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rle ı, dört 
--a davası 

NavudBUYM 

Filhakika hasat zamana olan bu 
mevsimde , ıehre gOade va.4'Ati bir 
hesapla iki bin beşyüz araba gir
mektedir . Bu arabalara çeken hay· 
vanların sokaklara bırakacatı pi$lik 
belediyeyi dütüadirocek bir derece
dedir. Buaun için aklımıza pJeo bir 
tedbir var : Bu arabalarm telare rb'· 
mesine , hareket ve kalabalatuı aı.al· 
dıtı geç bir autta - UaelA pce...
müsade edilir. Şehre giden her ara· 
hadan belediye bet kuruf alır. Gün
de takriben iki yü• elli lira tutan bu 
para ile, belediye, tanzifat memurla
rının say11mı arttırır, ve gece sokak· 
lar derhal temizlenir. Bu İf ancak se 
.nenin dört ay ra"bi kısa bir zamanı 
ifiaıılii, Zaten dört tekerlekli araba· 
JanD kuüanlldıtmı farz ettOk aynı 
derecede ~ tohre rirecektir. 

B - Yolların bozulması : 
Bu dilpce ova için varid de- ı 

ti)dir. Çünkü bozulacak yol yoktur. 
Bundan bqka arabalar yaım ıosala· 
nn sert ve tqh ykferinde hayvan· 
..... tllmklan ~·için ek
.ty• dls ve tada yollarım tercih 
.ıerıu. 

Şehir ,-- aeliDGe : O.un 
önGae de arabaJan ıehrin muayyen 
,...... yollanndan geçirmek, ~t ve 
Pl'fl ~ ......- j\ıretile ge
plebilfiL.· ,...,..,. ,...._ bozulan 

- aerJ•I ikinci ••llllell• -

Mısırda 
Kabine değişiyor 

Nahas Paşa 
çekiliyor mu ? 

........... 
Kahire : 4 (Radyo) - Yeni ka· 

bine yakında letekkül edecektir. Ye· 
ai kabinede Bqveklleti Müewed Pa· 
ta alacak, Maliye Naz.an Mulr.ru Bey 
olacak ve dahiliye nezJ?etine ~ yi· 
ne bafka zat geçirilecektir. 

Kabinedeki tebeddülit mahrem 
tutulmakla beraber, sl.lihiyettar ma
hafil bu değ'işikliti zımnen ihsas et· 
mektedir. 

-
Regülatör ve kanal inşaatı münaka,. 

saları pek yakında açılıyor 

Çukurovada yeAi ve mesud bir 
devir başhyor 

Seyhan arttk böyle gemsiz:bırakılmıyacak 

Tarih, Cotnfya kitaplan Nil ol- birlerden elektrik istihsal olunur • 
mua Mmr bir çöl olurdu diye Bizim nehirler de yerine göre ve 
başlar. Firavnlu günündcnberi ifle· zamanı gelince bu işleri 'görecektir. 
yen kanallula Nil nehri Masan ihya Bu işe Cumhuriyet devrinde baş• 

lamyor ve ilk intihap edilen nehir 
etmittir • ( Seyhan ) oluyor . 

Çukurova Seylaan Ceybln kana· Irmaklardan istif•de için Su it· 
lizuyonu olmadan da zengin bir lerinin yeni yapılan tqkilab Ada-
tanm sahasıdır. Kanallar açılınca bir na bölgesinde üç türlü iş görecek. 
kat daha ıenpale,ecclc ve iki Masıra tir. 
bedel oJacakbr • 1- Seyhan Ceyhan, Berdan ve 

Medeni memleketlerde nehirler· Göksu ile ovalann sulanması. 
cim tirlü türl6 istifade edilir. Bizde 2- Seyhan , Ceyhan nehirle. 
1rmelıılar fimcliye kadar bofama aku rinin tatmuma kal'fl tedbir aha. 
ve aıa ..,. tapr , tarlalarda ekin- ması • 
leri tiozer, tefairlerde mamureleri yr 3- Bataldıklann kurutulması • 
kardı • Bugün birinci mesele ile mqgtd 

n::...nk neWrler • · ttlaioe o•-.ı... • 
art• ı lilVp iÇ ..,... ----

yarar, nehirlerle onlu)"._.,_ Ne· - Gerisi ~6 saflifede -

imali Suriyedeki isyan büyüdü 

Cezireliler Ankara' 
bir heyet gönderiyor 
Dün 
Beş 

gece yarısı kanii çarpışmalar oldu . 
kişi yaralandı . Boğuşmalar devamda 

Şimali Suriye isyanını idare eden Şeyh Musa 
Vatani çeteleri tarafından dün gec~ öldürüldü 

Her taraf kapalı açlık BEŞ AYLIK 
grevleri yapılmaktadır DIŞ TiCARETiMiZ 

Mardin : 4 (Tirkaözü muhabi
ralen) - Bugün pyanitimat bir 

• ~tan aidatım IOll mal6mata 
ıöte; Ka....,Jı, Dirik ve Aynidiver 
mıp~kalannda meaün biJuıwun 
Aıap, Kürt ve Suryao~ müttefi· 
~ Türkiye Cumhuriyeti hükume-

tine karşı be11ledikleri derin aayga 
ve sevgilerini izhu ederek birden· 
bire hudutdan iltica edeceklerini 
hildiren binlerce imzalı bir mazbata 
bamlam•tlardır. Bu mazbata yakın· 
da seçilerek- Anlcaraya fidece~ olan 

- Gerisi ftçüncn sahifede -

ispanya arhk mukadde l 
rahna terk edildi ----

arruzda bir kaç mevzi işgal ettiler. 

Mi'lff"'"'- Dat tica
-~nr~ll!'n resmi ra-

4Midlr8~prjlllr-..bet ·= 
rma niabetle 1 , 1 , lira bir faz. 
Jalı&J.ı 6QJ~48S. haR MhaJibmız 
2,2§~);'ıflira bir fazlibkl, 35,723, 
"23 liraya vamuıttr. 

Pancar zeri14t1 
inkişaf ettirilecek 

Ankara : 4 ( Radyo ) - Vesilen 
mal~ta göre ; şek~r f~ 
şirketi adına , nıüfe'hasm bir 1J.r~
ci grup Pancar ziraatlni tedkik ipn 
Erzuruma gelmiştir • 

Tecrübe yap.lan wı.terda, 
d....Uyola gümeıpilllpda fföar 
ekilmete elverifli sahalaıwezilllliflir. 
Heyet bütüa dotu illord. tedldkler 
yapacakbr • Aynct Er~a ~k 
ofis namına sijtcülül wmıcıtP ~e 
teCikikat yapmak ÜLere bir -1*'1' 
has111 göndeıi.bnlıtir • Pariı : 4 ( Radyo ) - Gazete 1 

ler , ispanya meselesi üzerinde oy
nanan diplomasi oyundan bahset· -------------~-~...-..... -----
mektedirler • 

Londra : 4 ( Radyo ) - lngiliz 
- ltalyan görüpaelerinin hedefi , 
.J!!Pliti izale ~ elki dostlutu 
iade idame ile ispanya işlerine bir 
sureti hal bulmak emeline matuftur. 

Valansiya : 4 { Radyo ) - Hü
kümet ıimal mıntıkalan için bir ko· 
mite kurdu . Bu komite oralardaki 
fakir balkın zararlarına tesbit ede. 
cektir. 

Madrid : 4 ( Radyo ) _ Asiler 

bu sabah ıün d<>tarken taarruza 
geçtiler · Hükumetçiler mukabil ta-

Fransa mali tedbir 
ali yor 

Paria : 4 ( Radfe ) - Alınan 
mali tedbirler amtmıi muvazeneyi 
takYiye edeeektir . Maliye nazırı 
atutos oraa.a it.dar projeyi ile. 
mal edecektir . Maliye .ekili bu mü. 
D11Cbetle bir de ıiatuk töfliyecelctir. 

