde mide ağrılarının kan. 
serden ileri geldiği anlaşılıyor. 

Doktorlar ameliyat yapıp 
yapm amayı düşünürlerken · has • 

tahaneye bir yetmişlik ihtiyar daha 
müracaat [ediy~r. Onun da bir za. 
manlar burnu kınlmış kendisine fı. 
tıktan ameliyat yapılmış . O da ·mi· 
deden rahatsızdır. Yapılan muayene· 
de onun da kanserden muztarib o]. 
duğunu meydana çıkarıyor. 

Bu müşabehet karşısında hayre. 
te düşen doktorlar sanatını soruyor· 
Jar. Marangoz olduğunu anlıyorlar. 
Biraz daha araştırmayı geeişletince 
bu iki ihtiyarın birbirine çok benzi· 
yen ikiz kardeşler olduğunu meyda
na çıkarıyor. Kanser ikisinin de mi· 
desinin aynı noktasından birisini a· 
meliyat ediyorlar. Ölüyor. Obürüsü 
biraz daha yaşıyor. Fakat altı ay için 
de o da vefat ediyor: 

Doktorlar bu vakadan ibret ala. 
rak bu husustaki tetkiklerini derin-

l 

leştiriyorlar. Nasıl olup ta bu ikiz 
kardeşin sade aynı hastalıktan muz. 
tarib olmakta kalmayıp aynı zaman· 
da ayru kazayı geçirmiş olmalannı 

öğrenmek istiyorlar. 
Araştırıp birbirine benziyen bir 

çok ikizler buluyorlar. 

Türk sözü 

r 
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Seylabzedeler · 
İçin yapılacak binaların 
planları beğenilmedi 
yeniden yapılacak 

Adana seylabzedeleı ine yapılacak 
evlere ait planların. bir ev aile ihti
yacını karşılamağa kafi olmadığı 
anlaşılarak. profesör Y ansenin gön
derdiği planları tedkikiki ve bu 
işin temini hususu Belediye fen he
yetine havale edilmiş bulunmaktadır. 

Amele meselesi 
Dün Bor • Kayseri , Niğdeden , 

şehrimize 116 amele gelmiştir . 
Bunlardan 14 Ü Darende ve Elazize 
gitmiştir , 

Dün gece ~mele çadırlarında 
11 O amele mevcudu tesbit edilmiş
tir . 

Yangınlara karşı 

Orman idaresi söndürme 
işlerinde kullanılacak 

aletler alıyor 
Orman yangınlarını söndürmek 

üzere şehrimiz orman idaresi tara· 
fından kazıma, kürek. balta mübayaası 
yapılmaktadır. 

Orman mühendisi 
tedkike çıkıyor 

Aldığımız malumata göre; Vilayet 
orman mühendisi Arif Ünvar yakında 

bölgelerdeki ormanlarda bir tedkik 
seyahati yapacaktır . 

Bir çak hastalıkların ırsi oldu 1 
gunu herkes bilir. Hatta bu hususta 
bir ailede bir kaç nesil üstüste aynı 
hastalıktan ölenleri saymak herkesin 
elindedir: Fakat insanların geçirdik
leri kazalarda da irsin büyük tesiri 
olduğunu bilen azdır. Bilhassa bir· 
birine son derece benziyen ikizlerde. 
insanlar ailelerinin fikı i vasıflarını 
da tevarüs ederler. 

Hayat sigorta kumpanyaları bu 
hali nazarı itibara alıyorlar. Şayet 
bir kimsenin ailesinde anormal kaza 
adedi fazla ise müracaat edeni sigor· 
ta etmeğe çekinirler. Çünkü onun da 
kaz3ya uğraması ihtimali pt>k bü
yüktür . 

Bir ailede kaza adedinin çokluğu 
bir şeyi ispat ispat eder. O aile ef 
radının hepsi dikkatsiz, sinirlidirl,!r. 
Birbirine benziyen ikizlerde fikri ve 
bedeni müşabehet daha fazla birine 
benziyen ikizler, çifte sarılı yumur· 
talar gibi, aynı yumurta höcresinin 
mahsulüdürler. 

Bundan üç sene evvel Amerika. 
da Misuri eyaletinde o uran 93 yaş· 
Jarıdda iki birbirine benı.er ikiz kız 
kardeşler vardı. Bunlardan biri bir 
gün düşüp sağ kalça kemiğini kırı· 
yor. Bir kaç gün geçmeden diğeri 

de düşüyor, aynı kalça kemiği aynı 
yerden kırılıyor. Demek ki 93 sene· 
lik bir hayat devresinden sonra bile 
bunların benzerlikleri geçmemiştir. 
Doğuşta sağ kalça kemikleri her 
ikisinin de zayıf olduğu için düşün· 
ce aynı yerden kırılıyor. Fakat me· 
sele bununla bitmiyor. Neden her 
ikisi düşüyorlar ? 

Tesadüften ibaret deyip geçe· 
meyiz. Sinirlerinde ikisi için de aynı 
olan bir bozukluk var ki büşüp ka· 
za geçiriyorlar. 

Filadelfiada ikamet etmekte olan 
Marta ve Marjoire Hines isminde iki 
ikiz kız kardeş umumi bir hayret u 
yandırmışlardı. Çunkü bunlar çocuk 
luklarındanberi hep aynı hastalıklar· 
dan aynı zamanda muztarib olmus
lardır. 

Kültürde: 

Vekil öğretmenler asil 
olabilecekler 

Kültür bakanlığı bütün mektep. 
lerdeki muallim ihtiyacını daha şim· 
diden tesbite başlamıstır . 

Vekalet bütün kültürlü gençler 
den istifadeye çalışacağı gibi vekil 
öğretmenleri de alacaleları iyi rapor· 
lar üzerine bulundukları vazifeye asa. 
lcten tayin edecektir . 

Soförlerin kontrolu 
..) 

Şehirdeki bazı otomobillerin, ça. 
murluklarına varmcıya kadar yolcu 
aldıklari gör:ülmektedir. 

