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~rilnıtİ 
' reıtl 
dıirel 

Cin toprakları her gün büyük 
mikyasda istilaya uğruyor 

Nafia Vekilimizin 
Berlin temasları 

Çetinkaya Dusseldorf 
sergisini ziyaret etti Çinliler dün bir Japon köyünü basarak , yiizellisi 

Japonu katlettiler on" çocuk olan üçyüz doksan 

ne fi 
eriııİ' 
r. 

Japanyada okuyan beşbin Çin talebesi 
dün Tokyodan Çine hareket etti 

Hitler Vekilimizi 
kabul etti 

Berlin: 5 , ........ --~ ~-
(Radyo) - 1 

Yett N~?kin. : 5 ( Radyo ) - Vazi· 

cad' ••b=h ~· bır ~~~~şiklik yoktur . Bu 
k ek olrııak .. •no koyunde 150 si çocuk 

f~ k uzere 390 Japon tebası vah· 
atledilmiştir . 

Pon N~kin : 5 ( Radyo ) - Bir Ja. 
belt le•r a ayı bu sabah Mankole yer 

• 1 • 

isti· tıı 1~.kyo : 5 ( Radyo ) - Hükü· 
et dun ~ı d had' .~r. e en sonra Şimali Çin 

likte ve 
1~1 Ierı münasebetiyle fa&lalaşan 

rgı ere "d k N . aı anunu neşretmiştir . 
•nkın : 5 ( Radyo ) - Muha· 

samatın Tang · çine sirayet etme· 
sinden korkuluyor . 

Paris : 5 ( Radyo ) - Havas 
ajansı bildiriyor : Alınan haberlere 
göre ; 3 ağustosta Pekinde Çin -
- Japon murahhasları arasındaki 
müzakerelerde bir anlaşma elde 
edilmiş ise de her iki tarafın askeri 
makamatının bu anlaşmayı tasvip 
edip etmiyeceği henüz meçhuldur . 

Londra: 5 (Radyo ) - Uzak 
Şarktan muhtelif menbalardan alı
nan haberlere nazaran Japonlar 
Tiyen Çinde Çinlilerin dört kamyo· 

~; liatay Türklüğüne hala 
diy• Fena gözle bakılıyor 
r ,,_ llsebetülamelilkavmicilerin çok şa

yanı dikkat bir kararı 
·r. ~-···· ·-·-·-·-···-·-·'Y"1 
u • ·-·-·-·-· < 

tiki'; Sancak , ebediyen Suriyenin miş , : 
14 ' s . d 1 i urıye en ayrı amaz mış ! • • 

~ 

......... ·-............ . 
bi . Antakya : 5 [ Türksözü mu ha 
lliir~en ] - Sancakta gözle görü· 
k t bır hadise yok, fakat için için 
~ l}'nayan bir fesad şebekesi faali
ıC!tcdir • 

1 Usebetülamelil Kavmi mensub
a arı bunlara karşı koymak isti yenler 
rasınd .. 't 1 1 d k a , muessı çarpışma ar o · 

d u tan sonra bir anlaşma vuku bul-
utunu haber vermiştim • 

U
- liükümetin , vaki olan daveti 
le · Cekrıne arbk resmen teşekkül ede· 

k olan Usbetülamelil Kavminin , 
endi ·ı b" 1 lıtı ~· e ır eşenlerle beraber yap· 

1-L.ı bır anlaşmayı haber veren bir 
cp gazetesi şunları yazmaktadır: 

'b· b~ Eıı sonunda , muhtelif rical 
ır ır( . . . . 

b' d erıru zıyaret ettıler ve hepsi 
~~ cnaşağıdaki yardım ve birleşme 
d '1&akını imzalamakta müttefik kal. 

