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ir Suriye. heyeti diin şehrimizden geçerek 
Cenevreye gitti 

nkara telgrafı 
~-

eclisteki müzakereler yarın başlıyor 

Bayrağımıza altı ok ta kat,lacak 
~~--~---~~~ 

• Ankara : 3 ( Türksözünün husu-
ı tel<> f . 
.. .,ra ı ) - TeşkiJatı esasıye en
UllJ . 

enı kanun tadiliyle meşguldur · 
~lllaya ınecliste müzakere başlaya 

a ' bu lllÜzakerelere değer veril· 
ekte b 1 . urada bulunmıyan mebus ar 
ımdide M 1· . n gelmektedirler . ec ısın 

ispanya 

kalabalık olacağı tahmin ediliyor . 
teşkilat esasiyeye parti umdelerinin 

girmesi yeni Tür~iyenin ~um~urluk ı 
hayatında değerlı ve genış bır hat
ve olacaktır . Bayrağımıza altı um-
d ·gösterir bir işaretın iJavesi de 

-~ylı mektedir Mamafih bu hu-soy en · 
susta alınmış bir karar yoktur . 

meselesi 

General 
finde 

F rankonun anlaşma tekli -
bulunacağı söyleniyor 

• 

lspanya-F ransa hududunda bi~. ~~~~sı~ I 
·asusu yakalanarak Barselona goturuldu 

p . 
arıs ; 3 (Radyo )- Fransız-

·fanyol hududunda bir Fransız tah· 
11 fllleınuru hükumet muhafızları ta-
a ınd l 
·· .. an yakalanmış ve Barse ona 
oturülmü .. 

1-1 ştur . 
udut ınemurları bu Fransız me-

uru0 k · l u casuslukla itham etme te
ır er 

·1BarseJon : 3 ( Radyo } - Bir in
. ız gazetesi anavatan filosunun 
~evt0 ' · · 

1 n zırhlısile birlikte yarın ıçın 
arseı . . k d ona geleceğını yazma ta ır. 

Bu hareket , lngilterenin lspan · 
~l hükumetini tanıdığını a ç ı k ç a 
ost rınek t d" e ır . 

Madrid : 3 ( Yarın )-Topçu fa
aliyeti havanın açılması dolayısile 

lıaşlamıştır. 

Londra: 3_( Radyc ) - Tali A
demi müdahale Komitesi dün top

lanmıştır. Bu hafta yine toplanarak 
kontrol projesinin tatbiki tarihile 
gönüllü sevkinin meni tarihi karar-

laştırılacaktır . 1 

Madrid : 3 (Radyo) - Bütü~ 1 

cephelerde sükunet vardır. Ma'.11afıh 
1 

taarruz hazırlıkları durnıuş değıldır. j 

Madrid : 3 ( Radyo ) - Dolaşan 
şayialara göre; Frankonun anlaşma j 
teklifinde bulunacağı sanılmaktadır. 

lVIüdanya - Bursa hattı 
treni dün devrildi 
İki vagon 
fakat yolculardan 

parça parça 
ölen 

----······· 

oldu 
yok 

lki gardfren ağırca yaralıdır 
.. Bursa : 3 ( Hususi muhabirimizin telgrafı )- Bu

:un i'v1üdanya - Bursa arasında işliyen katar, Bursa
aa gelirken yoldan çıkmış ve devrilmiştir. İki vagon 

1~tça Parça olmuş ve iki vagonda tamamile harap-
• 
f ı • 

.. d~ı gardfren ag~ ır surette yaralanmıştır. Yolcu

.. r an ··1 
p . 0 en ve ağır yaralanan yoktur· 
acıaya sebep yoldaki traverslerin bozulmuş ol

Dasıdır. 

. Bursa müddeiumunıisi derhal kaza mahalline git-
ıııştir H . . d 1\1 .. • adıse hakkında tahkıkat yapılmakta ır. 
İc ~ddeiumumilik fen heyetinin vereceği rapor ne
tu eb~ ~esulleri sorguya çekecektir. Tahkikat sonu

tldıreceğim . 

Blum 
itimat 

hükumeti 
kazandı 

174 muhalif 413 taraftar 

Blum 

Paris : 3 ( Radyo } - Blum hü
humeti 174 muhalife karşı 413 ki· 
şilik bir ekseriyetle itimat reyini 
kazanmıştır. 

Bazı gazeteler bundan memnu
niyetle bahsetmekte, muhalif cebbe 
organları da intihapta kalbi bir dü
rüstlük olmadığını yazmaktadırlar. 

------·------
•ntM 
Selden kurtarma 

teşkilatı 

Nevzad Güven 

' · Şı•/uırı cenulıı111dı.ı ve su altında 
kalan lıır malıalledc yetmiş aileye lıiç 

lnr suretle irndnt göciirmenin imkanı 

lııılıınanıı)or. Bu zavallılar kaderin irı

sa}inrı terli f'dilfniş bulunuyor. " 

~ u satırlar Adananın görülme-
dik bir su istilasına uğradı

ğı gece buradan Anadolu ajansına 
çekilmiş ve bütün Türk matbuatında 
neşredilmiştir. 1 

Facianın bir sahnesini tasvir eden 
bu satırlarda hiç bir mübalaga yok
tur. 

O gece içimizden bir çoklarımız 
bu sahneye şahit olduk . 

Yalnız Seyhanın azgın uğultusu
nun hakim olduğu gecenin korkunç 
sessizliği içinde, lelakellerile baş başa 
kalmış olan bu insanların yürek par
çalayıcı çığlığını işittik . 

Elde bulunan derme, çatına va
sıtalarla bu yerl~re gitmek ve imdat 
götürmek muhakkak bir ölüme atıl
mak demekti . 

Bu müdhiş facia k arşısında hiç 
bir şey yapamamak azabı bir çckla
rımızı saatlerce kıvrandırdı . 

Hatırasının tazelenmesi bile içi
mizi ürperten bu kötü ve korkulu 
saatleri anmama elbette bir sebep 
olduğunu düşüneceksiniz 

İşte : 
Adana sık sık sel tehlikesine 

maruz kalmaktadır . Hattii bazan bu 
tehlike son defa olduğu gibi, hiç 
görülmedik ve tahminlerin çok üs
tünde bir dereceyi bulmaktadır . 

Son tuğyanda gördükki, felakete 
uğrayan halka imdad götürmek için 
mevcut kurtarma vasıtalarımız kafi 
gelmemektedir. Eğer, bu seneki tuğ
yan esnasındaki inslihkam taburunun 
tombazları olmasaydı hiç şüphe yok
tuki, insanca kaybımız bugünkünden 

daha çok fazla olurdu. 

Mersin-Adana hattında Kamutayda 
bir tren kazası Dünkü müzakereler 

Mersin - Adana 
bir kar 

postası 

makinesine 
Yenicede 
çarptı 

Ankara : 3 ( A. A. ) - Kamu
tayın bugünkü toplantısında Sümer 
Bank kanununun on beşinci madde
sine bir fıkra eklenmesine, öğretici 

ve teknik filimlerin gümrüksüz ola
rak memlekete sokulmasına, iskan 
kanununun bazı maddelerinin de 
ğiştirilmesine, Türk ceza kanunu ile 
bu kanunun meri yet me vkiine ko
nulması hakkındaki kanunun bazı 
maddelerinde değişiklikler yapıl
masına, Türkiye - Çekoslovakya, 
Türkiye - Yugoslavya ticaret mua
hedelerile Türkiye - Finlandiya ara
sındaki münakit ticaret ve seyrise
fain muahedesine müzeyyel itilafna
me ve munzam protokolun tasdikik
lerine ait kanun layihaları müzakere 
ve kabul edilmiştir. 

İnsanca zayiat yok. Her iki 
de de oldukça hasar 

makine
var 

Dün Mersin · Adana hattında 

bir tren kazası olmuştur. 
Yenicede bulunmakta olan bir 

kar trenine Mersin - Adana arasın
da mutat seferini yapan katar çarp
mış ve devrilmiştir. 