Buyüzden bir çok kazalar olmak
tadır. Nitekim evvelki gün Türkkuşu 
talebelerinden maliye tahsil şefi Sa· 
dığın oğlu Bedri çamurluktan düş 
müş ve t~kerlekler altında kalarak 
yaralanmış ve nastaneye kaldırınıış
tı. Zabıtanın otomobilleri sıkı bir 
kontrol altına alması lazımdır. 

Gelenler , gidenl~r 
Birkaç gündür şehrimizde bulu· 

nan Tapu ve kadastro müfettişi 

bay lbrahim şehrimizden. Ankaraya 
gitmiştir. 

* * * 
Kızılay müfettişi bay Mazhar 

Ankaradan şehrimize gelmiştir . 

* • * 
Mülkiye müfettişi bay Ali Vefa 

lstanbuldan şehrimize gelmiştir . 

Daima berabe! olduklarından 
hastalıklor birinden diğerine kolay 
ca geçmiştir. denilebılir. 

Halbki büyüdüktm sonra birhir
lerinden ayrıldıkları vakıt bile me· 1 
sela birinin bademcikleri şişliği za
man diğerininde ~işmiş olduğu anla· 
şılmış, ikisi aynı günde ameliyat edil· 
mişler ve aynı günde iyileşip hasta· 
neden çıkmışlardı. Sonra bir giin bi · 
rinin kulağı iltihap peyda etmiş, der· 
hal doktora gitmiş. Bir de ne gör· 
sün doktorda hemşiresi muayene 
olmak için bekliyor. Soruyor, onun 
da ayni kulağından muztarip oldu. 
ğunu görüyor. ikiside gene aynı 
günde ameliyat oluyor, Ayni günde 
knlkıyorlar ve kulaklarının arl-- a:sına 
bakılınca ayni yarık görülüyür. 

Cenubu Kalifornia üniversitesi 
profesörlerinden doktor Darın G. 
Hosanoff tetkik ettiği 131 çift ikii· 
den 115 nin ayni zihni anormaliteyi 
gösterdiğini görmüştür. Ancak hun
lar içinden 16 çiftinde fikri temayü. 
Hin birinde diğerinde diğeı inden 
başka olduğu görülmüştür. 

İkizlerin hissiyatı da birbirine 
benzer, her ikisi ele aynı yamanda 
soğuk veya semimli, ayni zamanda 
sevinç içinde veya miikedder, ayni 
anda mesud veya btdbaht olurlar. 
Bu hususta yapılan müşahedeler 
gösteriyor ki bu b bil ikizler ara· 
sında çok sıkı bir ruhi rabıta vardır. 
Yani ikizler ayni hastalıklardan 
muztarib olmakla kalmıyorlar. ruh· 
lan da biribirine bağlıdır. 

Edvard lske ve F red Nestor is. 
minde ikizler ta küçük yaşlarından 
beri birbirlerinden ayrılıyorlar. Hat· 
ta isimlerini değiştiriyorlar. Fakat 
buna rağmen ikisinin d~ ayni tiple, 
ayni boy ve yaşta kızlarla evlendik-
leri, ikisinin de ayni meslek eahibi 
oldukları, ayni adet ve ayni yaşta 

çocuğa sahip oldukları görülmüştür. 
Kaliforn!yalı Eral ve Alvin namın
daki ikizler, kendileri gibı ikizlerle 
evlenmişler ve maalesef her ikisi de 
karılarından ayni günde boşanmış. 

lerdır. 

eyh ' a 
ehir Santralı 

kurmak lazımdır 

Ceyhan: 6 [Hususi muhabirimiz· 
den] - Posta telgraf, telefon ida· 
resinin nizamnamesine göre; bir şe. 
hirde şehir santralı kurulması için 50 
abone bulunması şarttır. Halbuki bu. 
gün Ceylıanda şehir telefonu kurul
duğu takdirde ilk hamlede 80 den 
fazla tüccar yazıhanesi birer telefon 
alacaktır. 

Ceyhan tüccarları bu vaziyeti 
müteaddid defa pastahaneye bildir
mişlerdir. Fakat buna rağmen posta 
müdürlüğü halen bu vaziyeti nazarı 

dikkate alarak harekete geçmemiş 
bulunuyor. 

Zirai, iktisadi bakımdan bir tica· 
ret transidi olan Ceyhana mutlak 
saı ette bir şehir santralı lazımdır. 

Bütün Ceyhan tüccarları telgraf 
sızlık yüzünden pi) asa işlerinde ve 
sevkiyatta buyük zararlara uğra 
maktadırlar. Ceyhanda bir şehir 
santralı kurulduğu takdirde hem 
posta telgraf idaresi ve hem de tüc. 
carlar karşılıklı büyük istifadel
er temin edecekler ve bu vazi · 
yet üzerine şehrin hayatında da ol· 
<lukça değişiklik olacağı hiç şüphe· 
siz olan aşikar bir vaziyettir. 

Erkek lisesinde 
Atatürk büstü 

Şehrimiz erkek lisesi umumi ka
pısının karşısına mermer sütunlar
dan yapılmış 1 ir kaide üzerine bü
yük Şefin bir büstü konulmuştur. 

Lise direktörü Bay Halid Sarıka· 
ya başta olmak iizcre bütün lise 
öğretmen ve talebelerinin iştirakiy· 
le büst hususi bir törenle açılmış· 
tır. 

Bir adam hayvandan 
düşerek öldü 

Ceyhamn Azizli köyünden Köse 
Mehmet isminde biri Mustafabeyli 
köyündan Azizliye gelirken köy ya· 

rnndaki tren hattı yakınında diişerek 
derhal ölmüştür. Köylünün cesedi 
kaldırılmıştır. 

Zabıtada: 

Evi taşlamış 
Kasap çırağı Hüseyin oğlu Ali 

isminde birisinin komşularının evini 
taşladığı zabıtaya şikayet edilmiş 

ve yakalandığında da üzerinde bir 
bıçak bulundurduğu görülerek hak· 
kında kanuni muamele yapılmışlır . 

Hastahane kapıcısına 
hak::ret etn1iş 

Veysel kızı Hüsne adın~aki umu 
mi ev kadınının emrazı zübreviye 
lıa.stahanesi kapıcısına hakaret eyle· 
diği şikayet edildiğind n hakkında 
kanuni muamele yapılmıştır . 