1 
Uzak şarkta 
ateı böy.üyor 

Sovget nota 
çok şidde 

Japon hükumeti sovyet konso
toshanesine beyaz Rusların 
hücum ettiğini iddia ediyor 

Çin kıtaları rücatta 

llflPkif' : 4 (RadJe) - E .. hl ••altıea. Nllftkl_.. Jepen,9 
ile •IJ••I mUn•••batm lllllcuvve •dll•llltllllnl JaaZl ıa8'-
ta1Jır. Dll•r mUhı.ut ..,..._ .. ,._. .. .._. hallwtaM 
••k•rl hareklt All•~ına 11-.r çek .lepo' far~ • .......,,. 

Karad1nda aJrlClı ._..,. 
kit.ti b•k ........... r: vı.,.ı 
kadar Çin.,.. .. ıla • r ~u 
kuYYaMerl• PMdn • Merglll 



Ham madde 
peşinde 

çalışmalar 

Havsalanın alamıyacağı 
derecede muazzam ser 

vet gizliyen yer 
• 

DENiZLER 
Ç ölde kum, Okyanosta dalga, 

bize tabiatın büyük kudreti. 
ni gösteren iki mefhumdur. 

Fakat, kürreyi kaplayan denizlerde 
havsalanın alamıyacağı derecede 
muazzam servetlerin gizlendiğini in· 
san ötrenince, bu kuvvet ve kudret 
daha bariz bir şekil almaktadır. 

Wilmington civarmda bulunan 
bir tecrübe enstitüsü, deniz suyunu 
iyiden iyiye tetkik ve tahlil ettikten 
sonra, tabiabn en büyü~ ham mad · 
de deposunu deniz suyunun teşkil 
ettiği neticesine varmıştır. 

Deniz suyunda, kolayca elde edi. 
len tuz ve mağnezyumdan ba~ka , 
daha hır çok yüksek değerde ser· 
vetler gizlidir. 

Şimdilik deniz suyundan Brom 
istihsal edilmektedir . Son üç yıl 

içinde 7.559.680 ton deniz suyu a
naliz edilerek istihsal edilen madde 
lerin endüstriye sevkedildiği göz 
önünde tutulacak olursa , sadece 
tecrübe ile vakit geçirilmediği anla
laşmhr. Bu kadar su ile 70 metre de 
rinlitinde ve üç kilometre murabba
mda bir göl meydana getirmek 
mümkün oldutu gibi , bu su, üçyüz 
milyon Türk lirası değerindedir • 
Tahlil edilmiş olan sudan, albn, gü
müı, bakır, demir, alüminyum, kali· 
lorid ve iyod, iıtihsal edilmiştir • 

Dost Sovyetlerde sosyal 

hayat ve fen işleri -

Yedi buçuk milyon ton deniz suyun 
dan 130 kilo altın elde edilmiştir . 
Bu böyle olmakla beraber, deniz su
yundan maden istihsali henüz ran 
tabl değildir. Çünkü , birçok maden· 
leri, maden ocaklarında çok daha 
ucuza istihsal etmek mümkün· 
dür. 

Fakat buna rağmen, bu işlerin 
erbabı gözlerini denizlere çevirmiş
tir. Bir çok fabrikalar , masrafı kı· 
san makineler kurmağa çalı~ıyorlar. 
Nitekim bu deniz suyu işiyle alaka· 
lı olmak üzere , geçenlerde, her bi
ri dakikada, 548.000 ton su çeken 
iki tulumba inşa edilmiştir. 

Suyu saniyede 32 kilometre sü 
ratla sevkettiklerine göre, bu iki tu
lumba bile birer ufak sanat harika-

sıdır. Düşününüz ki, bu süratla ha
reket edildiği takdirde koca Ostüva 
hattım , yirmi dakikada dolaşmak 
kabildir! 

Yedi buçuk milyon deniz suyun. 
dan ayrıca, 4 ton gümüş, 360 ton 
aleminyom, 377 ton bakır ve bu 
kadar değerde de demir istihsal 
edilmiştir. 

Almanya gibi ham maddeye 
ihtiyacı olan memleketler kimbilir ne 
kadar seviniyorlar ? 1 

••• 

SESLi MEKTUPLAR 
Sovyetlerde aile hayatı kuvvetle

niyor çocuk düşürmek yasak 

Arktik auntalcalannda seyabata , ku'da 8,150 iken 12,126 ya, Atka· 
çakm•.k.ta olan buz kıran gemileri, j INd'd~ 1,080 iken 2,100 e çrlcmıı· 
Kutubi ıtuyonlarmda çalapnakta olan tar. Minsk, T'afliı, Frunze ve Taş· 
le ahramanlan 309 kadar •sesli,, kend şehirlerinde ise dotum bir 
mektub pndermektedir. Bu mektub- buçuk misli fazlalaşmıştır . . Bu se· 
lar, üzerlerinde gramofon plala ter- i nenin ilk dört ayı zarfında Ukran· 
tibatla bir ,erit bUlunan kartpostal· ya'cla heçen (aenenkinden 163 bin 
lardan ibarettir. fazlam ile, 422,SOO çocuk dotmuı· 

• ~. kutub kaşla. tur. Umum Sovyetler birlitinde, 
JICtlar- çocuklanm, bnlanrun, vasati olarak dotıJm, 1937 senesi· 
amelerinm ve yakm doıtlannm ni~ ayna aylarina nisbetle, yüzde 30 
IUleri mazbut bir halde bulunmak- fazlalatmıştır. 
tact.r. Bu kartlar, ilim utrunda ark· 1 Nisan 1937 tarihine kadar, 
titin -+ak mıntakalamda yuvala- çok çocuklu ailelere yardım olarak 
rmdan uzak YAflYaD bu kahraman- 466 milysn ruble verilmiştir. Halen 
lar üzerinde her halde çok iyi bir 270 binden fazla anne, bu tahsisata 
mrette tesir edecektir. Bu, kendi· almaktadır. 
leri için en büyük bir hediye ve en Geçen sene, hükumetin bu ka· 
belit birer mektub tctlcil eyliye- ranrun, Sovyet ailesini takviye hu· 
c:ektir. susunda çok büyük bir kiymeti 

.. ,,,. .. rde elle kunellenlıor mevcut bulundutunu göstermiştir. 
Sovyetler birJitinde, çocuk dü. Boşanma vakaları mühim nisbet. 

fiirmeti yualc eden, çok çocuklu te azal1n11 ve 1937 senesinin ilk dört 
ailelere yardıma emreden, botanma ayı içinde, 1936 senesinin aynı ayla-
biclelerinde bazı değişiklikler vü· nna nisbetle, R.S.F.S.R.' de Sovyet 
cüda ptiren ve nihayet dolum ev· Ukranyada üç milli daha az boşan· 
leri ile çocuk bakım evleri ve kreş· ma vakUI kaydedilmiştir. 
lerinia çotaltılmua hükmünü ihtiva Bütün Sovyetler Birliğinde, do· 
eyleyen kararnamenin intişarmdan PGJ evleri ile çocuk kreşlerinin faz· 
beri bir aeae geçmiştir. lalaşbralmasına ve teşkilatlandmlma• 

EAıu tlaba evvel, Sovyet bal· sına büyük bir faaliyetle devam olun-
kmm raf..._ tuı.a ...... üz~.. maktadır. Tesbit edilen plin muci-
dotum niabeti de Jiikaelmekte idi. bince, 43.000 yatakla yeni doğum 

Daha, 1935 leDClinde, ondan evleri, 900.000 çocukluk daimi kreş· 
bir evvelki seneye niabetle, dotum ler ve 4.000.000 çoculc için mevsim 
yüzde 40 ili 50 fazlalUllllf. çocuk krqleri ve ı. 7 50.000 çocuk için de 
dütürme ile yüzde on tenezzül et· yeni bahçeler Wcude getirilecektir. 