Aldığımız malumata göre insan 
ca hiç bir zayiat yoktur. Yalnız ma
kineler olduicça hasara uğramıştır. 
Mersin Adana hattındaki tirenler 
dündenberi aktarma ile gelmekte

dir. 

Şehrimiz istasyon müdürlüğü 

fen heyeti dün derhal kaza mahalli· 

ne tetkikat için gitmiştir. Müddei 
umumilik te işe vaziyet etmiştir. 

Bu işlerle uğraşan sahibi salahi

yet zat vaka mahalline gittiği için 
kazanın sebebi hakkında etraflı ma

lumat alabilmek imkanı hasıl ola
mamıştır. 

Bugün alacağımız malumatı ve 
tahkikat sonunu ayrıca bildireceğiz. 

Fransız parlamentosunda 

Arap aleminde tedhiş harbi 
" Sovyetlerden 

sonra biziz,, ,, 
Gizli El ,, Cemiyeti Dünyanın en kuvvetli 

hava ordusu Fransada 
............. 

Daily Ekspress'in Kudüs muhabirinin 
gönderdiği .mektupta neler var ? 

Paris : 3 ( Radyo) - Parla
mentoda milli müd~faa müzakereleri 
esnasında hava nazırı demiştir ki : 

- Dünyanın en kuvvetli hava 
ordusuna .:>ovyetler müstesna olmak 
üzere Fransa maliktir . 

Size tayyarelerimizin adedini 
söylemeği doğru bulmuyorum . 

Bilirsiniz ki bu ordunun bir sır
rıdır . 

Geçen bir yıl içinde tayyareleri
mizin adedi yüzde 37 artmıştır . 

Hava ordumuz şayanı takdirdir. 
Sevin~ biliriz . 

------·------
Suriye heyeti 

Hayfada geçen karışıklıklardan bir görünüş Dün şehrımizden geçerek 
Cenevreye gitti Filistin hadiselerini tetkik ve arap den ve Irak müslümanları bir Arap 

alemi hakkında gaztesine çöllerden de ıletleri federasyonu kurarak Av-
reportajlar gönderen ve çoktanberi rupa tahakkümüne karşı koymak 
Kudüste bulunan Daily Ekspres gaz- emelindedirler . Bu dört memleket- lskenderun itilafına bağlı müza

kerelerde bulunmak üzere Suriye 
hükumetinin teşkil ettiği heyet dün 

cenup ekspresile şehrimizden geç· 
miştir. Heyet Cenevreye gidecektir. 

Bu heyeti Cemil Merdüm, Sadullah 

Cabiri ve Necip teşkil etmektedir. 

tesi muhabiri gaztesine gönderdiği 
son mektupta şunları yazmaktadır: ten henüz istiklalini elde etmemiş 

• Filistin , Suriye , Maverai Er- olan Filistinde de istiklal elde etmek 
için müfritler " Gizli El " namında 

Binaenaleyh, yeni ve daha modern 
kurlarına vasıtalarına sahip olmak 
artık Adana için hay.ti bir ihtiyaç 
ve mecburiyet haline girmiştir. 

İlkbahar yaklaşıyor. İlkbahar A
dana için bir sel mevsimidir. Adana
nın yeni bir felaketle karşılaşması 
muhtemeldir. Tamir edilmekte olan 
sedlerin böyle bir felakete mani ola
mıyacağını pekala gördük. 

Belediye ve vilayet umumi mec
lisleri şu günlerde toplantı halinde 
balunnıaktadır. Her iki meclisi de 
alakadar eden bu işin bu toplantı 

devresinde halledilmesi zamanında 
alınmış bir tedbir olur. 

Belediyenin emrinde ve tıpkı itfa
iye gibi, bir [ selden kurtarma ] teş
kilatı ve teşkilatın elinde süratli ve 
motörlii vasıtaların bulunması her 
halde çok masrafa bağlı bir iş olma
sa gerektir. 

Sel mevsimlerinde Adanalıların 
biraz rahatça uyumalarını temin ede
cek ve daha evvelce Belecliye tara
fından düşünülmekte olan bu ehem
miyetli tedbirin umumi meclisimiz ta
rafından da tasvip edilerek yakında 
tahakkuk ettirileceğine kannat edi-

yoruz • 

bir cemiyet teşkil etmişlerdir . Ce

- Gerisi dördüncü sahifede-

Son dakika 
Rüştü Arasla Ciyano samimi görüşmeler yapıyor 

Ankara : 3 ( Gece yarısından sonra ) _ H · · y k·ı· · d ·· k . • arıcıye e ı ımız un a -
şanı Mılanoya muvasalat etmiş Türk _ it l b ki .

1 
d I 

· t d . a yan ayra arı e onatı mış. 
ıs asyon a merasımle karş ] 1 I .. 
1 k 

. • ı anmış ve ta yan Harıcıye Nazırı ile buluşma-
arı ço samımı olmuştur H lk V k·•· · · k k k k 

1 · a , e ııımızı ço sıca arşılamış, al ış· 
amıştır . 

~ki Hükumet adamı bu gün ilk defa öğleden evvel iki saat görüşmüş
lerdır · Bu görüşme esnasında Roma Büyük Elçimizde bulunmuştur. Öğ
leden sonra ikinci bir mülakat yapılacağı ve bir tebliğin neşredıleceği bil
dirilmektedir • 

Filistin tahkikat heyeti Londraya gitti 

Londra : 3 ( Radyo ) - Filistindeki hadiseleri tetkik etmek üıere 
epey müddettenberi orada bulunan krallık tahkikat heyeti Kudüsten bu
raya gelmiştir. Samoel Hor; heyet reisile görüşüp raporu tetkik ettikten 
sonra bugünlerde Avam Kamarasında Filistin hadiseleri hakkında izahat 
verecektir • 

-



~lıife 2 rurbözü 

1 

Perudaki altın madeni 
Makina taşıyan tayyareler şimdi 

altın getirmektedirler 

rŞehir haberleri ,I ____________________ ...................... __ .................... . 

Bulutlar arasında altın madeni 
olur mu ? .. Evet , olur . Bu , insana 
vehleten binbir gece masalı gibi ge· 
liyorsa da , okununca hakikat anla -
şılıyor ve cenubi Amerika cumhuri
yetlerinden Peruda böyle bir al· 
tın madeninin , insanların çelik ira· 

Heleri ile nasıl ve ne güçlüklerle uğra· 
şıldıkten sonra , bu anda işletilmek
te olduğu anlaşılıyor . 

4500 metre yüksekliklerde bu· 
lutlar vardır ve işletilen altın made· 
ni de bu bulutlar arasındndır . 

Bu kadar yüksekliklerde olma· 
sına rağmen , insanlar binlerce sene· 
lik bir ihmalden sonra bu madenden 
müstefit olmağa başlamışlardır . 

Şimdiki asrın insanları değil , 
bir çok asırlar önce de Hindliler ; 
bu madeni işlettikten sonra araya 
kim bilir hangi hadiselerin girme. 
sile maden unutulmuştur. 

nına geldikleri zaman sivri taşlıklar 

Asfaltlar gümrük 
temi kaldı? 

arasına inemiyecekleri için düz bir Bel d' e teş bb" t 
h d .. 1 . . M I e ıy e us e sa a mey ana getırı mıştır . ama· 

bulundu 

fıh bu saha dar olduğund::n iniş için ı 
çok tehlikelidir . Bundan ötürüdür 
ki tayyarelere gayet az yük konula· 
bilmektedir . iniş sahası madenin 
bulunduğu mevkiden bir kaç mil 
uzakta meydana getirilebilmiştir . 

Bütün bu işlerle uğraştıktan s0n
ra , şirket ancak 1933 yılında ilk 
tecrübelere başlıyabilmiştir . lık tay
yare 7 ton yükle 500 metroya yük
selip yere konarken , bu kadar yük· 
sekliklerdeki şiddetli ri.izgarlar bü· 
yük mania teşkil etmiş'erse de , tay· 
yarecinin çelik sinirleri sayesinde 
muvaff akiyet elde edilmiştir . 