ı ar : 

bi 1- Sancak Suriye vatanının 
' Ciiz"d" u ur, 

f .. 2 - Sancak Araplığı , ayrı dü. 
i U~clerine rağmen bir siyasi ve 
Ctını • hd . d f' " aı va ettır ve araların a taı ı 

eJ·tiyasi ayrı teşkilatlara müsaade 
~nıcz. 

İki Japon .gemisi 
lstanbulda 

I· J , apon Amiralı bütün ma 
t- kamatı ziyaret etti 

oıı· lstanbul : 5 (Radyo) - iki Ja-

e· r~ nıektep gemisi bu sabah lstan. 
.u a gelmiştir. Filo Amiralı berabe
~nde gemiler kumandanları olduğu 
d:lde .Dolmabahç.e sarayına giderek 
. fterı mahsusu ımzalamışlar, Vali· 

~ ~· kolordu kumandanını, askeri aka· 
d~mi kumandaruru ziyaret etmişler 
ır • 

d .Fılo kumandanı Cümhuriyet abi· 

1 
esıne merasimle çelenk koymuş. 
ardır • 

·-·-·-·-·-·-·-·-; 
3- Arablar , Suriye vataniliği 

bağları dairesinde diger anasırla 
yardım ve uzlaşma İçin çalışacak· 
lardır. ( Gazete prantez için de , 
diger anasırdan maksat Türkleıden 
gayri anasırdır, diyor ) 

4- Sancakta her çalışma yu· 
kandaki üç madde esasında ola· 

caktır. 
5- Bu misakı imza edenler 

mucibince amel etmeğe mukadde· 
satları üzerine yem;n ederler . • 

Tarih kurultayı 
için madalya ve 

pul basılıyor 
lstanbul : 5 ( Türksözü muha 

birinden) - Türk tarih kurumu ey
lulda toplanacak ikinci tarih kurul 
tayı için hatıra madalyaları ve posla 
pulları yaptırmağa karar vermiş ve 
darbhane idaresi de bunları hazır· 
lamağa başlamıştır. Nikelden 1000 
aded basılacak olan madalyaların 
ortasında Alacalıöyükte çıkarılan bir 
eserin resmi bulunacaktır. Posta 
pulları iki seridir; bunlardan birin
cisi dııhili ve harici ~ artpostallar 
için, ikinci seri de dahili ve harici 
maktuplar içindir. Bunların üzerinde 
Atatürkün çok güzel bir büstü bu· 
Iunacaktır. Pulların mikdarı iki yüz 

bindir. 

Londrada 
Tesisatı harap eden şid 

detli bir fırtına 
Londra : 5 (Radyo) - Dün öğ· 

leden sonra Londranın şimalinde şid
şiddetli'bir rüzgar çıkmış ve bilumum 
elektrik ve telefon, telgraf tesisatını 
harap etmistir • 

1 

ni~le. iki vap~runu zaptetmişlerdir . 
ç:ınlıler de bır Japon tayyaresini ve 
bır Japon tankını ele geçirmişlerdir. 

Mühim Japon takviye kuvvet-
leri Çinin şimaline sevk edilmekte. 
dir · 

. Londra : 5 ( Radyo ) - Roy· 
terın uzak şark muhabiri bildiriyor: 

Japonyada tahsil etmekte olan 
beş bin Çinli talebe Çine dönmüştür 

Londra : 5 ( Radyo ) - Sov
yet Rusya Tiyen Çindeki konsolos· 
haneden çalınan eşyaların iadesini 
Japon hükümeıinden istemektedir 
Japon hariciye nazareti bu protes: 
toyu reddetmiştir . 

Türkiye 
Cümhuri· 
yeti Nafia 
Vekili Bay 
Ali Çetin 
Kaya, refa 
katlerinde, 
Türkiyenin 
Büyük Elçi ' 
si olduğu B. All Çetlnkaya 

h;tlde Alman devlet ve hükumet 
R isi tarafından kabul edilmiştir. 