Birbirlerini döğdüler 
Kadir oğlu Hüseyin , Ali oğlu 

Ahınet , Ali karısı Münevver, Musa 
oğlu Osman ile Ali oğlu Ali ve Meh· 1 

met oğlu Mehmet , karısı Tercan , 
Mehmet oğlu Mustafa adlarındaki 
kadın ve erkekler aralarında çıkan 

kavga neticesinde birbirlerini dö
ğüp hafif surette yaraladıklarından 1 
hepsi yakalanatak haklarınrfa kanu· ı 
ni muamele yapılmıştır . 

7 Mayıs 1~ 

Sakalı kesiletl 
heykel o 

r 
Ingilterenin Hastings şehrinde 

tih Giyom'un uzun sakallı 111 di 
zam bir heykeli vardı. Fakat 

gilterenin tarih cemiyeti uzu1 d 
kikler neticesinde 1066 kahra bj 
nının sakallı değil, matruş bir 21 ın 
olduğunu meydana çıkarmıştır.· Iü 

Bunun üzerine Hastigs ahalı k v 
gili kahramanlarının sakalını y 
meye btrar vermişler ve bu .~ııfı 
!arını bir müddet evvel mevkıı 
koymuşlardır . 

Çingenelerde " arı ,, dlr 

Almanyadaki çiftçi federas), 
bundan bir kaç gün evvel hük0 

müracaat ederek , çingenelerin 
ari ırka mensup olmadıklarını ~ 
sürmüş ve bunların da , Yahu iç' 
gibi. Alınan hudutları haricine 8 fu 

ik 
masını istemiştir. .. 

Bu hadise, ilmi mahafilde buY el 
bir h ıyret uyandırmışhr. Çünkii s ha 
ilmi tetkikler, çingenelerin AvruJ 
nın tn temiz , hatta Almanlar ha 
daha temiz ari ırka mensup oldıV ( 
larmı meydana çıkarmıştır. b ın 

Diger taraftan , ırkdaşlarının 
dut haricine atılmalarını, F rank011 

da hoş görmiyeceği aşikar ve ~e ve 
hidir. Binaenaleyh Alman hükuııı ıst 
tinin şimdilik böyle b:r teşebbtl 1' 
girişmiyeceğini tahmin etmek t A 
bir şey değil .... b 

Anzneye bağhltk 

Londrada " T o ver Bric ,, 11 

miyle maruf bir köprü vardır ki, c 
rihçesi cidden şayanı dikkat ver 
riptir. . d 

Bu köprü 1894 de inşa edıl 
zaman, parlamentoda bir çok ııı 
nakaşalar olmuş ve muhaliflef 
köprünün bir çok kazalara sebt 
yet vereceğini iddia etmişlerdir'· 
nun üzerine " Toner Bric ferın8 

adıyla tanınan resmi bir vesika b 
redılınişti. Bu lerman mucibince d 
vapurun köprünün yanında durıı' ti 
kaza vukuunda müdahale etınesı 
rarlaştırılınış, bu iş , Vasp ndıll 
bir romorköre tevdii edilmiştir. 

Aradan seneler , köprüniill 
tından da binlerce gemi geçf11 

fakat Vasp yerinden bile kırnıld~ 
mıştır , . Çünkü bu 53 sene zıı 

da bir tek kaza bile olmamıştı' 
olacağı da yoktur . t 

Mamafih , lngilterenin nıeŞO Şi 
ananeperetslikleri maldmdur . • dı 
mm için Vaspın su yüzünde dı.ıt d 
leceği müddetçe orada kalacağı A 
vazifesine devam edeceği n1U~ 
kaktır. 

Evlenme şampiyonu t 

Bütün gaıip rekorlar gibi e' () 
me ve boşanma rekoru da Anıer c 
lılara aittir . B 

Bu işin Norman Flud adında s 
şampiyonu yirmi üç sene zarf'.11 

tam yirmi dokuz defa evlenrnişt•' 
Diğer taraf tan dört yüz d 

nişanlanmıştır. Ve bu hu;uslil s 
izahatı vermiştir . 

- Müşkülpesent bir adan1 I 
duğ~m için bunların ~epsiyle. ~'/ ~ 
medım . Siz de tasdık edersıoıı 
400 nişanlanma üzerine 29 e\ lc:l'I v 
gayet makul bir vasaittir . 

.. ,~ 
Mamafih şampiyon çok rrıt11 

pesent olmasına rağmen pek deQ 
li li bir adam olmasa gerektir · ıf 
kü yirmi dokuz defa <la boş811 s 
ve neticede yine bekar kahnıştı' 

Şimdi altmış yaşında ollld 
evlenme şampiyonu , otuzuncll I 
olarak evleneceğini ve bu yuvıı~ t 

hesabı hayatımın sonuna kadtıl' 
mıyacağmı beyan etmiştir . 

Bu otuzuncu ve son karısırı•d 
hazırda nişanlı bulunduğu on 
kadın ve kız aı asından seçecek11 



- - Kamutay da 
Her sene iyi kötü bir hareket 

olurd H ~. k ı. u. er kulup, her ta ım, ,ıer 

rnıntıka bir mevcudiyet göstermeğe 
r!1şı~ordu., Çünkü: Her. ~ınta~ad.a 
~rkıye şampiyonasına ıştırak umı

dı vardı. 
u sene lzmir obür yıl lstanbul 

daha gelecek sen~ Ankaraya gide· 
bilrnek ve Türkiye şampiyonasında 
lllevki almak!.. Bu: mıntıka ve ku
lüplerimiz için ne güzel bir_ ta~ışma 
ve sevişme ve gezinme vesılesı olu· 
Yordu. 

Geçen yıl (Türk spor kurumu) 
kurulduğu zaman, iş, büsbütün de
ğişecek ve canlanacak sanmıştık. .. 
Halbuki, şu bir senedenberi güreş 
ve binicilik şubeleri müstesna ol. 
rnak şartiyle, diğer şubelerde fazla 
bir gayret ve canlılık göremedik. 