Şirket havaların iyi veya fenalı· 
ğını anlıyabilmek için ayrıca bir de 
rasad merl-'ezi inşa ettirmiş ve tayya
relere bu suretle istikamet verilme
ğe başlanmıştır . Tayyareler tam 
madenin yanındaki sahaya inecekle. 1 

ri zaman şiddetli rüzgarların esme· 1 

sile tayyare gah sola , gah sağa sal· 1 

!anmakta olduğu için inişler gayet 
müşkülatla yapılabilmiştir . 

Aylarca tayyareler bulutlar ara· 
1 

sında uçmuş , ve tam 459 kere gi l 

Şehrimizdeki asfalt caddenin ta· 
miri için Yunanistana ısmarlanan as· 
faltlar Mersin giimrüğiin~ gelmiş 

G. 1. R. listesine d3hil bulunmadığı 
için asfaltların gümrükten şehrimize 
sevkine müsaade edilmemiştir . 

Bc·lediye. Mersin gümrüğünde 
bulunan asfaltları kurtarmak için 
icabeden makamata müracaatta bu-
lunmuştur . 

Asfaltlar gümrükten çıkarılır çı 
karılmaz derhal şehrimize nakledi
lecek ve aslaft yolun tamirine baş 
)anacaktır . 

. 
iş kanunu 

Daha şümullü ulacak 

Bu s:•ne Haziranda meriy:!t mev· 
kiine girecek olan iş kanunu, bütün 
işçileri çerçevesi içine almakta, de
niz ve hava işçileri ile toprak işçi 
!eri bu kanunun şümullü haricinde 
kalmaktadır . 

Fakat 1932 yılında Peruda teş· 
kil edilen sermayedar bir grup ma
deni işletmeğe karar verdiği :ı:c.man 

4500 metro yüksekliğe makinelerin 
rıasıl çıkarılabileceği hakkında ilk 
müşkülle karşılaşmıştır . İlk önce ak· 
la , katırla tayyare gelmiştir. Fakat, 
bu katırın madenin olduğu yere çı· 

kabilmesi için 50 kilo bir yük ile tam 
otuz gün ve 200 kilometre yürünme· 
si icabetmektedir . 

dip geldikten sonra 4500 metre yük 
sekliğe makineler taşınabilmiştir . 

ilk planda böylece teşkilatlandı· 
rılmalaı ın işi geri bıı akılmış olan bu , 

1 

Katırlarla bu işin başarılmıya
cağı anlaşılması üzerine tayyarelerle 1 
işe b:ışlanmıştır . Tayyareler yerden 
uçarak madene varabilmek için dok 
san lülometre hava yolu katedecek· 
)erdir . Fakat , madenin bulunduğu 

yerde tayyarelerin ineceği düz bir 
yer mevcut değildir . 

Tayyareler uçacak madenin ya· 

Büyük bir inatla çalışıldıktan 
sonra bütün bu mühendisler. usta· 
lar bu yüzlerce milyonluk altını 

her yıl çıkarmakta olup bulutlar 
arasında modern bir de köy mey· 
dana getirmişlerdir . Tayyareler 
makinelerle şimdi istihsal edilen 
altın külçelerini bulutlardan alarak 
yer yüzüne şehirlere indirmekted;r. ı 
ler. 

Sovyetlerde sıhhat 
sosyal hayat 

ve 

== ' EX 

üç kısım İşçiden bilhassa toprak 
işçileri ile deniz işçileri en mühim 
kısmı teşkil etmektedir . 

Esasen bunların geri bırakılmı· 
sının başlıca sebeplerden biri de bü · 
yük ehemmiyetleridir . 

Ziraat ve lktisad Vekaletleri tet 
kiklere ve bu zümre için bir proje 
vücude getirmeğe başlamışlardır . 

B'J projeler üzerinde de iş kanu · 
nununda olduğu gibi, azami dikkat 
ve itina edilecektir . 

Hepsi köylü olan toprak işçileri 
ve en meşakkatli bir sanati teşkil 

eden deniz işçileri de kendilerini hi: 
m?.y~ ertecek bir kanuna yakında 

kavuşacaklardır . 

1937 devlet büdçes: anneliğin ve çocukların himaye Elişleri sergisinde Adana-
si için geniş tahsisat kab ıl etmiş bulunmaktadır dan da kazananlar oldu 

----·•4+ ··----

1936 yılının ortalarına doğru 
halkın umumi münakaşasına arzedil
diktC"n sonra kabul edilen çocuk dü · 

büdçesinde de doğum ve g,·belik 
için 1 milyar 108 milyon ruble tah
sisat vardır . 

İstanbul - İskenderun 

Seferleri 

Şimdilik haftada bir posta 

Bir müddet evvel Ankarada açıl
mış bulunan Elişleri sergisine şehri
mizden halı göndermek suretile İş
tirak eden "Nuh Naci ve Tığ işleri 
gönderen bayan Mukaddese . iktisat 
vekaletince takdirnameler gönderil· 
miştir. 

Virnyet bu takdirnameleri Nuh 
Naci Y azgana ve bayan Mukaddese 
verecektir. 

Sinemalarda 

Işıksız yollar 

321ambataktldıdaha 

26 lambai takılacak 

Elektrik şirketile belediye fen 
dairesinin yaptığı tetkikat üzerine 

az tenvir edilmiş olan mahallelere 
ampuller takılmasına karar verildi 
ğini ve elektrik hatlarının çekilmekte 
olduğunu yazmıştık . 

Şimdiye kadar bu gibi yollara 
32 lamba takılmıştır. Daha 26 lam
banın da takılmasına devam edilmek 
tedir. 

Bu iş, ayın sonuna doğru ikmal 
edilmiş olacaktır. 

Et fiyatları 

Belediye kasapların zam
mına müsaade etmedi 

Pamuk 
Bu haftaki muame 
leler çok fazladır 

G«'çen hafta sonlarına doğru J 
Almanyanın verdiği iclareli fiatlar 
karşısında bir mikdar tereffü göste
ren pamuk fiatları bu hafta da ,...ah- ı 
sus bir şekilde ve müterakki bir va· 
ziyette devam etmiştir . 

Pamuk satışlarında ihrac~açıla· 
rımıza Almanyadan Akretif açıldı
ğından son tahaddüs eden kliring 
vaziyetinin piyasada pamuk fiat)arı 
üzerine aksi tesiri olmamıştır . 

Adana borsasında, dahili ihti· 
yaçlar için yapılan mübayaatta fab. 
rikacılarımızın mübayaatlan geçen 
haftaki mühayatlarının nu;fını bula· 
mamıştır. 

Buna mukabil ihracat tacirleri
nin mübayHb fazlalaşmış ve umu
miyet itibarile Adana borsasındaki 

• 
muameleler geçen haftadan 23.S.OOO 
kilo fazla olmuştur . 1 

Evvelki gün kasaplar birleşerek 
koyun etinin kil'lsuna beş kuruş zam 
yaparak kilosunu 45 den satmışlardı. 

Vaziyeti ele alan bdediye, ka- Seylapzedelerimi 
sapların yaptığı bu zamma n~üsaade M•d t ıı· 
etmemiş ve etin eskisi gibi kilosunun ze 1 ya mua ım 
40 ~a~ satılmas~nı kasaplara te~liğ ve talebelerinin 
etmıştır. Bdedıye zabıtası bu ışle 

yakından alakadar olacaktır. yaptığı yardım 

Hanlar hakJ<ında Paranın Gazetemiz eliyle 
belediyenin kararı verilmesi için gönderildi 

ği bildiriliyor 

Şehirdeki bütün hanların sıhhi 
şeraitine ait belediye encümeni bir 
karar vermiştir. 

Hanların sıhhi şeraiti ile alakadar 
o);m bu karar bu günlerde han ve 
otel sahiplerine teblit edilecektir. 

Kararın amir bulunduğu hususa· 
tın ikmali için verilecek olan müh
let zarfında eksiklerini tamamlami
yan han sahipleri ceza görecekler· 
dir. 

Buğday pazarı önünden 
giden yol 

Eski buğday pazarı önünden gi
den yolun yeniden tamiri ve teretu· 
vannın yapılma!ına belediyece karar 
verilmiştir. inşaat yakın bir günd~ 
başlıyacakbr. 