mitti- Hiikimetin 27 haziran 1936 
tarihli m•n üzerine İle, dotum:v•· Borsada alım satım 
kmm, yeni bir ..._ çotalmata 

baflımlfbr. Kinunllni ·Mayıs ay· 
lan um.da ! Molkovada'da 1936 
• .,.. ayl8ft lll'fanda 30, t 71 iken, 
bu sene .... 3(398 e Leningrad 
phrinde 21,978 iken 39,789 a Da· 

Dün şehrimiz Boraasmda butda 
yan kilosu 4 ile 4.2S, arpanm kilosu 
3,31,5 ile 3,45, yulafnı kilosu 3,37,5 
kuriittan alınıp sablmışbr. Borsada 

alam 1abm hararetlidir. 
* 

Hududu geçmiş 
bir kaçakcı 
yakalandı 

Kaçakçının Üzerinde bir 
mektup ve Suriye 

paraları çıktı 

Karataşdan aldığımız malumata 
göre; dün, Lazkiyenin Kabataş kö· 
yünden Mahmut oğlu Cemil adında 
bir kaçakçı Damçöken köyünde dev
riyeler tarafından yakalanmıştır. 
Kaçakçı Cemilin üzerinde yapılan 
araştırmada Arapça yazılmış bir 
mektup ve bir çok Suriye paraları 

bulunmu~tur. Bu şüpheli adam hak· 
kında tahkikat derinleştirilmekte

dir. 

Baytar Müdürü 
Cenup hududundaki 

köylere gitti 

Şehrimiz Baytar Müdürü Bay 
Adil Olgun Cenup hududumuz ya
nındaki köylerde bulunan hayvana 
tın sıhhi vaziyetini tetkik etmek üze. 
re dün şehrimizden ayrılarak o mınta
kalara hareket etmiştir. 

Orman yangını 
söndürüldü 

Dünkü sayımızda Belemedik mın
tıkasmda çıkan orman yangınının 
söndürülmesi için Devlet demiryol 
lanndan 40 kit"lik bir amele kafilesi 
gönderildiğini yazmıştık. 

Dün aldığımız malumata göre; 
amele çalışmasında muvaffak olmuş 
ve mezkur ormandaki yangmın önü 
almarık söndürülmüıtür; 

Küçük bir kız çocu 
ğunu kaçırdılar 

Ondört yşındaki kı• 
rızasiyle kaçtığını 

söylüyormuş! 

Adananın Sofu bahçe mahalle· 
sinden Hamdili köyünde (Ceyhan) 
Koza tarlasında çahşan Çtçen lsmail 
kızı 14 yaşlarmda Şadiye adında 
bir çocuğu aym köyden Ali oğlu 
Battal isminde bir adam dün kaçır
mııtır. 

Zabıtaya yapilan müracaat üze· 
rine Battal yakalanmış ve küçük 
Şadiye elinden ahnmıştir. 

Battal, Şadiyenin, kendisine gö· 
nül rızasiyle kaçtağmı söylemektedir . 
Battal Adliyeye teslim edilmiştir. 

Dünkü "' yagmur 

Dün sabaha karşı şehrimizde 
hafif bir yatmur ya~mıştır. Yatmur 
beı on dakika kadar devam etmiş· 

tir • 
Bu yağmur, evlerin damlarmda 

ve bilhassa bağlarda açık havada 
yatanlam tatlı uykusunu bozmuı
tur • 

Çeltiklerin vaziyeti 
çok memnuniyet verici 
Bu yıl onbir 

Sahaya 
bin dekarlık bir 
pirinç ekildi 

-~-------··--------~-
Bazı Çeltikler kurutulacak 

-----········--- -
Kadirli, Kozan, Osmaniye, Ceyhan ve Bahçe kazalarında bu 

yıl 3039 numarall Çeltlk kanununun çerçlvesl dahlllnde •ula
ma usultyle t t,000 "ekera yakm zerlyat yapılmı, ve bu suretle 
kanunun hUkUmlerl dahilinde Çeltlk ekiminden bu yıl geçen ••· 
neye nazaran gerek sıhhi ve gerek zirai durumların çok 
mUkemmel oldulu kazalardan gelen raporlardan anıa,ılmak
tadır. 

Hilen, dolu ve sair havai 
tealrattan mezruata bir zarar 
yoktur. 

Maheullt bUyUme derece. 
teri çok farklı bulunmasına 

nazaran mahsulün çok farklı 
olecaıı kuvvetle , Umld edll· 
mektedlr. 

Bazt kazalarda kanunun hüküm· 
lerine aykm zeriyat yapanlar ceza
landmlmış ve bazı yerlerde de yol 
suz zeriyat yapanlardan ceza alın
makla beraber bu gibi kimselerin bu 
def alık isi ahı çareleri için mühlet ve· 
rilmiş ve bu mühletin bitammda ya 
pılacacak ikinci kontrolda noksan
ların ikmal edilmediği görüldüğü 
takdirde çeltiklerinin kurutulacağı 
alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

XL O 

Bir kadını zorla 
bahçelere götürüp 

tecavüz ettiler 
Hüriyet mahallesinden Ramazan 

oğlu Ahmed, lstiklil mahallesinden 
Ramazan otlu Arabae. Recep, Şeyh 
Mustafa mahallesinden Mustafa ot 
lu Kasap Sabri adındaki dört kişi 
Döşeme mahallesinde oturan Kamil 
kıZI Rabia ismindeki kadını Hamam 
kurbu mahallesinden Şaban kızt Ra
bıanın yardımı ile Papasın bahçesine 
götürmüşler ve içlerinden Ahnıed, 
kadına cebren taarruzda bulun· 
muştur. 

Rabiamn şikayeti üzerine zabıta 
harekete geçmiş ve suçluları yaka· 
LyaralC adliyeye teslim etmiıtir. 

Selanik sergisine Ada
nada iştirak ediyor 

Selinik Enternasyonal sergisine 
şehrimizde iştirak ediyor. Borsa, 
l ürk Ofisin tebligata üzerine zarif 
ambalajlar içerisinde sergide nümü 
neler göndermiştir. 

Kültürde: 

Müsabaka sınavları 

Ankara Gazi terbiye enstitüsü
ne girmek isteyenlerin müsabaka 
irnbhanlan atustosun 9,10,11 inde 
şehrimiz kız lisesinde yapalacakbr • 
Sınava ilk mektep muallimleri gire· 
bileceklerdir • Bu hususta daha et
rafla malumat edinmek İçin ıebrimiz 
kültür direktörlüğüne müracaat et· 
mek liwmdir • 

Sanat mektebi için 
yapılacak imtihanlar 

ıı 

Vilayette: 

Bazı layinler 
iskan memurluğu ve iskan ka· 

tibliği için vilayette açılan müsaba· 
baka imtihanında 937 Lise mezun· 
!arından Mevlud Karaca ' kazanarak 
Ceyhan İskan memurlut;na, Kozan 
iskan katibi Hulusi Akuşluğ Merkez 
iskan memurluğuna ve Kozan iskan 
memurluğuna da Lise mezunlanndan 
Niyazi, iskan kitibliğine de Orta 
meHep mezularmdan Nizameddin 
Altmel tayin edilmiştir· 

~abıtad_a-.:1 
Bir çocuk arkadaşını 

bıçakla yaraladı 
Milli mensucat fabrikasmda ça~ 

lıpn amelelerden lbrahim otlu 13 
yaşında Ab\Uet adında bir çOCUk , 
aynı fahrikada çallfAll küçük amele· 
)erden izzeti bıçakla kolundan yara 
larmtbr • Zabıta ife 'laıi~t etmiş 
kanuni muameleyi yapmllbr • 

Esrar tutuldu 
Hasan aedei otliı Cenıif ıldnUla 

bir adamı, zabıta şüphe ederek ta· 
kip etmiş ve Ü*rinde yaptatı araş· 
brmada 90 santigram esrar bularak 
müsadere etmiştir • Cemil hakkenda 
yapılan evraklarla adliyeye tealtm 
edilmiştir • 

Çifte tekerlekli, 
dört tekerlekli 
araba davası 

-- Birinci sabifedeB artan -

yolların miitemadi tlmfri için de be· 
tediye araba başından bet klll'Uf alsa 
çiftçi memnuniyetle verir. 