Canlı ve ceni bir spor olduğu 
iç.in, mesela halkımızın hoşlandığı 
futbol şubesindeki durgunluk, bir 
iki '°ehrimiz istisna edilirse, adeta 
el ile tutulacak, gözle görülec~k _bir 
hale gelmiştir. Bunun sebebi nedır ?, 

Futbolumuzdaki durgunluğun, 
hatta gerileyişinin, sebebini; bence, 
( Milli kömenin teşekkülünde ) ara
rnalıdırl... 

Tasrih edeyim; Milli kümenin 
teşkili yüzünden Ankara, lstanbul 
Ve lznıir mıntıkaları, hiç şüphesizki 
istifade etmişler ve edeceklerdir. 

Fakat, Anadolu kulüplerinin hali!. 
l'rabzon, Samsun, Eskişehir, Konya 
Afyon, Isparta, Çukurova ve Diyar 
bekir mıntıkalarının bu işten, bu te
Şebbüten istifade dereceleri ne ol· 
muş ve ne olacaktır, aceba ?.. Ben· 
cc, bir hiç!.. 

Eskiden Türkiye Şampiyonası 
vesilesiyle bu mıntakalarda bir ça· 
!ışına b· ı d Bir mm· , ır kaynaşma o ur u .. 
takaya mensup kulüpler, evvela mın
taka · gurup Şampiyonluğunu, sanıyen 
Şarnpiyonluğunu almak ümıdiyle dur 
llladan, usanmadan çalışırlardı.. . 
b Mıntaka ve şehirler arasındakı 
d u müsabaka ve karşılaşmalar, Ana· 
.olu sporunda bir canlılık husule ge· 
t~trtıekten hali kalmıyordu. Gençle· 
tı . 

rnız, bu karşılaşmaları, helecan ve 
se · · b \'inçle bekliyor- meınleketın azı 
Ye 1 · · ' d·ı· t erını tanımak fırsatını elde e 1 1• 

Yor; Yarınki mücadele için daha ha· 
~lıklı, daha becerikli olacak şek.ilde 

rşısındaki memleket gençlerıyle 
larııtıyor, sevişiyor ve kaynaşıyordu. 

Anadolu takımları Anadolu mm· 
takaları için bu fır~at ölmüştür!... 
Şiındi: her mıntaka uyuklamakta· 
dır?! r·· k b" • d · ··· ıır spor kurumu, ır sene 

enberi, bazı mıntakalaıın Başkan, 
Asbaşkan ve ajanlarını bile seçme· 
trıiştir. 

.. Mesela, daha sarih olmak için 
:

0.Yliyeyim: Müteaddid müracaatla· 
a Ve yazı çizilerere rağmen, Çukur· 

()vada hangi işin başına kimin geçe-
ce~· b d . t" B ~ 1 ir türlü taayyün e ememış ır. 
su, her halde hayırlı bir gidiş olma
a Retek ... 

Bir (Milli köme) meselesi ortaya 
~karıldı. Bu teşebbüs fena değildir. 
Vtupanın birçok yerlerinde uzun 

sen 1 .. 
~ erdenberi tatbik edilen ve ıyı 

etıce kk d bu usuı·· veren bu usul ha ın a, 
değ~·n esası aleyhinde bulunacak 
bü 

1

.~z. Fakat, bu öyle bir teşeb-
stur k· . b l 

ve 1 . ı, sadece, (Ankara · lstan u 
Zrtıır f"d t lllekt . lllıntakalannı) müste ı c · 
edır n· b . ten n . · ığer mmtakaların u ış-

"b asıb· 1 arett· 
1
•, sadece hava almaktan 

fıv1 it.?!. .. 
b enılek t a, Yal e te, Anadolumuzda, aca-
sporu nız ve sadece, bu üç mıntaka 

üks nl un, bu üç mıntaka futbolunun 
e rnes· . M 

aınki b· ı nıı mevzuul-ahistir?,.. a 
tir: ni'. ır Milli köme teşkil edilmiş 

çın b . lı" 
raz dah u ış biraz daha esaslı, •· 

Bir ;etraflı tutulmadı? ... 

edecek kuvvette birer rtakıın çıkar 
mazlarmıdı? ·· 

Bu mıntakalar (Milli köme) ye 
girmek istemezlerde; _çü.nkü: vaziyet· 
leri buna müsait değıldı; dımek doğ· 
ru olamaz. Bu iddia, bence yanlış. 
dır, Çünkü, bu mm takaların içinde 
milli kömeye iştirak için her feda· 
karlığı ihtiyar edecek mıntakalar 
mevcuddu. Mesela; Çukurova, Mer· 
sin, Konya, Eskişehir bu vaziyette· 
dir. 

Milli köme maçhrı için, • bakı
yoruz - , fstanbuldan kalkub lzmire; 
lzmirden Ankaraya ve lstnnbula; 
Ankaradan lzmir ve lstanbula, ta 
kımlar, habire mekik dokumaktadır· 
!ar ... Aceba, lzmirden Ankaraya git 
rnek; Adaııadaıı Ankaraya gitmekten 
daha mı zordur? .. Daha mı kolay 
ve ucuzdur? .. lstanbuldan Anka raya 
geliş ile, Adanadan Ankaraya gidiş 
arasında pek esaslı bir fark yoktur!.. 

Anadolu mıntaka ve kulüpleri 
öksüz, kimsesiz, perişan bir vaziyette 
kalmışlardı. Bunun önüne geçmek; 
ins:ını fena halde sıkan ye boğan bu 
durğun, pis havayı değiştirmek; Türk 
sporuna bir az canlılık, biraz ha~eket 
biraz kuvvet vermek lazım... Bıraz 
riiiyet zaviyesini genişleterek Ana. 
dolu kulüplerine va mıntakalarına 
nazarları çevirmek şartl .. 

Bu yapılacak olursa: 
- Birgün gelir, bu durgun hava 

biini zehirleyebiliı. Ve Anadolu mm. 
taka ve kulüplerini yes ve nevmidi. 

ye düşürür. Arkasındanda Türk spo 
ru müthiş bir inhidama uğrayıp.kof 
bir bina gibi çatır çatır yıkılıverir. 