Sebze halinde 

Toptan alım satım 

Dün,Midyattan Gazetemize ge · 
len bir mektupta şö·ı)e yazı)ordu ; 

Seyhamn taşın.asiyle bir çok yurt 
daşın evsiz. barkslZf yiyeceksiz kal
masına içten acıyan Midy;ıt merkez 
okulu ~renicileri öğretmenlerinin 

kendilerine verdiği ulu ;a) yardım 
duygularından duvgulanarak arala· 
rında topladıkları ( 21 ) lira ( 23 ) 
kuruşu sayın gazeteniz elile Kızılaya 
verilmesini i ;temişlerdir . 

Çocuklarımızın bu güzel istekle· 
rinin yerine getirilmesini ve Kızı)a
yda alınacak 21 lira 23 kuruşluk 
makbuzunun bu teberrudan bahse· 
den gazetenizden 5 tanesile berabrr 
idar~mizc gönderilmesini saygılarla 
dilerim . 

ö;,retmen Zekı Gülnar 

Ağır cezada: 

Bir katilin muhakemesi 

şürmer.in memnuniyeti hakkındaki 

kanun, lohusalara yapılan maddi yar 
dımın fazlalaştırılması, devlet tara
fından çok çocuklu ailelere verile
cek tahsisat, doğum evleri, çocuk 
bahçeleri ve yuvaları şebekesinir ge
nişlettirilmesi keyfiyetleri, daha ge· 
çen sene normal büdçede gösterilen 
tahsisattan gayri [917 milyon ruble 
munzam kredi alınmasını mecburi 
kılmıştır . 

olacak 
1
F.l . d .. b 1 ı mıer en evvel Turk ay ı 

Muhafaza ve satılması sıhhi ve 
baytari şeraite tabi bulunan bir kı
sım gıda maddelerinin toptan alım 

Karaisalınm Kırıklı köyünden 
HaliJ oğlu Mehmet çavuşun lbrahi
mi katil ve Veliyi öldürmekten suç
lu ayni köyden Sermed çavuş oğlu 
Alinin muhakemesine dün şehrimiz 

1936 senesinin son üç ayı zar· 
fında çok çocuklu annelere verilen 
tahsisat , 200 milyonu ğeçmiştir . 

Bu sene So\ yetler Birliği devlet 
büdçesine anneliğin ve çocukların 
himaye~i için aşağıdaki mebaliğ kon 
mu~ bulunmaktadır . 

Çocuk yuvaları inşası ve bunla 
rın idaıesi için 1.158 milyon, doğum 
evleri inşası ve bunların idaresi için 
294 milyon, doğum merlezleri için 
32 milyon, çocuk bahçeleri inşası ve 
bunların idaresi İçin, 1.167 milyon, 
çok çocuklu anneler tahsisatı için 
400 milyon, muhtelif masraflar için 
122 milyon. 

Bu suretle bu tedbirler için ko· 
nulan tahsisat yekunu 3 milyar 137 
milyon rubleyi bulmaktadır . 

Diğer taraftan sosyal yardım 

lstanbul : 3 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - lstanbul limanından 
lskenderun limanına şimdilik hafta 
da bir posta gidecekt:r . 

Yeni vapurlar gelince posta , 
haftada üçe , dörde çıkarılacaktır . 

Şemsi izzet 

İstanbul avukatlarından eski ya· 
zı işleri müdürümüz Şemsi izzet Gü· 
nal bazı hususi işleri için şehrimize 
gelmiştir. Şemsi izzet yarın lstanbula 
dönecektir. 

Sanayide kullanılan 
elektrik 

Sanayide kullanılan elektrikten 
hiç bir istihlak resmi alınmaması 

için bir pr<>ie hazırlanmaktadır. 

rağının çekilişi gösterile
cek ve istiklal marşı 

söylenecek 

Bütün memleket sinemalarında 
filmlere, önce istiklal marşının söy
lenişi içinde Türk bayrağının çekili
şini gösteren l>ir filmle başlanması 
kararlaştırılmıştır. 

Sinemalarda verilecek olan \e 
her filmin başına ~klenecek olan bu 
kordela Ankarada hazırlanmaktadır. 

Bir düzetme 

Adanalılarımızdau lsmail Sıçra
mazın icad ettiği çırçır makinesi hak 
kındaki yazımızda makinenin 3 bey· 
gir kuvvetinde olduğu yazılmıştır . 
Halbuki makine 1,5 beygirliktir. Dü· 

zeltiriz : 

satırrıı için, belediye sebze halinin 
bir kısmını bu maddelerin toptan 

satışına tahsis için müsait şekle if. 
ğa karar vermiştir. 

Boş arsalara 
Mektep binası yapılacak 

Vilayet hudutları dahilinde bu. 
lunan idarei hususiye malı bütün 
arsaların tetkiki için her vilayette 
birer komisyon teşkil e<Jilecektir. 

Vilayetlt"re ait bu gibi arsalarda 
mektep yapılmasına elverişli olanlar 
tesbit edilerek mektep binaları yapı· 
lacak ve yanında diger arsalar bu· 
lunduğu taktirde bunlarda bahçe ola· 
rak katılacaktır. 

ı ağır ceza mahkemesinde- öğleden 
evvel devam edilmiştir. 

Suçlular, vekilleri Hüsnünün ra· 
hatsızlığından bahsederek muh.ıke
menin başka bir güne talikini talep 
~tmişlerdir. 

Mahkeme, suçlulann müdafaa

sını diıılemek üzre duruşmayı 8 JU· 
bata bırakmıştır. 

Zabıtada: 

Para yüzünden 

Makinist Kazım adında birisile 
Hasan oğlu lbrahim arasında tulum 
ba parası yüzünden çıkan kavga so· 
nunda, Kazım, lbrahimi sol bacağın
dan bıçakla ağır surdte yaralamış-

( br • Zahıta Kizum yakalamJfbr • 

Ceyhanda 
Halkevi 19 ŞubaU

açılı yor 
-Hazırlıklara başlandı 

Ceyhan : 3 ( Hususi ) - CeY: 
handa Halkevi açılacağı haberin• 
duyan bütün Ceyhanlı ve bilhass' 
gençlerin bu haberi sevinçle karşılr 
dıklarını geçenlerde bildirmiştim. 

Halkevi açıldıktan sonra bu ~ 
üç şube faaliyete geçec~ktir. Biri•· 
cisi temsil kolu , ikincisi kitapsa" 
ray, üçüncüsü de köycülük şubesi· 
dir . 

Zaten bunlardan temsil kolu ile < 
Kitapsaray mevcut ve hali faaliyetlt 1 

olup bunlann daha iyi bir fekilde 
çalışması ve ilerlemesi için icabedtl 
tedbirler alınacaktır . 

Köycülük şubesine gelince : 8'lı 1 

şubenir: maksadı köylülerle her za· 
man alakadar olmak ve fakir fe 
yoksul kimselerin hükumette vukd' 
bulacak her hangi bir işlerini takİ- c 
betmek ve istidalannı parasız yal' 

mak elhasıl her hususta kolaylık i' 1 
termek Ae yardam etmektir. ı 

Temsil kolu şubesi çalışmaların' 
devam etmekte ve yakında yine tı,1-
kımıza eğlenceli bir gece tertip et· 
mek üzere hazırlıklara başlanmışbt· 

Yeni sene musiki şubesi de ila"e 
edilerek Halkevi muntazaman ~ ı 
hararetli bir surette faaliyetine de· 
vam edecektir. 

Haber aldığımıza göre HaJke~ 
açılma toreni Şubat 19 da yapJl•' 
caktır. Bu hususta hazırlıklara bat 
)anmıştır. Merkezden gereken ernİ' 
ve talimatnameler parti başkanb~ 
ielmiştir . 

Şimdilik Halkevi binası için P~ ) 
binası münasip görülmüştür. 

Selçuk 

Ceyhanda bir Hava Ku" 
rumu binası yapılacak 

Aldığımız malfunata göı e; Cer 
handa, Hava Kurumu için büy~ 
bir bina yapbrılacaktır . 