C - Çift tekerlekli arahlılann 
hayvanları kısa bir zamanda telef et· 
mesi : 

Hayvanlardan çok ve daha evvel 
insanları dütünmek mecburiyetinde 
bulunduğumuz bir zaman ve memle. 
kette yaşamamıza ratmen bu fikrio 
insani bir duyğudan dotmuş olmasını 
düşünerek takdir etmemek elden 
gelmez. Fakat arabalara, hayvanlara 
sıkıntı ve azab verecek derecedeki 
yükü men etmek suretiyle bu mah. 
:ıurun da öoline geçilebilecetiru sanı
yoruz. 

Görülüyorki çift tekerlekli araba
nın menini İcab ettirecek mahzurlar • alınacak basit bazı tedbirlerle ve 
kolaylıkla izale edilebilecek mahi• 
yettedir. 

S Atustos 

Acaib 

O ünyanın en acaib evlildl'} 
lerdir? Bu mesele bu 
Londranındedikoducul• 

meşgul etmektedir. 
Bunların büyük bir kısmı. 111 

fatı Bay ve Bayan Al Tanı 
vermek meylindedir. 

Boyu sekiz buçuk ayak 
ğunda dev gibi bir adam olan 
maini, seyyar şirklerle dolaşa1' 
yük bir muvaffakiyet kaza 

Tomaini, bu törenlerindeO 
rinde cüce bir kadınla tanış 
bu kadının yalnız şirinliğine 
aynı zamanda artistliğindeki fe 
adeliğe de gönül vermiş. Bu 
işi büyüdükç büyümüş veni 
T omaini cüce kadınla evlenmİI . 

Dev gibi bir adam olan T 
için, sevgili kar1s1D1 el üstünde 
dirmek bir mesele tqkil etme_, 
hususiyle kansi iyi bir ev ka~ 
duğunu gösterdikten sonra, 
seve seve yapmaktan hiç çe · 
miştir. 

Bugün dev gibi adam k 
cüce karısı ise kazak kesilmiştiı 

Bu suretle, .1şk tersine bir 
süp kurmuş oluyor. 

Yüz kıloluklar 

P arisin eski cemiyetlcrindd 
ri de yüz kiloluk erkekld 
lübdür. Bugünlerde k 

nun kırkıncı yıldönümünü kutla 
olan bu kulübün azalan, şişnı 
modası geçmiş olmasına ra 
azalmış değildir. 

Yirmi yıldanberi mevkini 
faza eden ve bir sebzeci olan 
diki Başkan Piyer Düvel, kulüf 
zamnamesinin, herkesin yüz 
ağırLğmda olması faslım bilha"' 
bir surette kontrol etmekte ve V 
ay azaları kantan wrmalctadit· 

Bu yd, kulübün kuruluşundl 
kança yıla olmasa tlQlayısiyle 
bir balo verilmiş ve bu balo, 
yıltarda · verilmiş olan balolano 
enteresanı qlmUflut. 

Hele yüz kilodan aşaif ol 
ıiımanlann ananevi polka ile 
nun dan~ faslma açmalara, ender 
rülen manzaralardan birini tq 
miştir. 

Kanunların bile büyük vası 
dan birisi, zaman ve şartlara 11 

tuğu ve bir ömre sahih olm 
dır. Tabiatınkinden başka ebedi 
nun yoktur. 

1 

Bugün el ile tutulabilicek bir 
kikat meydana gelmiştir: Dört 
tekli araba Çukurovada İf 
yor, Ovalarnnızda yol yoktur: 

Motör-lü ukil vuıtaJarı çifçi 
kesesine uygun gelemiyccek d#ID' 
de babalı oldutu gibi, memlek 
vetindea bir parçama harice 
sma sebep olmaktadır • Boauk 
nmııda ömürleri çok kı•dır, 

Bu memnuiyet yizünclea 
şehir kapdannden içeriye 
için Çukıarova çifçisi , orla qir 
sapla , senede yanm milyon lir~ 
hude para harcamaktadır , P 
mahsulünün iyi bir senede meml 
16 • 17 milyon liralık bir servet 
tirditini düşünecek olursak ~ bu 
nm milyonun maliy;et fiyatı üz 
oldukça mühim bir rol oy~dıtı 
dana çıkar • Bundan bafka ~ç~ 
parayı düşünmeden sarfedec;~ 
vaziyette bile olsa ; mevcud 
vuıtalara mahsulü tehir an,tuı~ıam 

tqunata kifi detilclir • Bm' ıaeDMll 
~ iti yaJnıur me~imiDe 
bit.ıyecek ve rekQltenin bayiik 
kısmı yatmur altmda kalacalttır • 
bu yüzden utrayacatımrz zlyan 
sapsızdır. Dün oldutu gibi bUpn 
en modern ek.onomı düsturu is 
ucuza mal etmektir ; ister ltol 
tasiyle , ister hayvan vaııtuiy 
ister makine "fasıtasiyle olsan •• 

Bugünlerde şehirde hava çok 
rüzrirb geçmekteve bu yüzden yollar 
çok tozludur. Sıcaklar, normal vazi· 
yetini muhafaza etmektedir. Dün de 
en çok sıcak 36 santigrat derece· 
den fazla detildi. [}jq hava, kısmen 
bulutlu geç~tir. 

Konya sanat ve Ankara inşaat 
u:.tası okullarına girmek isteyenle· 
rin müracaatları için yol gösteren 
şartname , maarif vekaletinden dün 
şehrimiz kültür direktkrlüpne gel· 

lmiıtir • Bu mekteplere ~raaaz yatalı 
olarak talebe alaaac.ktır , 

Bu husustaki yasak iyi niyetlerle 
yapılmıştır. Bu mnhakkak .. Fakat tat. 
bik sahasında utradıtı muvaffaki· 
yetsizlik ve çiftçiye verdıti zarar , 
ouun kaldırılmaımı icab ettirecek 
mühim sebeblerdir. Niçin bu karar 
verilmiftir, diye kimseyi muahaze et. 
mek dotnı detildir. Her yerde, her 
iş sabasmda mahzurlu ve yerinde ol. 
mayan kararlar verilebilir. Asal büyük 
meziyet ve aklı selim bu çeşit karar. 
larlD mehzurunu görerek devamına 
nihayet vermek.tir. 

O halde Çükurova çitçtal 
büyük bir deni halini almıı olan 
if ia halli lizıin<hr • 

Şüpheaiz ki , bizim cliflıllflllMm 

timiz bir '°k tedbirler de •e 
tur . 

Ne olursa olıun , mesele 
ortanan kaldırmaktır • 
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Her deviıde ve her memlekette 
halk arasından yükselmiş , saltanat 
Ve debdebe dolu bir hayat yaşadık
t'n sonra nam bırakarak bu dünya· 
dan göçmüş insanlar vardır . 

Masaııiello buelardan biridir . 
Masaniello bir balıkçı iken koca 

~r memleketi elinde istediği gibi 
ıdare eden bir adam olmuş , başka 
llıenıleketleri kendine ram etmiş , 
tarihte de nam bırakmıştır . 

Hakikaten Masaoiello tarihte , 
Yarı facia , yarı zafer kahramanı 
olarak kalmıştır . 

Masaniellonun macerası on ye
dinci asrın ortalarında Napolide ge 
Çer . O devirde cenubi ltalya lspan · 
Yol İşgali altında idi . Masaniello 
da hükumet reisi olduğu zaman is
panya kralı iV inci Filipin emrinde 
Napoli hükumeti kral vekili mevki
inde bulunuyordu . 