Alman münakalat Nazırı Türk 
Nafia Vekili şerefine bir ziyafet ver· 
miştir. Ali Çetinkaya Dusseldorfta 
sergiyi ziyaret etmiştir. 

Haraplolan :: lspanyadan:bır:kö•e:daha::t Bllbaodan 
.~~~~- -~~~~ 

İspanya işleri için 
büyük devletler he 
nüz kararını vermedi 

Hükumetçiler 
dün asilerin 

bir taarruzunu tardetti 
Franko kuvvetleri geri mevzilere 

çekilmeğe mecbur edildi 
~~~~._.- •. ----~~~~ 

MADRID DÜN YiNE MÜTEMADiYEN BOMBARDMAN EDiLDi 

Madrid : 5 (Radyo) - Guada 
jalara cephesinde hükümet kuvvet
leri tazyiki arttırdılar. Bu kuvvetler 
d.!in asbah Arganita mıntıkasına gir· 
dıler. Bu taarruzda asilerin şiddetli 
hücumu da defedilmiştir. 

F ranko kuvvetleri geri mevzile· 
re çekilmiş bulunmaktadır. 

Londra: 5 (Radyo) - Tali ade. 
mi müdahale komitesinin büyük dev. 
(etlerin kat'i nnktai nazarını almadık
ça bir . karar veremiycceğini siyasi 
mahafıl beyan etmiştir. 

Mussolini bir nu
tuk söyliyecek 
Roma: 5 (Radyo) - Ağustosun 

12 sinde başlayıp 18 inde bitecek 
olan manevralar münasebetile Duçe 
büyük bir nutuk söyliyecektir. 

Mussolini hu nutkunda dünya 

siyasetinde ltalyanın mevkiini anla· 
tacaktır. 

Londra : 5 (Radyo) _ Ademi 
miidahale komitesi mesaili hakkında 

Hariciye Nezareti Vekili Lord He· 
liks ile Sovyetler büyük elçisi bugün 
uzun bir görüşme yapmıştır. 

Eondra : 5 (Radyo) - Royter 
bildiriyor : 

ispanyada asi topçular dün bü

tün gün Madı idi bombardman et. 
mişlerdir. • 

Irak hükumeti 

Filistin n1eselesile çok 
yakından alakadar 

Londra ; 5 (Radyo) - Irak hü· 

ku.metinin Filistin işile çok yakından 
alakadar olduğu görülmektedir, 

Iraktaki Royter muhabirinin bil· 
dirdiğine göre; Irak, Filistin işleri 
hakkında yakında ikinci notasını Ce. 
nevreye ver.ecektir. 

.. ~ 

İngiliz - İtalyan görüşmelerinin 
yegane hedefi nedir? 

Milletler Cemiyetinin 
ihyası peşirıde .. 

Paris : 5 (Radyo) - Gazeteler 
lngiliz • ltalyan görüşmeleri hak~ 
kın?a mütalaalarına devam etmek· 
tedırler. 

Gazeteler, bu müzakereler neti· 
cesin.i.n ı;nüsbet ~!r .. yola çıkacağın· 
dan um_ıd var gorunmektedirler. 

Parıs : 5 (Radyo) Son zamanlar 
da lngilizlerle lıalyanlar arasında 
apılan görüşmeleri yeni dostluklar 
~ramağa değil, mevcud gtrginliği: 
ızaleye matuf olduğu bildirilmekte· 
dir. 

Londcadaki ltalyan siyasi mah

felleri Romanın, lngiliz - F ransıl 
dostluğunun ltalyayada teşmili mak
sadını takib tt!iği beyan etmekte

dirler. Diğer bir Londra haberine 

göre; lıalyanın Habeşistandaki ha
kimiyetinin tanınması için Roma ile 

pazarlığa girişi!miş değildir. Fakat 
Milleti ~r Cemiyetinin gerek hal ve 

gerekse istikbal için tekrar canlan· 
dırılması arzusu vardır. 

TÜRKİYE 
Ve 

P~TROIL 
Araştırmalar ve bir tarihçe 