Ceyhan Kaymakamı ve Belediyi 
Reisi bu iş için büyük bir alaka gl 
termekte ve binanın inşa ihzaratıP' 
büyük bir gayret sarfetmektedir~ 

Şimdiye kadar Ceyhanda ·mü( 
takil bir Hava Kurumu binası yokl 
Ceyhan Hava Kurumu teşkilatı t.ıJ 
partisi binasında iş görmekte idi. 

Yeni bina yapıldığı takdirde J{d'i 
, rumun daha geniş bir teşkilatla f 

aliyelini artıracağına şüphe y.oktll 

Kumar kavgası 
lsmail oğlu köşker Hüseyin, 

med oğlu Ahmed, Hüseyin oğlu 
Bekir oğlu Mustafa, Bekir oğlu A~ 
med adında beş kiJi Durmuşun 
vesinde kumar yüzünden bir ka 
çıkararak 'lllasa ve sannalyalan 
birlerine Lfırlattıklarından yakal 
mı~lardır, 

Zabita, haklannda kanuni m 
meleyi yapmıştır , 

iki kadın arasında 
Alidede mesçidinde oturan 

seyin kızı Ayşe adındaki kadın, 

nı mahallede oturan Ali kızı 
ceyi itmek suretile yere düşür 
yaralanmasına sebebiyet verdi 
den zabıtaca yakalanmış, hakkı 

kanuni muamele yapılmışbr . 

Altununu zorla almıf 
Malatyalı ibrahim admda b' 

Ganisafzade mahallesinde o 
Dudu kızı Ayşenin boynundan 
tane altun beşibir yerdesini ı 
alarak kaçtığı iddia ve şikayet 
diğinden, pÔlis, tahkikata başlı 
ve lbrahimi takibederck altını 
tığı sırada müsadere ednck ke 
tini yakalam11t1r • 
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İnsanlığı;;-ahakkuk ettiremediği gaye 

insan Makine 
r;---------:-~:-----:ııÖlümü öpüş dansı 
İınperatoriçe Katerini kızdıran suni 

bir adam var mıydı? _____ _, 

. insanların çok eskiden tahayyül 
ehttkı~leri şeylerden bir çoğu, zamanla 

a ık t . 
. a oldu; akıllarına bile getır 

medıkl . 
v k· erı şeylerden bir çoğunun 
a 1 oluşuyla beraber ! 

k Modern teknik inkişaflarından 
lço Uzakta bulunan senelerde, asır
.ar~a evvel mahdut vasıtalardan 
ıstıfad .' 

sun ve her işaretine göre çarklar
dan birini çeviriyormuş o, ha 

- Aslal king - fu, tek başına 
hareket ediyor. Q, bizatihi anlayışlı 
ve faal bir kudretludurl 

Bundan altmış sene evvelki ma· 
kine adamın böyle muhakeme edil
diği, yazılmakla berab:r, ~u .muha
kemenin neticesine daır bıç bır yer-

t e edılerek suni bir adam ar-
kaya koyabilmek düşünülmüştür. Fa- ı 

at, o z 1 b .. k .. k d . aınan ar bu iş, ugun ·u a-
alr cıddiye alınan ve üzerinde du-

de kayda rastlanınmamıştır. Şimdiye 
değini hatta, sonradan muhakeme 
hadisesinin vaki olmadığı, uydurdu 

ru an b· . ki" d ku ır ış deği)clı. Adam şe ın e 
klaların h ı·f ·· ·· ·· t ma· k , mu te ı gorunuş e 

n~ enlerin haı eketleri önceleri mu
cızlevı haller gibi ka~şılanmış, son
ra arı d h" . a vary; te eğlenceleri ma ı-
Yetınde . . . 

.seyredılmıştır. 

Sunı adamların en ziyade sükse 
Yapan I d ve en fazla meşhur olan arın-

an bir· R · b .. ··k K . 1 usya imparatoriçesı uyu 
atarını " B b tuhi . e satranç oynıyan e e • 

· lllısal manekendir lmparato· 
rıçe il " · 
y e gayet ustalıklı satranç oynı-

adn lllaneken tam onu yeneceği sı-
ra a ' 
nu b satranç tahtasını devirmiş, oyu-
çeki ozınuş. Kendisini yenmekten 

1. nen manekenin üstünde yarı be· 
ıne k d . . . 
. a ar oturduğu sandığın ıçerı· 

sınde b· . k . r ır ınsanın saklandığını estı-
ırken Katerin gazaba gelerek, ma 

ne en· b 
• . 1 ve dolayısile onunla bera er 
ıçınd k· d d. . B .e 1 a amı kurşuna diz ırmış. 

1 ğu şeklinde bir tekzipname neşro
lunduğu anlaşılmıştır. Aceba dava 
havadisi mi doğru, yoksa tekzipna
me muhteviyatı mı? Bu ciheti bilen 
yok! dolayısiyle de, altını~ ~ene ev· 

1 makineden adam, hala esrarını 
ve B 1 
muhafaza ediyor. ir muamma. 

Bund1 n sonra' teknik bir teka· 

mül göstı:ren meşhur roboto Enig
marel gelir. Bu makine adam, sah
nede teşhir edilmiştir. Bu.ıu yapan, 
medeni teşekkülata dair izahat ve· 
rirl:en; herhangi bir şüpheyi gider
mek maksadile. makine adamın bir 
bacağını, herkesin gözü önünde çe· 
kip ayırmış vücudundan: İçeride 
etli, kemikli bir adamın saklı bulun· 
madığını göstermek içini.. Halbuki 
bunda da bir hıle varmış meğer: 

H inJistanın şarkında Burma 
denen bir diyar vardır. Bu 
diyarın da en meşhur rakısı 

Ölümü öpüş dansıdır . 
Bu oyun cidden görülecek ve he· 

yecanla seyredilecek bir oyundur . 
Dans ve musiki, en zehirli yılanları 
bile nasıl mestettiğine canlı bir mi · 
saldir . 

Burmalı rakkase, dans başladığı 
zaman Hindistan ormanlarının en ze· 
hirli, en tehlikeli yılanlarından biri 
olan Kobra yılanı bir sepetin için· 
dedir. 

Rakkase, sepetin etrafında, bo
yun kırarak, omuz titreterek, göbek 
atarak dolaşır . Kızın vücudü, kıvıı 

kıvır, bükülür, uzayıp kısalır . 
Bu sırada, burmalılar orkestra

sı , monoton ahengi ile rakkaseye 
refakat eder . 

Kobra, yavaş yavaş, sepetten 
boynunu uzatır. Gözleri pırıl pırıl 

yanar . Dansöz de sihirli gözlerini 
yılanın ışıldayan gözlerine diker ve 
bir daha gözlerini o gözlerden ayır· 

maz . 
Kobra, ağır ağır sepetten çıkar. 

Yerde sürünmeğe başlar . Artık teh-
1 

likeli olmaktan çıkmıştır . Kızın VÜ · ı 
cut kırmalarile musiki onu sarhoş 

clri~r. j 
Başını kaldırır ve o da kızın ha

reketlerine uyarak adeta raksa baş. 
lar . 1 

' Orkestra temposunu fazlalaştı-
1 

Mısırın notası 

Kahire : 3 ( Radyo ) - Mısır 
hükumeti , kapitülasyon sahibi dev
letlere yakında birer nota göndere
rek bu mevzu etrafında yeni bazı 
teklifler yapacaktır . 

1 Cenevrede Af etin\ 
konferansı 

Notanın metni henüz tesbit edil
memiştir . 

Almanyanın Londra sefiri 
Londraya döndü 

Berfin : 3 "( Radyo ) - Alman
yanın Londra sefiri dün gece Lon 
draya hareket etmiştir . 

Adisebabada hayvanat 
ve fen sergisi 

Adisebaba ; 3 ( Radyo ) - ilk 
hayvanat ve fen sergisi dün açılmış. 
tır. Sergiye bir çok yerliler iştirak 

etmişlerdir. 