Napolide halk üç sınıfa ayrılmtş· 
tı : Asilzadeler , orta sınıf ve fakir 
ahalı , fakir ahali sınıfı , adetçe di
ğerlerinden çok olmasına rağmen ' 
hükumete bir tek mümessil ile işti· 
rak ediyordu . 

Halbu ki diğer iki sınıfın beşer 
tııünıessili vardı . Bu suretle , fakir 
ahali hakkını ayikile müdafaa ede
mez bir vaziyette idi . 

ispanyadaki kral , fazla masraflı 
bir çok muharebelere girişiyordu • 
Bunların masrafını karşılamak için 
bulmağa mecbur olduğu parayı Na
Poli ahalisinden çıkarmak istiyordu 

Vergiler bittikçe artıyor , zulüm 
Ve sefalet o derece şiddetleniyordu. 
liemen hemen her şeyden vergi al. 
mıyordu . Hem de ne kadar şiddetli 
Vergiler 1 

Mesela , bir maldan yalnız Na. 
Poli hükumeti hudutlarından içeri 
girerken değil , bir şehirden bir şe. 
hire naklolunduğu zoman gümrük 
resmi alınıyordu . Bu suretle , bir 
rnalın fiati , memleket dahilinde , 
bir şehirden bir şehirc her ğeçişin· 
de yükseli yordu . 

Bir gün , gümrük memurları , 
~İr kadını yakaladılar . Bir şehirden 1 

•çeri girerken kucağında çocuk gibi 
tuttuğu şeyden şüphelenmi, ler , kun· ı 
dağı alıp baktıkları zaman bunun 
İçi un doldurulmuş bir çuval olduğu· 
ııu görmüşlerdi . 

Un zaptolunmuş kadın hapse 
atılmıştı . Hapsedilen kadın : Bernar 
dino genç bir balıkçının karısı idi , 
Balıkçı , karısının hapsedildiğini an· 
!ayınca hapisaneye koştu ve karısı· 
nııı bırakılması i~in ricada bulundu. 

Hapisane , un ve buğday nazırı 
( Covanııi Feritstıya ) Giovanni Feri· 
tizanın idaresi altında idi. Giovanni, 
balıkçıya , karısını ancak 100 altın 
llıukabilinde serbest bırakabileceğini 
Söyledi , 

Balıkçı , bu parayı bulmak için, 
bütün varını yoğunu satmak , on· 
dan sonra da günlerce çalışmak 
lllecburiyetinde kaldı . 

Nazırın istediği parayı götürüp 
karısını kurtardığı gün genç balıkçı 
Şu yemini etıııişti : 

" Yemin ederim ki , ismimin 
Masaniello olduğu gibi muhakkak 
surette , bu soygunculardan intikam 
alacağım , • 

Masaniello Narolinin fakir ma
hallerinden birinde, karısı annesi ve 
kız kardeşi ile beraber yaşıyordu · . 
Evleri, çoluk çocuk itibarile fazla ka· 
labalıktı. Ertesi sabah balıkçı, gerek 
kendi hısımlarının, gerek mahallede· 
ki diğer fakir halkın çocuklarını top
layarak, sokakta hükumete karşı 
bağırttı. 

Nümayiş yapanlar çocuk olduğu 
için ceza görmediler. Yalnız, sustu· 
rulmakla kaldı. Fakat, çocukların 

sesleri ile yükselen şikayetler herke 
sin şikayeti olduğu için, etrafta der
hal tesirini gösterdi. Bütün halk 
hükumete karşı ayaklanmıştır. 

1647 temmuzunun 7 inci günü, 
sabahleyin ahali gümrük idaresinin 
önünde toplanmış, başlarında Masa. 
niello olduğu halde, şiddetli nüma· 
yişte bulunmuştu . 

Bu arada, gümrük idaresinin 
halktan zaptolunan mallarla dolu 
olan odasına ateş verilmişti. Bütün 
bina beş on dakika içinde alevler 
içinde yandı, küf oldu. 

Biraz uzakta, evinin kapalı pen· 
ceresinde, perdelerin arasından, bü· 
tün bu olup bitenleri seyreden Ber· 
nardina, heyecan ve endişe içinde 
kıvranıyordu. Bir aralık kocasının 
yüksekçe bir yere çıktığını ve halka 
hitaben bir şeyler söylediğini gör· 

dü: 
Masaniello: 
" Yaşasın kral, kahrolsun bükü· 

met l ,. diye bağırıyor ve halkı, na
tık sözleri ile teshir ediyordu. 

Biraz sonra , Masaniello önde , 
halk onun arkasında , bir akın ha· 
!inde , hükumet binasına doğru yü· 
rümeğe başladılar. 

-Sonu Var-
[ Daha iki gütı sürecek J 

Şimali Suriyedeki 
isyan büyüdü 

- Birinci sayfadan mabad -

bir heyete tevdi edilecektir. 
Bu mazbatalar halkın, vatani 

idaresini bu g ü n k ü şerait 
altında asla kabul etmiyeceklerini 
kuvvetle söylemektedirler. 

927 senesinde Beynelhaldeki 
hudut hadiseleri halkı çok ye'se dü 
şürmüştür. Dün, bu mazbatayı halka 
imza ile meşgul olan Şeyh Musa , 
vatani çeteleri reisi Halil tarafından 
öldürülmüştür. Bu yüzden Derbesi· 
ye ve Amudede bir çok kıyamlar 

olmuş ve bu hareketler gece yarı 
)arına kadar devam etmiştir. Ölen 
yoksa da her iki tarafdan beş kişi 
yaralanmıştır. Dün gece Derbesiye 
ve Amude de çarşılar açılma. 

mış ve elektrikler yaktırılmamıştır. 

Kamışlı çarşısı beş gündür kapalı
dır. Bazı Musevi ve Hristiyanlar dük· 
kanlarını açmışlarsa da vakı olan 
taarruz ÜLerine kapamışlardır. Ka· 
mışlıda buhran günden güne fazla 
!aşmaktadır. Kamışlıda açlık vardır. 
Kamışlıda bulunan Halepli ve sair 
yabancı Ermeni ve lslamlar Halebe, 

Deyerzor ve Şama kaçmaktadırlar . 
Hasıcede de açlık grevleri tevali 
etmektedir. Buralarda bulunan Nas. 
tur iler Araplara tecavüz etmekte. 
dirler. Elcezire hadiseleri çok vahim 
bir şekil almış bulunuyor. 

Satlık ev ve bağ 
Akça Mesçil mahallesinde 115-

117 numrolu evlerle Yılanlı mezra· 
sında Meb'us Damar Arıkoğlu ve 
Turhan Cemalın bağları arasındaki 
7 dönümlük esçarı müsmireyi havi 
ve içinde kuyusu bulunan bağ satı. 
lıktır. lstiyenlerin matbaamız mücel· 
lidi Refet Armana müracaatları. C. 

4-4 G.A. 

Kiralık ev 
Reşdbey mahallesinin yeni salcı. 

larda 8 numaralı ev on beş aylık 
kiralıktır . Müteahhit Hakkıya mü 
racaat.8380 3-7 
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Soyet notası 
çok şiddetli 

- Birinci sahifeden artan -

yecan uyandırmı.tır. • 
Japonlar Yung . Çingi bili mu· 

mukavemet işğal ve Japon tayyare 
!eri muhtelif yerleri bomb:.rdman 
etmişler ve Tiyen Çin · Nankin de
miryolunun muhtelif yerlerini bom 
bardman etmişler ve Tiyen · Çin 
demiryolunun tahribine bir muka. 
bele olmak üzre yüzlerce Çinli köy· 
lüyü öldürmüşlerdir. 

Moskova : 4 (Radyo) - Tas 
ajansı Tiyen Çindeki Sovyet konso
loshanesine yapılan taarruzun Japon 
casus teşkilatına mensup beyaz Rus· 
!ar tarafından yapıldığını bildirmek 
tedir. 