Türk sporunu bu haz.in akibetten 
kurtarmalı; ve Anadolu mıntalcalarına 

daha ziyada ehemmiyet vermek lüzu 
munu duymalıyız .. 

Ragıp Majiden 

~~~-------·------~~--

Amerika - İngiltere 

_ Birinci sahifeden artan 

her hangi bir yerde (faraza Akde· 
niz ve Kızıldenizde) toplıyabilecek· 

tir . 
Madde 3 - Ticari anlaşmal2!::, 

Karsılıklı menfaatlere müstenit 
b" tica;et mukavelesi akdedilecek, 
b~ mukaveleye kıymet nisbetsizli~i 
l ması için donıinyonlar da dahıl 

o ına . .h IA • t 
1 k Ve tarafeyn ıstı sa ata ış saa 

o aca . d 
!erile amele ücretleri üzerın e ayrı. 
ca tali anlaşmalar yapacaklardır. 

M dd 4 _ Para siyaseti. 
a e I .. 

" Dolarla sterling kıymet erının 

b. esas üzerinde devamlı 
ınueyyen ır 
L. tt .. ve sterlingi esas tutmuş 

ı uır sure '"' F 
olan devletlerin ( ve belk! de ra~· 

) !arını da ihtiva eder bır 
sanın para 
şekilde tesbiti · " 

Madde 5 _ Dünya konferansı. 
.. Arsıulusal nihai bir karara u· 

!aşmak üzere, bütün dünya mille~ -
lezi arasındaki münakaşaları t~tkık 
ve bertar<'f edecek arsıulusal bır kon 

f kurulabilmesi için bu konfe· 
erans I . . 

d Vetinden evvel ngıltere ıle 
ransın a . 
Birleşik Amerika arasında tam bır 

ve anlaşma yapılması. 
uyuşma .. 

Madde 6 - Altın pclı~ıkas~. 
B. 1 "k Amerika devletı hazıne· 

ır eşı .
1 . d ki altın stokundan ,550 mı yon 

sın e d ··ı azet· 
dolarlık altın parayı te avu el v 1 

d k. d"ğer a tın ara 
ıTi ve hazine e 1 1 • 

ıneo · d pıyasa· 
ilişmeden veniden ıç ve ış 

d dJ "k edilecek altınlarla pa· Iar an te arı 

Büdceler n1üzake
releri ve muhtelif 

işler üzerinde 
konuşmalar yapıldı 

Ankara: 6 (AA.) - Kamutayın I 
bugünkü, dünkü toplantısında 936 
mali yılı muvazenesine giren bazı 
daire bütçelerinde 1, 191,958 liralık 
münakale yapılması ve )'İne bir kı
sım bütçeler fasıllarından 469,637 
liranın indirilerek diğer bir kısım 
fasıllara fevkalade tahsisat olarak 
konulması kakkındaki kanun layiha· 
sile hudut ve sahiller sıhhat müdürü 
935 yılı büdçe kanununun beşinci 

maddesile sarfınazar mezuniyet ve 
rilmiş olan 400 bin liranın 500 hin 
liraya iblağma ve Trabzon - İran 
hudut transit yolu üzerinde otobüs 
kamyon ve otomobille işletmesi hak. 
kındaki Türk lran mukavele-
namesinin tetkikine ait kanun layi· 
hası kabul edilmiştir. 

Yine kamutayın bugünkü top· 
lantısında baş bakanın bakanımızla 
dışişleri bakanımızın Yugoslavyaya 
yaptıkları son seyahatları esnasın
da haklarında gösterilmiş olan dost
luk tezahüratı dolayısile kamutay 
tarafından Yugoslav mebusan mec. 
lisine teşekkürü mutazammin gön. 
derilmiş olan telegrafa gönderilen 
karşılık telgrafı da okumuşlardır. 

İngilterede 
Baldvinin çekileceği çok 

kati görülüyor 
Londra: 6 ( Radyo) - Viyuz 

Kronike gazetesinin yazdığına göre 
başvekalete Baldvinin yerine Çcm· 
berlain geldikten sonra harb ha· 
kanlığında Duff Kuperin yerine mü· 
nakalat bakanı Hor Beliska getiri
lecektir. 

Taç giyme merasiminde 
Londra: 6 [Radyo] - Sovyet 

Rusyadan da Taç giyme merasimine 
iştirak edecek heyet gelmiştir. 

Avusturya Cumhur 
Reisi Viyanaya 

döndü 
Viyana : 6 (Radyo) - Avustur

ya Reisi Cumhuru dün Peşteden Vi. 
yanaya dönmüştür. Reisi cumhur 
Macar ajansına beyanatında iki hli
kumet ve millet arasındaki samimi 
münasebatın daha ziyade derinleşe· 
ceii ümidini izhar etmiştir. 

Barselonda 
karışıklıklar 

- Birinci snyfadan rnabad-

Biibao: 6 ( Hadyo ) - Bilbao· 
nun şimali şarkisinde ihata edilen 
bir ltalya müfrezesi fena vaziyette· 
dir . Takviye kıtaları da gelmiş ise 
de müfrezeyi hükumetçilerin çenbe· 
rinden kurtaramamışlardır. 

Londra : 6 ( Radyo ) tali 
ademi müdahale komitesi açık şehir· 
!erin bombardıman edilmemesi hak· 
kındaki teklifleri müzakere etmiş 
ise de bir netice elde edememiştir . 

ra darbını kabul edebilir. 
Bu muhtırayı yazan siyasi ada· 

mm, muhtırasını Cümhur Reisi ~uz: 
vdte vermeden önce Londra sıyası 
mahafillerini iskandil ettiği ve .0 n: 1 

!ardan müsait cevap aldığı da bıldı. 

Barselon : 6 ( Radyo ) - Bu. 
radaki kargaşalıklann sebebi, bü· 
tün harekatın tek kumandana vc:ril· 
mesi üzerine doğan ademi memnu· 
niyettir • 

Paris: 6 ( Radyo )-Barslonclan 
gelen haberlere göre ; siikunet av· 
det etmiştir . 

Adaııa b_rabzon, bir Samsun, bir 
Eskişeh· ır Mersin, bir Konya, bir 

ır, acaba, milli köme e iltihak rilmektedir. 

Bir resmi tebliğ r:eşredilerek 

vaziyet izah edilmiştir . 

Londra - Paris 
Siyasi görüşmeleri 
hakkında Jour'un 

mütalaaları 

Paris: 6 [Radyo] - Jour gazete· 
si, bugünlerde Londra ve Pariste bir 
çok siyasi görüşmeler vukubtilacağı 
nı, birçok Tuna devleti dışbakanla· 
rının lngiliz Kralının Taç giyme me 
rasimi münasebetiyle seyahatlerinin 