Avam Kamarasında 
Londra: 3 (Radyo) - Avam 

kamarasında yeni niyabet kanunu 
1 muhalif reye karşı ekseriyetle ka
bul edilmiştir. 

Fransa Sıhhat nazırı 
Moskova: 3 (Radyo) - Fıan· 

sa sıhhat nazırı dün akşam Parise 
hareket etmiştir. 

Amerika deniz grevi 

Vaşington : ( Radyo) - Liman
lardaki deniz grevleri sona ermiştir. 1 

Yeni Japon kabinesi işleri 

Cenevre: ( R~dyo ) - Türk ta
rih cemiyeti -ıs buşkanı Afet, dün 
Cenevre üniversitesinde Etiler hak 
kında bir konferans vermiştir. Eti· 
ferin cografya ve tarih bakımından 
hayatını kuvvetli delillerle ilmi müs· 
tenidata dayanarak izah etmiştir. 

Bütün dinleyiciler bayan Afeti 
takdir ve hararetle alkışlamışlardır. 

Hükumet hayat 
pahalılığiyle mü

cadelede 
-

Ankaia: 3 (Radyo ) - Memle
leketteki hayat pahalılığı üzerinde 
amil olan sanayi istihsalatının yük· 
sek maliyetlerini indirecek bir pro· 
je hazırlanmış ve baş vekalete ve
rilmiştir. 

Bütün fabrikalar devletin kontu
rolu altına alınacaktır. 

Odun yerine kömür 

Ankara : 3 (Radyo) - Mem
lekette odun yerine kömür kullanıl· 
ması hakkında bir kanun projesi 
yapılnıış ve Başvekalete verilmiştir. 1 

İtalyan milli 
müdafaası 

Roma: 3 (Radyo ) - Yüksek 
milli müdafaa meclisi senelik 
toplantısını Musolininin riyaseti al· 
tında Venedik sarayında dün yap

mıştır. 

Midyatta 

Kurtlar bir adamı par· 
çalıyorlardı 

Midyat [Hususi Muhabirimiz· 
den ] - Mardin ve civarında yarım 
metreden fazla kar vardır. Ve halen 
de yağmağa devam ediyor. 

Evvelki gün Midyata beş saat 
uzaktaki Ayinkaf nahiyesi yolunda 
bir köylünün üzerine dört kurt sal
dırmıştır. 

Tesajüfen o sırada yakın bir 
yerde bulunan bir kaç avcu yetişe
rek kurdun birisini vurmuşlar ve di
ğerlerini de kaçırmışlardır. 

------·------
Ölüm 

Fekeli Osman oğlu Bay Vehbinin 
eşi Bayan Hayriye ötedenberi tutul
duğu hastalıktan kurtulamıyarak dün 
ölmüş ve cenazesi akraba ve bir 
çok dostları tarafından kıldırılarak 
Yeni Mezarlığa gömülmüştür. 

u rıvayet, güzel sanatlardan edebi· 
r Y.ahta ve sinemaya mevzu olmuş ta 

rı i b" ır rivayettir 1 
ad ~arihte, başkaca böyle suni 

1 
a !arın ve aynı zamanda hayvan

arın da b h h kın 

Makine adamın içine, bir bacaği ter· 
sine çevrilmiş bir akrobat - ar. 
tist girmiŞ .. mişl Tecrübeler tekrar 
lana tekrarlana, günün birinde açık 
gazün oyunu çakılmış) 

Bunu takiben de, yakın zaman
larda, içine canlı bir kimsenin gir· 
mediği makine adamlar yapılmı.sı 

mümkün oldu. Modern teknik, suni 
adam konstrüksiyonu, göze çarpa
cak derecede tekamüle eri~tirdi. 
Düğmelere basılarak, muayyen ha· 
reketler yapabi)en, yürüyen, oturup 
kalkan kucaklıyan, tabanca atan 
ve mahdud da olsa konuşan suni 

adamlar! 

rır, kızla yılan çılgın gibi dans eder· 
ler ve öyle bir an gelir ki, ikisi de, 
yılan da kız da kendilerinden ge
çerler . 

Kız biraz eğilir, Kobra da boy
nunu biraz daha kaldırır . Yılan di 
lini çıkarır öpüşiirler . 

ı teslim etti 

Tokyo: 3 (Radyo ) Yeni 

Bu projeye göre; tren güzerga · 
hında V<! 50 kilometre civardaki şe· 
hirler mutlak koınür kullanacaktır . 
Bu kömürü yakan sobaların ucuzla· 
tılmasını hükumet temin edecektir . 
Bu suretle ormanlarımız vikaye 
edilmiş olacaktır . 

Afgan hariciye nazırı 

Ölüye Tanrının rahmetini diler, 
Vehbiye ve akrabalarına baş sağlı. 
ğında bulunuruz . 

* 

ta .h a si geçer. Da a ya 
ıı leıe gelince bundan altmış se-

ne ' 
f evvel en ziyade sükse yapan, en 
adzla llleşhur tam manasile günün 

, a a ' Ç 
li '.111 olan King fu isimli bir in· 
Ydı. ç·1 ı· . • tam ma-. n mm yaptıgı şey, 

nasıfe b· ki" . 1 ştı B ır sansasyon şe mı a mı · 
~ d ~ sunı adam, yarı beline kadar, 

0.rt köşe bir sandık üstüne monte 
edilıniş bir figürdü. Kendisini yapan 

... nurııaralara başlamadan, sandığı açı-
Yor ın ı·k b" k" ' eraklılar kamp ı e ır ma ı-s ne .,.. ' 

60tüyorlardı. Çarklar v. s. sey
r redenle . .. .. .. t f" . .. rın tecessusunu ar ırıyor, ı-

t guriin sahibi, onları, aletleri ellerile 
;uaytneye bile davet ediyordu; hem 

e ısrarla ! 

Ondan sonra, sandık tekrar ka
~. Patılıyor ve temsile başlıyordu. Fi 
~ &Ürü ortaya koyan, bir düğmeye ba-
l· sınca ç· ı· 1 . d B k ' ın ı, can anıverıyor u. a 

ındı hele 1 King fu, suallere cevap 

:i~rıne~te tereddüt bile etmiyor. A
lüketık meseleleri halletmekte güç

ı d ~~kmiyor, diğer taraftan şarkı 
a soy)"" d kk c!eğ uyar u 1 Fakat, asıl di ate 

h ın her görülen, Çinlinin fevkalade 
e ar ti ' Kin e e satranç ayııamasıydı; bu, j 

dak \~.unun üstün kabiliyetlerine du
l' Yıld uken en İnatçı muazırları bile ' 
~ kar ırıyordu; onlar da bu vaziyet 

Şısınd · ' 
Art k . a .rıcat yolunu tutuyorlar. 

1 Çın) · 
ı inkard ının harikulade varlığını 

1 
a ısrar etıniyurlardı. 

ile Kin f . ret) g · u hır zaman bu su· 
e sansas 1 h , lllak Y0ne areketlerine par-

d 
ısırttıktan so .. .. b" . e nra, gunun ırın-

' ortaya b" . 
~ sahib· ır rıvayet çıktı. Guya 

ı, sandığın . ı· b" k k .. çük gız ı ır ısınma u-
" liını· Çocuk oturtmuş, bu çocuk, ta· 
" ı may "b· ıı i'ar ti mun gı ı, onun verdi""i 
CI' v e ere ·· K· ;ı; 

sevk d. gore ıng fuyu faaliyete 
ş . e ıyormuş, falan filan yollu bir 
b~Yıa alıp yürüyor! Şu halde, bu 

· h~br. bakıma zatülharekt' figüran sa· 
l 1 b" 1 Mek • 1 ~ ş~r a~an 1 Bir dolandırıcı !. 

ı:t k• karu hılekar bir mahluku nabe 
ar ki • 1.ı·ı·ğf 1 r • nası ı ı a ıırar edegel-

•nekte ı h""k .. 1 h k : u mu a ınmak gayesile, 
a Yerıne gönderiliyor. 

oğ) - Sen bu sandığın içerisine bir 
ancag· k k k ızı ıs ıvra oturtuyormuş. 