Salahiyettar bir zattan bu taar
ruzun beyaz Ruslar faşistleri tara· 
fından yapıldığını gazetecilere söy
lemiştir. 

Tokyo : 4 (Radyo) - Japon 
garnizonları telsiz işaretlerine cevab 
v !rmemektedirler. Telsiz istasyonu· 
nun bir casus tarafından tahrib edil 
diği sanılıyor. 

Tokyo : 4 (Radyo) - Sovyet 
konsoloshanesine Japon askerleri 
değil beyaz Rus çeteleri hücum et· 
miştir. Hükumet, Rovyst notasına 
bu yolda cevab verecektir. 

Tokyo : 4 (Radyo) - Svoyet 
maslahatgüzarı hükümetin notasını 
Japon hariciyesine dün tevdi et· 
miştir. 

Nankin : 4 (Radyo) - icra ko 1 

mitesi toplanmış, ve tedbir kararları 
ittihaz etmiştir. _______ ., ______ _ 

. 
Su siyasetimizin 

büyük temeli 
attlıyor 

- Birinci sahifeden artan -

Mühendisler tetkik ve mesaha 
alan ve levazımı yeni alman kam
yonlarına yükleterek mayıs iptida 
sından itibaren ovaları dolaşmağa 
başlamış ve etüdferini yapmışlardır. 

Sovyet Aze\ bayca 
nında nakliyat 

1 Kanunevvel 1937 tarihinde 
Hazer denizi seyri sefain tröstü fi
losu, 146 gemiden mürekkep bulu
nuyordu. 

1936 senesinde Hazer denizinde 
işliyen gemiler 14.433.000 ton eşya 
ve 371.451 yolcu taşımıştır. 

Azerbaycan'ın nehir vapurları, 
45 dir ve bunlar da ayrıca bütün 
l 936 senesi zarfında 236.600 ton 
eşya ve 33.693 yolcu taşımışlardırl 

Azerbaycan Sovyet Cümhuriye.' 
tinde hava yolu ile yapılan nakliyat 
ta gittikçe büyüyen bir hızla artmak 
tadır. 

Azerbaycandaki sivil tayyare ha. 
va hatları, 1936 senesinde, 1,245 
kilometre uzunluğu bulunmuştur. 

Azerbaycan dahilinde iki şehir· 
de, Baku ve Kirovabad' da tramvay 
vardır. 

Baku tramvayları, 1936 senesi 
dahilinde 179.000 yolcu taşımışlar 
dır . 

Kirovabad şehrinin tramvayları 
ise, gene aynı sene içinde 9.400.000 
yolcu nakletmişlerdir. 

Bu iki şehirdeki şebekeye pek 
yakında yeni hatlar ilave edilecek ı 

ve bu suretle ihtiyaca daha iyi teka· 
bül eyliyecek bir hale getirilecek. 
tir . 

Azeı baycan dahilindeki demir. 
yolları arasında Baku ile Sabonçin 
arasında işliyeni elektrikli demiryo. 
ludur. Her bakımdan büyük bir ehem 
miyeti olan bu hatta işliyen trenler, 
1936 senesi zarfında, 40.300.000 
yolcu taşımışlardır. 

Bayanlar 1 Baylar ı 

Meşhur lsviçre saatları gibi dünyanın en 
küçük , modern , güzel , şık , portalif vo 
&c1ğlam • 

Müracaat : 

Hermes 

YAZI 

MAKİNESi 
alınız 1 

Seyhanın iki tarafında ana ka- Rıza Salih s,m1y 

Sahife : 3 

C. H. P. Seyhan lıyönkurul Başkanlığın
d n: 

1- Satılacak maim cinsi ve mikdarı : Hudut ve evsafı şartnamede 
gösterilen ( 1440 ) metre mu· 
rahbaındaki eski orozdibak 
arsası. 

2- Muhan'lmen bedeli : (20000) yirmi bin liradır. 
3- Şartnamesi C. H P. Seyhan lıyönkurul bürosunda parasız ola

rak verilir veya posta ücreti gönderildiği takdirde adresine yollanır. 
4- Artırma 7-Eylul-937 salı günü saat (18) Adanada parti kura· 

gında yapılacaktır . 
5- Artırma kapalı zarf usulü iledir. 
c- Kapalı zarfla yapılan teklifler haddi layıkında görülmezse artırma 

ve satış pazarlığa çevrilir. 
7- Muvakkat teminat mikdarı (1500) bin beş yüz liradır. 
8- Teklif mektupları 4 uncü maddede yazılı ihale vaktından bir saat 

evveline kadar C. H. P. Seyhan lıyönkurulu başkanlığına verilmiş bulu· 
nacaktır. 

C. H. Partisinin malı olan Adanada vaki Orozdibak arsası yukarı
daki maddelere göre kapalı zarf usulü ile satılığa çıkarılmıştır. isteklilerin 
muayyen gün ve saatta teklif mektuplarını vermeleri ve ihale vaktında 
bizzat veya Noterlikten lastikli vekaletnameli vekillerinin Adanada C. H. 
P.Seyhan llyönkurul kurağında hazır bulunmaları ilan olunur, 

8388 1 4 

YAZLIK sinemada· 
Bu akşam 

(Cürüın ve Ceza) 
Meşhur RUS ediplerinden : 

FEODOR MICHAILOV!TCH DOSTO!EWSKI nin bütün dünya lisan
larına tercüme olunan eserinden ve HARRY BAMR ve PİERRE BLAN
CHAR tarafından büyük bir muvaffakiyetle temsil edilen vo IST AN BUL 
ŞEHiR TIY ATROSUNDA aylarca oynanan , bütün dünya tiyatro ve 
sinema alemi~de. Y'.':PY.eni bir değişiklik yapan ve büyük muvaffakıyetler 
kazanan bu filmı lmtiin Adana halkına mutlaka görmelerini tavsiye ederiz. 

Pek yakında : 
Binlerce fügüranın iştirakile ve bu filmde işiteceğiniz ve her ağızda 

dolaşacak şarkılar velhasıl filmlerin şaheseri ve dans, muzik filmlerin 
en güzeli 

Mari Nella 

iKi YAVRUCUK 
TAMARA 

TATU BELA 

Yeni çıkan kanun ve 
. 

ŞOV BOT 
8383 

nizamlar 

Telsiz Kanunu 
Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 

Karıurı No: 3222 Kabul tarilıi : 9/611937 
nalların etüdü bitmiş ve projeleri J Posta kutusu 95 ) ( ı clofon No. 

yapılmıştır. Bu projeye göre Ada· 14-30 8305 
nanın bir kaç saat şimalinde Dil· i•--••-•-•11111111•1---ıii 
herler sekisinde bir regülatör yapı-
lacak ve ırmağın suyu orada normal 
seviyeden 6 7 metre yüksekliğe 
çıkarılacaktır. 

sakalaridis nevıne benzer pamuk 
gelir . Pamuk dokuma fabrikaları 
da bunu hesaba katarak en ınce 
iplik ve dokuma işlerine göre teı ti· 
bat almış veya alacaklardır , 

Madde 15 - Alıcı telsiz tesisatı sahipleri anten olarak çerçeve anten 
kullanabilecekleri gibi nizamname ile tesbit edilecek olan kayıtlara uygun 
olmak şartile bina haricinde ve dahilinde anten tesisatı yapabilirler. Ancak 

1 sekizinci maddede tesbit edilen askeri mıntakalardaki ecnebiler yalnız 
çerçeve anten kullanabilirler. 

Bu hesapça ova ( 30 ) rakı· 
mına kadar sulanacaktır . 

Seyhan ırmağının sağ tarafında 
56 bin hektar ve sol tarafında 90 
bin hektar yer ki Çukurovada ce -
man 149 bin hektar yani aşağı yu
karı birbuçuk milyon dönüm iska 
edilecektir. 