lngiltere ve Fransa devlet adamları. 
na kendileriyle temas imkanını ve 
receğini ve başlıca gayretlerinin Ro. 
ma ve Berlin muharrirlerinin tesir· 
)erini izaleye matuf olacağını yaz. 
maktadır. 

Eti limanı 
Ankara: 6 [Radyo] - Zongul. 

dak - Ereğli arasında yapılacak 

liman hakkında tedkikler devam edi
yor. Bu limana Eti limanı adı verile. 
cektir. 

Fransız heyeti 
Ankara ya geldi 

Ankara: 6 [Radyo] - Türk · 
Fı ansız ticaret anlaşması için bir 
Fransız heyeti bugün Ankaraya gel
miş bulunmaktadır. 

Bugün öğleden sonra iktisat Ve· 
kaleti Müsteşarı Faik Kurdoğlunun 
riyaseti altındaki Türk murahhasla
riyle temasa geçmişlerdir. 

Alman panayırında 
Türk paviyonu 
Breslav: 6 [ Rady'> ] - Pana· 

nayırdaki Türk Paviyonu çok rağbet 
görmektedir. Gerek yerinin genişliği 
ve gerekse Türk mallarının giizelli. 
ğile mükemmel tanzimi ziyaretciler 
üzerinde büyük intthalar bırakmak· 
tadır. ------·------

Ankara - Adana 

5 Mayıs çarşamba akşamından itibaren 
Fransız en biiyük revü ve balet heyetleri 300 Ü mütecaviz güzel vücutlu 

kızlann iştirakile vücuda getirilen göz kamaştırıcı sahneleri havi 
muhteşem eser 

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

Ayrıca : Ekler Jurnal 
Gelecek program : 
Bu sene Avrupad:ı film musabakasmda birinciliği kazanan sinemanın 

tanınmış en meşhur artistleri 

Charles Boyer - Gaby Morlay - Mişel Simon 
temsili 

SAADET 
LeBon He ur 

8068 

Bu akşamdan itibaren sayın müşterilerine, Şen Yıldız 

( FERNAN GRA VEY ) 
tarafından temsil edilen 

(Aşkın Terennümü) 
ismindeki fevkalade cazip neşeli komedi müzikalı f ilminisunar 

GELECEK PROGRAM : 
Milyonlar sarfedilerek yapılan ve hatırlarda daima unutulmaz , izler 

bırakan, en büyük filmlerin kahramanı, yıldızlar yıldızı 

( Frederik March ) la " Meri Oberon ,, ve 
Herbert Marşal 
tarafından temsil edilen 

( Ölüm Perisi ) 
ismindeki heyecan, aşk , sergüzeşt, iztirap filmini sabırsızlıkla bekleyiniz 

PEK YAKINDA : 

Alçaklık 

Deli Kral - Golem 
Yataklı Vagonlar Kontrolü 

8074 

---------------------------------------------(Binci sahifeden artan ) 

tırmış ve ileı ide bir hava limanı ola- ı 
bilecek sahanın 24,000 liraya temin 
edilebileceği neticesine varılmıştır. 

BELEDİYE İLANLARI 
Hava yolları devlet işletme ida· --------- -

resinin 936 yılı içinde meydanların 1 - Temizlik işleri lıayvamıtıııın bir senelik ihtiyacı olan 60000·80000 
satın alınması ve uçuşa elverişli bir kilo arpa veya yulaf açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
hale getirilmesi için konulmuş olan 2 - Muvakkat teminatı (100) liradır. 
150,000 liralık tahsisat, diğer biz 3 - ihale Mayısıa 17 inci Pazartesi günü saat on beşte beledize en. 
metlere sarfedilmiş olduğundan ida· cümeninde yapılacaktır. 
renin bütçesinden bu paranın mlin.:ı· 4 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. lstiyenler orada görebi-

lirler . kale suretiyle tenıinine karar veril. 
5 - Taliplerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte daimi encü· 

miştir. Ilu mali yıl içinde mülıtemel 
kazalara verilmek üzre idarenin büt· mene müracaatları ilan olunvr. 8036 28-1-4-7 
çesine 30,000 liralık bir tahsisat ko 
nulmuştur. 

Mali yılın on bir ayı bitmiş oldu 
ğu halde çok şükür böyle bir kaza 
ile karşılaşılmamış olduğundan bu 
paranın münakale suretiyle meydan 
ların satın alınma faslına konulması 
kararlaşmış ve hazırlanan kanun pro. 
jesi Kamutaya verilerek ruznameye 
alınmıştır. 

Hat yda Türk ser
mayesi işliyecek 

- Birinci sahif cden artan -

1- Asfalt cadde kenarında yaptırılacak kanalizasyon işi kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur . 

2- Keşif bedeli 8534 lira 75 kuruştur . 
3- Muvakkat teminatı 641 liradır. 
4- ihalesi Mayısın 20 inci perşembe günü saat on beşte belediye en. 

cümerıinde yapılacaktır. 

5- Bu İşe ait hususl,fonni şartnamelerle keşif, ölçü, tahlili fiat cedvel
leri, umumi plan, tevzi planı ve sair evrakı isteyenler belediye fen mü. 
dürlüğünden parasız alabilirler . 

6- Taliplerin ihale günü teklif mektuplarile birlikte saat on dörde ka· 
dar belediye encümenine müracaatları ilan olunur .8057 4-7-11-15 

1- Araba ve otomobiller için 2330 çift ve bi,,ikletler için de 1600 
tek numara levhasının ya_ptırılmas~ açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- Muhammen bedelı: 1507 lıra 50 kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı: Yüz on altı liradır. 

.. 4 - _ihalesi Mayısın 20 inci perşembe günü saat on beşte belediye en
cumenınde y?pılacaktır. 

1 

Suçlulardan Riza İstanboli beş 
yıl ağır h:ıpis ve on sene nef y ceza· 
sına çarpılmıştır. Reşad 5 yıl lıapis 
ce:zası 5 yıl nefy, Farie Rüstem beş 
yıl hapis cezası giymişler ve diğer 