Suni adamın en mütekamil ör
neklerine gelince, bunlardan biri, 
geçenlerde lsviçreli bir mühendisin 
şuala canlanan robotosudur, ki bu. 
na dair izahlar, resim tariflerindedir. 
Diğerine gelince, o daha üstündür. 
Bu, Rişard isimli bir lngiliz tarafından 
vücuda getirilmiştir. Rişardın vücu- 1 

da getirdiği roboto, makine aksahıı 
düğme veya manivele ile hareke
te gelen bir suni adam değildir. 
Akustık olarak, yani sözle harekete 
gelendir!. Adeta bir mahluk sayılan 
hu robotoya, sahibi, R. U. R. adını 
takmıştır. Richards universal robo
ter kelimesinin ilk harfleri! 

R. U. R. düşünen bir adam gi· 
bidir. Sahneye çıkınca, seyircilere 
bir kaç soz söyleyip, kendilerini se· 
!anılıyor, suallere cevaplarla muka
bele ediyor, kendisine verilen ı 
emirleri yerine getirmekte kusur 1 

etmeyorl Buna Modrn tekniğin en son 
ve en tekamü unsuru: Düşünen ma· 
kine! diyorlar. Evet, düşünen maki
ne fakat, ne de olsa düşünen insan 

olmaktaü daha çok uzak! 
Bu bahse ilave olarak, genç ve 

değerli tarih tetkikçilerimizdan İb
rahim Hakkının, geçen senenin ka
nunusanisinde ortaya koyduğu bir 
vakıayı da belirtelim. lbrahinı Hakkı 
bundan 7 50 sene evvel, artık oğul
hrından Diyarbekir hükümdarı Mah 
mudun sarayında makine adam ve 
buna bir çok makineden hayvan kul 
lğnılmış olduğu hakkında bir vesika 
ortaya koymuştu. lbrahim Hakkı' bu 
vesikaya dair izahat vermiş, bu ara· 
da ezcümle şunları anlatmıştı: 

- Bugün Avrupanın fen adam
ları tarafından birer nümuneleri ya
pılmak üzere yıllarca çalışılarak 

birer harika diye ortaya konulan 

işte " ölümü öpüş dansı n böy
lece sona erer . 

Bu sahiden ölümü öpmektir, 
çünkü Kobranın zehiri çıkarılmış, 
dişleri sökülmüş değildir . O anda / 
kızı ısırabilir . 

1 
Fakat bu dans esnasında hiç bir 

Kobranın dansözü soktuğu vaki de
ğildir . Çünkü mestolmuştur . 

makineli adamlar. bundan 750 sene 
önce bir Türk tarafından yapılmış· 

tır. 
Bunu yapan, bu gün Türk top· 

rakları içinde bulunan Cizreli pirinç-
1 

ci lsmailin oğlu Ebülizdir . Bu adam 
artık oğullarından Mehmed ve kara / 
Arslanın saraylarında, sonra da Meh 
medin oğlu Mahmudun Amid-Di- j 
yarbekir- deki sarayında 25 sene 

işçibaşılık yapmıştır . 
Bir gün, Mahmud f.bülizze şöyle 

bir teklif yapmış : 
" Bana bir saat yap . Bu saat 

seferberlik zamanında ve hazarda 
kullanılsın. Topu. zinciri, yelkovanı 

olmasın . 
Şekil itibarile de çok zarif ol-

sun . ,, 
Ebüllizzin bu teklifi üzerine yap 

tığı saat, artık oğlunun çok hoşuna 
gitmiş, " Dünyada eşi bulunmayan 
bir makina yaptım . Eıneğim boşa 
gitmiyecektir . Yalnız, bir de şim
diye değin yaptıklarına dair bır ki
tap yaz 1 n demiştir . 

Ebüliz, tı02 hit'ri senesinde "El
camiu - beyne) ilmi vel - amel
ennafiü - fi~sınaati bil - hiyel • 
isimli kitabını yazmıştır . 

Hükümdarın sarayında yapılan 

saatlardan biri şöyle idi : 
" Saat, bir makina halindedir . 

Su ile işlemektedir . Yukarısında 

altlı, üstlü 24 kapısı vaıdır . Kapı· 
)arın arkasında, renkli kuşlar bulun· 

maktadır . 
Her saat başı geldiği vakıt, ma· 

kineden bir adam çıkıyor, kapılar· 
dan birini çalıyor ve ~alınan kapı

- Gerisi dördüncü sahifede -

kabine işleri tamamen tesellüm d

miştir ve dün ilk içtimaını yapmıştır. 
Gazeteler kabineyi soğuk ka ·şıla' 

makta ve müvakkat olduğunu yaz· 
maktadırlar . 

Telebipte bomba 

Kudüs : 3 ( Radyo ) -- Telebipte 
Yahudiler, Havrada ibadetle meş
gul oldukları bir sırada avluda ı.fak 
bir bomba patlamış, bu vaziyet Ya
hudileri hayli korkutmuştur. 

Lindberg Romada 

Roma : 3 ( Radyo ) - Atlas 
denizini ilk defa geçmeğe muvaffak 
olan tayyareci Albay Lindberg,bu
raya gelmiş ve tayyare fabrikala· 
rını, karargahlarını ziyaret etmiştir. 

Romanya matbuatı 
Hitlerin nutku 

ve 

Bükreş : 3 (Radyo ) - Roman
ya matbuatı Hitlerin nutkunu tahlille 
meşguldur. 

Nmanyanın sulhu kuvvetlendir
mek için diğer devletlerle iş birliğin 
de bulunacağını ima etmesini mem
nuniyetle kaydetmektedir . 

Konya ovasında 
sondajlar 

Konya : 3 (Radyo ) -
ovasında bulunan su damarı 
3200 ton su vermektedir. 

Konya 
günde 

Sondaj faaliyeti çok iyi neticeler 
vermiştir. Faaliyete devam edilmek
tedir. 

Sondaj 199 uncu metreye in
miştir. 

Şimdilik dakikada 220 litre ve 
günde 3200 ton su alınabilmektedir. 

Aşağılara gidildikçe su bollana
cakdır. 

Mütehassıslar bundan çok emin 
dirler. Bu eamar üstünde 10 arte
ziyen açılacaktır. 

Konya ziraatı bu sayede büyük 
bir refaha kavuşacaktı .. 

1 

1 

1 
1 

. 

1 

1 

Londra : 3 ( Radyo ) - Afgan 
hariciye nazırı, dün Bukingam sara
yında kral Corç taraf nda k b 1 J n a u 

istiklal mektebi öğretmenlerinden 
Ahmet Atanın kız kardeşi dün öl
müştür Ölüye Tan n h f · rını ra me ını 

edilmiştir . dileriz 

Adana Borsası Muameleleri 
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Sahife : 4 Türksözü 4 Şubat 1937 

Gizli el cemiyeti 
- Birinci sahifeden artan -

miyetin gayesi Anıp hainleri , ya
lancı lngilizleri ve Yahudi canileri 
öldürmektir . 

Cemiyetin merkezi Kudüste olup 
Hayfa ve Yafada da şubeleri vardır. 
Bütün azası gayet nişancı ve bomba 
kullanmada ihtisas sahibidirler . Ge
çen Cuma Hayfa belediye reısıne 
suikast yapan adamın bu cemiyete 
mensup olduğu söylenmektedir. 

Gizli bir tedhiş harbi açmakla 
bıı müslüman müfritler Araplar için 
müttehid bir arzı mukadd~s temini

ni gaye edinmişlerdir . Bu arzımu· 
kaddes bılahare yakın şaık devlet
leri konfederasyonunun bir cüzünü 
te~ kil edecektir . Hicazın kudretli 
Kralı lbnissuud da her ne kadar Irak 
ve Maverai Erden hükümdarlarının 
İrsi düşmanı ise de ; konfederasyona 
iltihak için bilahare davet olunacak
tır . 

Milli Mensucat fabrikası Li
mited Sosyetesinden : 

1- 937 senesi zarfında fabrika
mızda yapılacak inşaatların işçilik. 
!eri münakasaya konulmuştur. 