Türkiye umum sulama işleri 
için beş senelik ( 31 ) milyon tahsi
sattan ( 12 ) milyon lirası Seyhan 
sahasına ayrılmış olduğundan bu 
para ile yapılacak ve inşaat beş se · 
ne kadar devam edecektir. 

inşaatın en mühim kısmı regü
latördür. Kanalların açılmasına da 
beraberce başlanacaktır . Ve regü. 
latör biter bitmez sulama başlıya. 
caktır. Konyadaki eski sulama te
sisatı daha ehemmiyetsiz bir inşa· 
at iken 11 senede bitmiş olduğuna 
göre mühendisler bu beş seneyi 
çok görmemizi istemiyorlar . 

Bununla beraber Çukurovanın 
daha evvel sulamaya kavuşmasını 
temenniden yine kendimizi alamıyo-
ruz , 

.Seyhan Çukurovayı sulamağa 
başlııyınc~ ziraat sahası genişliye
cek ve mahsul verimi asgari % 50 
artacaktır . 

Dray farming yerine sulu ziraat 
kaim olunca para eder yeni cinsler 
de ekilecektir ki en ba~ta Mısınn 

Sulamanın ziraata vereceği bu 
mesud netice memleketin tarımsel 
endüstrisinde bir inkilab yapacak 
kadar mühimdir. 

Yıllardanberi Çukurovanın sula 
ma ameliyatmdan söz açıldıkça bu
nun 60-70 milyonluk bir iş olduğu 
söyleniyordu, Şimdi iş yakından ted· 
kik edilince belki bu paradın yarı· 
siyle bu işlerin olup biteceği umu. 
luyor. 

\le sarfedilecek bu para dolayı· 
siyle edilecek istifade bertaraf, yal· 
nız alınacak sulama ücretleriyle pek 
uzun olmıyan bir müddet zarfında 
ödenecektir. 

Projelerin tasdikiyle ihalelerin 
ve ameliyatın derhal başlıyacağı ha. 

~e~. alınmıştır. Bir aya kadar regü
Jator ve kanal münakasalarının açı. 
lacağı umulmaktadır. 

B.ir ay sonra başlıyacak bu in· 
şaatla Seyhan ilinde yeni bir devr 
açılmış olacaktır. 

Bugece nöbetçi eczane 
Yenipostane civarında 

Fuat eczanedir 

Madcle 16 - Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte mevcud veya bu 
tarihten sonra faaliyete konulacak gerek doğrudan doğruya ve gerek hat· 
lar veya mecralar vasıtasile telsiz alıcılarında karışıklıkları mucip ihtiza. 
zat neşreden elektrik veya makine tesisatı sahipleri veya işletenleri bu 
karışıklıkları izale ve bu mümkün olmadığı takdirde azaltmak için İcab 
eden tertibatı almakla mükelleftirler. 

Bu karışıklıklar hakkındaki hükümlerin hüsnü tatbikı ve tatbikat sı· 
rasında tahaddüs edebilecek müşküllt!rin halli için Nafia Vekilligince mü
tehassıs bir komisyon teşkil edilir. Bu komisyonun vazife ve salahiyeti ni
zamname ile tesbit olunur . 

fasıl: V 
Türk deniz gemilerinde telsiz ıesisaıı te istasyonları 

ve /ıunların muhabereleri 

Madde 17 - Türk deniz genıilerinde telsiz tesisatı vüc~?a getiril
mesi için İcab eden ruhsatname Nafia Vekaleti tarafından verılır. 

Madde 18 - Türk deniz gemilerindeki telsiz verici ve alıcı tesisat 
için yapılacak taiebler yazı ile olacak ve bu talebde : 

A • Tesisatın nev'i, kullanılacak cihaz hakkında tafsilatlı malumat, 
B • Beyn~lmilel nizamnamelerine uygun ?lmak şartile kullanılacak dal

ga nev'i, dalga uzunluğu, muhabere mesafesı • anten takati , anten irtifaı 
ve kaidesindeki cereyan şid~e~i •. ça.l_ışm~ saatleri ve umumi bir tarzda ta. 
lehin derin bir surette tedkıkını mumkun kılacak tekmil malumat • 

C . Diger tesisatın ve istasyo~ların çalışmasına zarar vermemek için 
alınacak tedbirler hakkında açık bır surette malumat verilecektir. 

Tesisatın Mill~tl~~ ~rası Telekomünikasiyon Mukavelesi ve buna bağlı 
nizamnamelerdekı hukumlere uygun olması şarttır. Halen mevcud tesisat 
ve istasyonların bu şartlara tevfiki mecburidir. 

Madde 19 - Bu kanunun mer'i yete girdiği tarihten bir buçuk yıl 
içinde yurd kısa kıyı deniz yolculuğu sınırını aşan her yolcu gemisinde ve 
yurd uzun kıyı deniz yolculuğu sınırını aşan gayri safi 1600 tondan yu· 
karı her yük gemisinde Milletler Arası Telekomünikasyon Mukavelesine 
bağlı nizamnameler ahkamına uygun alıcı ve verici telsiz tesisatı vücuda 
getirilmesi lazımdır . 

Yukarıdaki fıkrada yazılı gemi sınıflarına dahil olmayan gemilerde 
dahi telsiz tesisatı vücuda getirilmesine İcra Vekilleri Heyeti kararile 
gemi sahipleri mecbur edilebilirler • 

- Sonu var - 8303 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

•---------~ Kilo Fiyatı 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 

apımalı parnult 
~- S.= K. ....L__ ___ ~K;;;il~o==== 

Piyasa parlağı • 
1-~--7"--,-7-~---1-----11-----·--------1 Piyasa temizi ,, 

• 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 44,50 

YAPAGI 

Beyaz ı 
•-s~-ah~~~------~~-

ıy 

ÇICIT 

Turbözn 

VİKTORYA 
Bisiklet ve Motosik

letleri 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti 

malıdır 

S Atust09 
s, 

L_B_E_L_ED_i_Y,_E_iL_A_ .. N_L_A_R_ı__..ı 
........... 

Velesbit ve motosiklet kullananların naz-~~ 
dikkatine: 

1 - Gerek hususi olarak kullanılan ve gerekse kiraya verilnı~ 
te olan velesbit ve motosikletlere aid 937 senesi nakil vasıtası resııl 
ni gösterir tahakkuk müfredat cetvelleri belediye tahakkuk daire! 
kapusuna asılmıştır. 

2 - 937 senesinde hususi velesbitlerden 2 lira, ki•aya giden ff 
lesbitlerden 3 lira ve alelumum motosiklerden 6 lira nakil v1SJtası ,_
mi alınması belediye meclisince kararlaştırılmıştır . Bu resim iki tıİ 
sitte hlınacaktır. Taksit lmüddetleri Ağustos ve birinci Teşrin ayları~ 
15 inci güıalerirlir. 

Çi 

Çi 
Ekspres 1 1 

•~iane'------ı--ı---ı 1 
ıı--Y_er_li---:•~·Y~e7m_li_k~,,-;----ı--·------ --------ı 

., "Tohumluk,, ~ 

:; U BU B A T 

3 - Taksit müddetleri içinde ödenmiyen resimlere 0/ 0 de on et 
za eklenir. 