13 mevkuf da mutelif sürgiin ceza. 
!arma çarrılmışlardır. 

5- Şar~na~esi yazı işleri kalemindedir. isteyenlere parasız verilir. 
6- TalıpLnn muayyen gün ve saatta teminat makbuzlarile birlikte be· 

lediye encümenine müracaatları ilan olunur .8058 4 ..... 7-11-15 

Suriye hükumeti ağır cezalara 
çarpılanların affedilmesi için Yüce 
komiserlik nezdinde teşebbiisatta 
buluşmaktadır. 

Şam: 6 [Hususi] - Bugünlerde 
Suriyede birçok şayialar devran et
mektedir. 

Bunlardan biri, Cenevrede bulu· 
nan lskenderun Maliye müdürü Ha· 

- -

san Cabare<len gelen bir mektupta, 
Reisi vüzeranın sür'atimümkincyle 
C"!nevreye hareket etmesi istendiği 
yolundadır. 

Fakat hükumet makamatında 

bu haber rie teyid ve ne de tek
zip edilmekte, sıkı bir ketumiyet 
gösterilmektedir. 

Antakya: 6 [Türksözü muhabi· 
rinden) - Son aldığım nıaJUınata 
göre, Şamda teşekkül eden muhale: 
fet cephesi gittikçe büyüm.!ktedır. 
Bu gurup bir darbei hükümet yapa
caksa da sırf mandater hükUınetle 
anlaşdıktan sonra bu i~i yapmak nİ• 
yetindedir. 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMlJK ve ~<5~A 
Kilo Fiyab 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
ır. s. ır. s. Kilo 

Kapım alı pamül< -

Piyasa parlağ'ı " 32,50 35 
Piyasa temizi .. 30 30,50 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Si~ah 

ÇfGf T 
Ekspres 

1 

iane 
Yerli "Yemlik,, 3 

1 .. "Tohumluk,, 

:; U BU BAT 
Buğ'day Kıbns 

.. Yerli 5'6i 5,80 

.. Mentane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf -
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 1 
Mercimek 

1 Susam 

UN 
Dört yıldız Salih 1 770 
üç .. .. 

1 
740 ... - Dört yıldız DoğTUluk 775 ·- ~ ,&l .. 

~~ üç .. .. 745 
o- Simit .. 1000 
:= ?: Dört yıldız Cumhuriyet 800 
-"' " ('! t> üç 750 .... .. .. 

Simit .. 1000 

Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
6 I 5 I 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

Santim Pene 

Hazır 1 7 41 Liret ,_ 
Rayişmark 1 

Mayıs vadeli 7 24 Frank ( Fransız ) 17 
Temmuz vadeli 7 28 Sterlin ( irırıliz ) 622 

6 08 Hint hazır Dolar ( Amerika ) 78 
Nevvork 13 15 Frank ( isvi~re ) 

Türksozü 

ı C.H.P.Seyhan İlyönkurul başkanlığından 

-

-

1-w 
1 57 

50 --95 

Parti emlaki kiraya veriliyor 
Y1ldız Gazinosunun üstündeki Ticaret Odasının bulunduğu bina. 
Yeni Eczane binası . 
Yeni Eczaneye bitişik (13) numaralı dükkan . 
11 Numaralı terzi dükkanı . 
31 " hazır elbiseci dükkanı . 
33 n n n n 

35 n n » n 

37,39 • Manav dükkanı (köşe başında) 
Yakarıda yazılı Parti emlaki açık artırma yolu ile kiraya verilecektir . 

Kiralamak istiyenlerin her gün öğleden sonra saat 14 ten 17 ye kadar 
Parti binasına gelerek icar komisyonuna başvurmaları ve kati ihalesi 20-
Mayıs-937 perşembe günü saat (16) da Parti kurağında lıyönkurulda ya· 
pılacağından kiralamak istiyenlerin gösterilen saatta Parti binasına gel· 
meleri ilan olunur . 8053 1-7-12 

Eczacı ve Tabip alınacaktır 

Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğünden: 
Ankara civarında Kayaş, Küçükyozgat ve Erzurumda kullanılmak üzere 

bir Operator ıle iki Tabip ve bir Eczacı alınacaktır. isteklilerin istida ve 
vesikalarile Umum Müdürlüğe müracaatları.8037 29-3-7-11-15 

Adana pamuk üretme çiftliği müdürlüğünden: 
Cinsi Miktarı Muhammen kıymeti Depozitosu 
Çuval 2150 52,5 Kr. 84.66 Lira 
Binek arabası 1 adet 500.00 lira 38 50 ., 
Yük n 1 n 100.00 n 7.50 n 

Müessesemiz için yukarıda cins ve miktarı yazılı çuval ve arabalar Ma
yısın 19 uncu çarşamba günü saat 14,30 da Adana Ziraat müdürlüğünde 
müteşekkil komisyon marifetile ve açık eksiltme ile alınacaktır . 

Eksiltme kanunu mucibince isteklilerin pey akçalarile komisyona gel
meleri ve şartnameyi görmek istiyenlerin her gün Adana pamuk üretme 
Çiftliği müdürlüğüne müracaatları. 8063 4-7-11-14 

r 
TÜRK8ÖZ"İİ 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en • 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

•• • 
muessesesı 

•• • •• •• 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
edeli değ'işmez yalnız posta masrafı 

7 Mayıs ıj 

Adana Orman 
luğundan: 

Muamelat meıtıuf' 

Adedi 
571 

1366 
615 

1365 
114 

3997 
1 

18 
1 

23 
7 

Kilo 

Beher kilo ve 
adedine konan 

muhammin bedeli 
Cinsi ve nevi L K. Santim 
Çam kereste 1 80 

n salma 40 
n dilme 15 
n tahta 20 
n topak 90 
n baskı ve mertek 13 
n Çatal 60 
n kurulu düğcn 200 
n taşlı düğcn 220 
n düğen tahtası tek 100 

n kurulu saban 100 
176 yüz yetmiş altıdır " saban oku 50 
44 
4 
8 
2 

29 
79 
45 

980 
500 

35 
52 
16 
83 

221 
3 

912 
18 
16 
48 
8 

10 
12 

" 
n kulpu 20 

n tahta kürek 15 
" ceviz tahta 20 

Ardıç kereste 80 
" tahta 20 

Dirgen 05 
Digeç 16 