2- Kireç harcile tuğla duvar 
inşaatı 

3 - Çimento harcile tuğla duvar 
inşaatı 

4 - Beton arme inşaatı 
5- Kalıpsız beton armeler 
6- Kalıplı kaba beton inşaat 

7 - Kalıpsız ,, ., " 
8- Bu inşaatların işçiliğine talip 

olan müteahhit veya ustaların her 
gün saa' ondan on ikiye kadar in 
~aat kısmımızdan şartnamrlerini gö

ı ebilirler . 

9- inşaat 10 Şubat çarşamba 
günü saat onda inşaat kısmımızda 
ihale olunacaktır. 

10- inşaata giı mek ist!yenlerin 
bu tarihten evvel inşaat kısmımızdan ı 
vesika almaları ve ondan rnnra İn· I 
şaata girmeleri lazımdır.7765 3-8 

Makine • 
ınsan 

Üçüncü sahifeden artan -

dan ortaya bir kuş fırlıyor . Bn kuş, 
ilk önce çırpınarak ötüyor, sonra 
ağzından fındık büyüklüğünde bir 
madeni yuvarlağı gene madeni bir 
levhanın üstüne atıyor . 

işte bu atışla saatin kaç olduğu 
anlaşılıyo• . Çünkü madeni levha 
üzerine düşen yuvarlakla. bütün sa · 
rayda duyulacak bir ses çıkarıyar . 
Makinada mevcut 24 kuşun her bi
ri ayrı ayrı ötmekttdir . Bundan baş· 
ka, her üç saatta bir makinadan çı 
kan makina adamlar, sahnede davııl, 
zurna, düdük ve zille konser vermek. 
tedirler . 

Bu saatte, gece ve gündüz aynı 
zamanda güııe~in ve ayın durumla
rı da gösterilmektedir . 

· Devlet Demiryolları Ada
na İşletme müdürlüğün
den : 

Bir sene zarfında Adana depo
suna gelecek tahminen 20,000 ton 
miktarındaki maden kömürünün va
gonlardan tahliye ve istif işi için 
12-1 - 937 ve 23 - 1-937 tarih. 
!erinde yapılan açık eksiltmeye is
tekli çıkmadığından 18 - 2 - 937 
perşembe günü saat 10 da pazarlık 
surctile yapılması kararlaştırılmıştır. 

Pazarlık Adana işletme müdür
lüğü binasında yapılacaktır . 

Şartnamesi İşletme Cer Başmü
fettişliğinde parasız gorülebilir. 

isteklilerin kanunda yazılı vesaik 
ve idaremiz veznesine yatırılmış 150 , 
lira muvakkat teminat makbuzu ve· \ 
ya bu miktarda banka teminat mek·' 
tu bu ile gün ve saatinde pazarlıkta 1 
bulunmaları .7767 

Ticaret Odasından : 

E bülizzin yaptığı makineler , sa
yısızdır ve herbiri yukarıda aıılattı
ğım saat kadar mühimdir. Sarayda 
makine adam ve hayvanlar hüküm-
dara hizmet ttmekter:lirler . 5-2 1937 cuma günü saat 11 

Hükümdar , abdest alırken hiz- de inhilal eden iki üyelik için mü· / 
metçi ve cariyelerin su dökmesini !emmim intihap yapılacağından mün-
istemediğinden, bunların işiııi maki- tehibi sanilerin mezkür gün ve sa- / 
neden adamlar yııparlardı. Hüküm- atta Ticaret Odasına gelerek rey-

1 
d bd t l • k' !erini kullanıııaları ilan olunur. 7769 ar a es a acagı zaman, ma ıne-

den adamın bir düğmesine basıyor, --------------j 
mevsimine göre makine adam sıcak 

k 1 
birer hayal mahsulü değil, yapılmış veya soğu su döküyordu . 

1 ve tecrübesi görülmüş eserlerdir . Gene makineden adam, bir elinde 
b 1 k .. b.. ı · d k d h' 1 ı Hatta Almanyanın Eılangen üniver-a ı , o ur e ın e şarap a e ı o -
duğu halde, bunları hükümdara su- sitesinde Profesör Viydeman tara-
nardı . fından yapılmış ve muvaffakıyetle 

Eb .. ı · · d ·r ı · k· ı· [ işlemis bir kaç nü111unesi vardır. " u ız, aynı zaman a şı re ı ·ı ıt- · 
!erin de mucididir. 28 harfl ı şifreli I Fen adamlarını uğraştırmakta o-
kilitleri, ancak bunu bilen tarafından lan makineyle faaliyete geçen suni 
açılabilirdi. Kan alma makinelerini adam , eski ve yeni zamanlarda ro 
icadeden Ebülizdir. man ve hikaye mevzuları teşkil et. 

Nehirden ve kuyulardan su çıkar· tiği gibi, gerek sessiz , gerek sesli 
ma makinelerini de bu Türk sanat- tilm zamanlarında bu mevzudan , 
karı bulmuştur. Bunlar arasında da- meraklı film serisi olarak , faydala-
imi fokiyeler, makineden Fil, Tavus ııılmıştır . 
kuşu ve daha bunlara benzer bir Hülasa, mevzu, gerek ciddiyetle 

çok icatlarla, Ebüliz , sarayı süsle benimsenmiş, gerek eğler.ce edinil 
mişti . miş bulunuyor . Bu yazıda belirtti-

Bu kitapta anlatılanların tatbik ğimiz enteresan mevzu , kesenkes 
kaLil i )elİ , ~rr 1;n;n Hıdı r. Pınla, lu 1<2 : ıct!rdir! 

büyük en 
•• • 

Cenubun en 
mütekamil muessesesı 
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Gazete f Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 

her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

1 Kitap 1 Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
1 1 nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-

riniz daha kıymetlenecektir . 

1 
İlan / Reklam bir ticarethantnin, bir müessesenin 

en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne verınız . 

Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek İstiyor~anız 
1 kitaplarınızı Türk~özünün mücellithane -

ı~-----------s inde yaptırı.nız. Nefis bir cilt, rerıkli ve zarif bir kapak böl-
gede ancak Türksözünde yapılır . 

T ah ı1 Resıni evrak, cedveller, defterler , çekler , 
karneler kiiğat, zarf, kartvizit ve bilumum 

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

1 R ki" tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
1 en 1 ı k r ·· k .. ·· ·· ot t · k ı · ı anca ur sozunun oma ı . ma .ona a-
rında yaptırabilirsiniz . 

: Kağat 
rağmen aldığı bütün işlerde 
TÜRKSÖZÜ piyasasının tereffüüne 

büyük bir ten-

zilat yapmakta_d_ır-====================, 

_, ... " 

Tt:JRKiYE 

ll RAL\T 
BANKA51 

' •"r: ~ ,..-. ·~ . ""'" ~· { 

'ı 

-DARA 
ÔiRiKTif~Ef\J 

r ~AJ-IAT . r; D~ ı:; 
, 

• 

-----------------------------------------------------
. r--~~-----------~ 

Kok kömürü 
Kilosu 2,5 kuruş 

Satış yeri : Borsa civarında Hidayet oğlu Ahmet . Telefon No: 39 
7768 1 - 6 

TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyası gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

1 

zammedilir . 

2 - hanlar için idareye müra· 

caat edilmelidir . ) 

~-~~----~~--
T. H. K. Adana şubesi 
başkanlığından : 

Bazı fabrikalarda ıslanmış Ko· 
zal~rdan çıkmış (10,000) kilo mik· 

darında Çiğidimiz vardır. Almak is'. 
tiyenlerin 8 Şubat 937 pazartesi 
güııü saat 15 de Kurumumuza gel· 
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156 

Zayi 
Ömer oğlu Bekir tarafından ve· 

rilen elli liralık borç senedile hüvİ'. 
yet cüzdanımı yitirdim . Yenilerin1 

alacağımdan bunların hükümleri ol 
madığını ilan eylerim. 

Hacıbayram kuyusu mahalle· 
sinde Ali oğlu 333 doğumld 

7770 YUSUF 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 

y 

• 