4 Kırılan ve belediye hududu haricine götürülen ve her ne fit 
retle olur ise olsun elden çıkarılan velesbit ve motosiklet sahipleriııl' 
kayıdlarını yıktırmak üzere istida ile müracaatlan lüzumu ilin olunur. ---;-----------

Buğday Kıbns 
---•-~=---ı------------1 

·--~"--Y-e-rli_· ____ ,-·-4_,3_7 ___ 1 ______ 1 __________ 

1 •. ,, Mentane 
Arpa 

1-=-'-------··------ıı---ı----------
·-~Fa_s_u~Iy_a ______ , ______ ı------ ----------ıı 

Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 

l-~~--'-',--------· ı------1-------------1 Mercimek ----'--------1------1-----1-------Susarn 
UN 

Dört yıldız Salih 1 650 
üç .. .. -ı 625 

.: -" D~o--r-t -yı""ıd"'ı-z'D"o...,ğru,....,l'uk.---- 650 
~-~ı----~'----~---- ---~ - üç ,, " - 600 
"' "-s· ·t 900 ] -g ımı ,, 

:.;;: !!; Dört yıldız Cumhuriyet 675 
<'> "' -- 625 __ _ 
f' uç ,, ., 

Simit .. 
Liverpol T elgraflan 

4 I 8 I 1937 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmıştır. 

l---------..,-=.:~~n~tim;.;__~~neı-~-------.---,---11 
Lireı ı 

1 
6 02 ı--;R;;.a""'y~iş-m-a'"'rk,------ı-1- 96 Hazır 

Temmuz vadeli 5 93 
ik. Kanun vadeli 5 96 --18 Hint hazır 5 
Nevyork 10 64 

Frank ( Fransız ) 21 17 
Sterlin ( İngiliz ) 627 00 

ı-D-ol-ar-(~A-m~e-ri~k~a7) __ ,\ 78 _ 95 
Frank ( İsviçre 

-
Çiftehan kaplıcası 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyo aksiyotesi bütü~ dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu ıılmayanlar Kudreli fatıranın bu feyzinden ırüslefit 
ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardı 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar şunlar- Kuruş 

dır: 200 Bir gecelik Odalar dört kişiliktir. 
otel odası 

Fazlasından fark alınır 
125 Bir gecdik 

taş odalar 
75 Birinci baraka 
50 ikinci • 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi ücreti günde 
-15 Umumi 

" iki defaya kadar . 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek-

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 34 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kay ad elen 
Kayadelen 
Kay ad elen 

Kaya delen 

Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir kristaldır 

Fenni cihazlarla, raylaıın üzerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 

Büyük d~acanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 95 

Müracaat : Rıza Salih Saray 
(Telefon No: 265} 
(Bebekli kilise sokak No: 11 A) 

22-26 8286 ~~~~~~~~~~~~~ __ ..... ....., ____________________ _ 

1 

Bor-Kemerhisar içmesi 
1- Sayın halkımızın memnuniyet ve rağbetini kazanan Bor-Kemer

hisar içmesi bu sene de büyük bir itina ile açılmış ve halkın her türlü za
ruri ihtiyaçları temin edilmiitir. 

2- Bu içmenin Böbrek, Karaciğer, Mide , Mesane , ve Kum hastalık· 
lanna karşı tesiri katileşmiştir. • 

3 - Halkın teveccüh ve rağbeti dolayısile tahlil ettirilen Bor Kemer
hisar Maden suyuna ait Hıfzıssıhha genel direktörlüğünün 30/7 /934 tarih 
ve 570 sayılı tahlil raporu sureti berveçhi ati arzolunur . 

Sadık Oilksel 

Görünüş - Berrak 
Rengi - Renksiz 
Kokusu Kokusuz 
Tadı Milhi 
Teamülü Hafif kalevi 
Tortusu Yoktur 

Kaleviyeti 100 E. C. 
N 10 Hel. Miktarı 
Kuru hulasa 
Kil 
Sulfat 
Klor 
Nitrat 

Amonyak 
Silis 

(SO) 
(CL)4 

(No 3) 
h 

(No 3) 
(Si 02) 

Demir ve Eliminyom 

Koclsium (CA) 
Mağnazyum (MÔ) 

Müttehit hamızı karbon (Co 2) 
Serbest' hamızı (Co 2) 
Bilhesap Bulunan kalori 
No. üzerinden 

suyu sarfolunur . 
38, LC. C. 

Litre 6,0972 GR. 

" 
5,7492 GR. 

.. 0,4365 .. 

.. l,9825 .. 

" 
Yoktur 

., Yoktur 
,. 0,0140 Gr. 

Ee o Al O 
2; 3.2 3 o, 0042 .. .. 

" .. .. .. 

" 
o, 2622 
o, 1988 
o, 8382 
o, 8092 
1, 6142 

6 - 10 8371 

1 

---------------------·-------------------------------
Algopan , Algopan ... 

Baş, diş ağrılarında nezle ve sovuk algınlığında muannid sinir iztirabında 

en iyi deva Algopaıi dır · 

Algopan bu hastalıkları,raha tsızlıkları alır koparır ve atar. 

1 
Yalnız ve musırren Algopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuruştur. 
Her eczanede bulunur . 13 8966 

r,_,_ DOKTOR 

Ziya T ümgören 
Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 

Abidin paşa caddesi n:ımara 125 
28-30 g. A. 

hergün hasta kabul eder 
8150 

-" 

8386 5-12 
Na 

Yclte h' 
1 - Asfalt dörtyol ağzından Askeri Fırka önüne doğru uzanan cad· •lbah 

denin iki tarafındaki beton yaya kaldırımlarının tamir ve islahı açık ek ohııak 
siltmeye konulmuştur. Iİce k 

2 - Keşif bedeli : 1216 lira 98 kuruştur. Na 
3 - Muvakkat teminatı : 83 lira 77 kuruştur. Pon I 
4 - ihalesi Ağustosun 19 uncu Perşembe günü saat on beşte bele· leşti a 

diye encümeninde yapılacaktır. 'I' 
5 - Şartna:n !, keıif ve projesi belediye fen müdürlüğündedir. isti' illet do 

yenler orada görebilirler. had' 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzile birlikte Ver 

1~~ 
belediye encümenine müracaatlan ilin olunur. g~ 

8387 5-10-14- 18 

1- Dörtyol ağzından itibaren şimale doğru Asfalt caddenin sağ kıt LJ 
mına yapılacak tretuvarla beton plaka ferşiyatı açık olarak eksiltmeye Q 
konulmuştur . 

2- Keşif bedeli (3155) lira (78) kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı (236) lir'l (78) kuruştur. 
4- ihalesi Ağustosun 16 ıncı pazartesi günü saat on beşte belediye u 

encümeninde yapılacaktır . 
5- Taliplerin bu işin ehli olduğuna dair ihale tarihinden en az bir gUf 

evveline kadar belediye encümenine müracaatla ehliyet vesile.ası almaları 
icabeder. P" 

6- Bu işe ait şartname, keşif ve projeler belediye fen işleri müdür' 1 .. 
lüğündedir. isteyenler oradan parasız alabilirler • i 

7 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbudarile birlik11 i 
belediye encümenine müracaatları ilan olunur .8378 1-5-10 .- 14jf 

........ 

Kiralık ev 
Bebekli kilise civarında 50 numa-

. , 

~ 
TiR 

Adana Ziraat mektebi 
müdürlüğünden.: 

ralı 4 oda, iki salon , bir mutbak ve Mektebimiz kadrosunda aylıtı 
bir hamamı bulunan ev 938 teşri- 60 lira ücretli çifçibaşılık münhal· 
nievvel nihaSretine kadar on beş ay- dır. Bu işe tayin edileceklerin Ort• 
lık kiralıktır. isteyenlerin içindekilere Ziraat mektebi mezunu olması ıarl· 
veyahut müteahhit bay Hakkıya mü· tı r. 6-8-937 cuma günü saat o~ 
racaatları .8385 1- 7 da Ziraat mektebinde toplanan he· 

Z . o· l ma yet tarafından imtihanları yapılacak 
ayı 1 p o tır. isteklilerin istida ile mektep mil 

1935-1936 senesi Kıbrıs Türk - dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
Lisesi mezunlarından olup oradan al. 
dığım diplomamı zayi ettim • Yeni. 
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

1- 3 
8384 

lcadiye mahallesinde 
No: 4 de oturan 
RAŞIT AKIL 

8375 31-3-5 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türkaözü mıtbaa11 • 

bir 
bi 
Ilı . 

dı 