Meses 05 
Ardıç halka 03 
Kamçı sapı 05 
Kazma sapı 05 
Ekmek tahtası 50 
Evregiç 05 
Oklağı 05 
Çıknk 200 
Gürgen kaşık 002 
Çamça 003 
Saban ökçesi 050 
Araba oku meşe 020 
Boyunduruk 040 
Yaba 025 
Kazık 016 

15670 Meşe odunu 000 
109437 Çam ve karışık odun 000 

16340 Karışık kömilr 002 

90 Çam çıra ıılİ. • 
Devlet ormanlarından, kaçak olarak çıkarılmasından müsadere o 

idare ambarı ile kasaba ve köylerde yedi eminlerde mevcut,( 41 adel 
zat kaimesindc dahil yukarıda. cins va miktarı yaıılı ( .'.°uhtclif cin91Cb ~ 
kalem emval orman ihale_ ~?mısyonunun 5-5-937 .~~ ve 78 sayı cıı 
rarı ile (20 Mayıs 937 gunune rastlıyan perşembe gunu saat ( 14 d_... ı 
ye kadar aşağıda yazılı şeraitler dairesinde on beş gün müddetle açır 
tırmaya konulmuştur. • 

1-Talipler yuka.rıda enva ve ~ikt~~ı yazılı ~mvale pey sürmcl~ıJ 
evveli emirde bedel~ muhammenenın, yuzde yc~ı buçuk ~uruJ pey -rJ 
nın emaneten teslimı sandık ederek,makbuzunu ıhalc komısyonuna g 
meğe mecburdur. Aksi halde peyleri kabul edilmez . f 

2-Taliplerin almak istedikleri emvali görüp muayene ederek ~ 
pey sürmeleri muktazi bulunduğundan bedeli ihale teslim ve tcsc1111) 

nasında ır.alın, çürük ve ebadının noksanlığı hakkında wkubulacak 

ve itirazları mesmu olmıyacaktır. . -

TURKSOZU 
3-lhalei katiyesi icra kılınacak emvalin tahakkuk edecek bedclı ~ -

gün zarfında müşteri tarafından tamamen teslim ve emvalin tescllüııı~b 
ruttur. Bu müddet zarfında bedel verilmediği takdirde ihale münfe•/ 

zammedilir · olunacak teminat akçası irat kayl edilmekle beraber emval yeniden i" 
2 - hanlar için idareye müra- yedeye konulacak ve takarrür edecl!k bedel evvelki bedelden dun "I, •• u 

r 
k 
s 

1 Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
ı-------- her boyda gazete, mecmua, tabeder . 

ı-K-.-t------, Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
l __ ı_a_p ____ I nız. temi: lı: · + "h nefis bir cild içinde ese-
ri~iz daha kıymetlenecektir . 

il İlan 1ı Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 
-------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

1
1 
Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 

1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
-~~~~~~~-

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

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

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

•• u 
TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten
zilat yapmaktadır . 

-========== 

caat edilmelidir · J ve fazlasına talip çıkmadığı takdirde fark bedeli talibi evvelinden . 
'------------ cak ve buna karşı talibi evvelin bir guna zarar ve ziyan iddiasına bif 

Seyhan defterdarlığından 
Vilayet merkez ve mülhak kaza· 

larında açık bulunan 10, 15,20,25 
lira maaşlı malmemurluklarına tayin 
edilmek üzere memurin kanunundaki 
evsaf ve şeraiti haiz olup henüz 
mesleğe girmek veya müstahdem 
olanlardan terfi etmek istiyenlerin 
24 Mayıs 937 tarihine müsadif pa· 
zartesi günü Defterda· lıkta yapılacak 
müsabaka imtihanını kabul için im· 
tihan gününden evvel doğum .tahsil, 
askerlik ve hizmet vesikalarile bir
likte müracaatları ilan olunur. 8072 

Halkevi Başkanlığından: 
8-5- 937 cumartesi günü saat 

( 20,30 ) da Milli Şairimiz ( Ziya 
Gökalp ) için salonumuzda bir top
lantı yapılacağı ve giriş kartlarının 
Hılkevinden verileceği ilan olunur . 

8071 

Kiralık Yurd 
Bürücek yaylasında Çampalas ci

varında her türlü istirahati temine 
müsait Doktor Operatör Bay Yusuf 
Ziyanın Yurdu 1<iralıktır. Tutmakis· 
tiyenler kendisine müracaat etsinler. 

4-6-8 

kı olmıyacaktır. J.. 
4-lşbu kaimede yazılı emvalin bulunduğu mahalde teslim ve t~ 

mü meşrut olup dellaliye pul tezkere ve saire masrafları müşteriye 'J 
5 - işbu kaimedc miktar ve adetleri yazılı emvalin ambara ve Y 

minlere teslim edilinceye kadar nakli için muhtelif şahıslara borçlan~ 
reli ile yapılan ve zabıt varakalarında tahakkuk cttirilen(208 lira 69 ı 
nakliye ücretinin de müşteriye ait olup hazineye yatırılması lizımıeleO 
val bedeli ile birlikte yatırılması meşruttur.8073 7-11-16 

Am:ınos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Ka yadelen Kaplarına kimyagerlerin elite doldurulan bir krİ'tİ 
Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlara akıt'.ldf 
Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getirı5 
Kayadelen Bir su df'ğil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir J 
Kayadelen Gazozlarını alırken şişelndeki kırmızı Kayad 

tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdı', 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa cvleritıizc gö~ 

7953 24 

' 
Umumi Neşriyat Müdiirıl 

M. Bakşı 
Adana Türksözü mat~ 