" !ürkiyede petrol faaliyeti namına imperatorluk devrinde yalnız taltifi arzu 
edılen kımselere , bil~har~ ecnebi sermayelere satılmak suretiyle imtı 
yazlar vermek teşebbuslerınden başka bir şey olmamıştır. 

Konyada 

Borsa encümeni intiha
bında çıkan kavga 

Konya : 5 ( Türksözü muhabi· 
rinden)- Bir yıllık nizami müddeti 
hitıım bulan Borsa idare heyetinin 
yerine yenisi seçilmek üzre ' cumar· 
tesi günü saat 14 te bir toplantı ya· 
pılmış ve seçim işi bir hayli gürül
tüye yol açmış, kavga şeklini alan 
münakaşalar Üzerine polis işe vazi
yet etmiştir. 

Mesele şudur: 
Cumartesi günü yapılacak olan 

- Gerisi ikinci sahifede -

Petrol meselesinin ehemmiyeti 
yalnız cumhuriyetin teessüsünden 
sonra ulusal bir iş olarak telıikki 
ed i lm iş ve ciddi petrol araştırma

l arı na ancak o vakittenberi baş lana . 

bılmi tir . 
1923 Cumhuriyetin ilanını mü

teakip : 
1925 M, Lucius Türkiye Cüm· 

huriyet nam ve hesabına Mürefte, 
Çıralı, Elmalı, Pulk Hasankale, Kat· 
ranlı, Neftik, Boyabat mıntakalarını 

tetkik ediyor. 

1926 Mihalikinin feshedilen im
tiyazı kısmen Türk ticaret ve sa
nayi bankasına ( Hidin Abbas 
Hilmi Paşa) veriliyor. Bay Jir mm. 
takayı tetkik ediyor. 

1926 Gene Mürefte mıntakası 

- Gerisi üçüııcii sahifede -

rr:::::::-
11 NORMANDİ YENİ BİR REKOR KIRDI 1 

Fransızların Normandl Transatlantlğl 

Londra : 5 (Radyo) - lng"ıl' d · t" f'I hf'll · 1 · d k" B' R k ız enız ıcaret ı osu ma ı en ngılte· 
re e .' ışop · 0 burnu ile Amerikadaki Ambro Layt arasındaki me· 
safeyı doksan beş saat iki dakikada kateden Normandie Fransız trans· 

atlantiiinin aldığı bu mükemmel neticeyi selamlamak! d Y · 1 1 h' . . a ır. enı pcr-
~ane er e tec ı~ edılmış olan Queen Mary transatlantiğinin yaz sonundan 
once Normandıenin rekorunu kırmağa teşebbüs edeceği de söylen
mektedir. 

Bununla beraber Cunard • white · Star kumpanyasının alığı resmi 
vaziyet Queen Mary'nin Normandie ile sürat bahsinde rekabet için değil, 
fakat lüks transatlantik servisi için yapılmış olduğu merkezindedir. 
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!uzAK ŞARKA BiR BAKışj 

JAPONYA 
Bundan sek .. .... ._.JQôn;~bUndan Uk98ft'Yir8vT.I 

sen yıl evvel, kendi dışındaki aıemle hiç bir mUna. 
Japonya, ken. sebetl olmıyan' balıkçıların, plrlnç
di dışında • çllerln, san'atk;llırların ve pala salla· 
ki alemle hiç yan muhariplerin ya,adıkları ve ya. 
bir münasebe- bancılar için bir muammayı andıran 
ti olmıyan, ba- bir ada memleketi idi. Fakat Oarp, 
lıkçıların, pi· Japonya kapılarını zorlamaOa ba•· 
rinççilerin, za· layınca ... { 
naatçıların ve ..... ---..-··---·- ..,...._ ..... ,. _ _.. ............. 
pala sallıyan muhariplerin yaşadık. 
!arı ve yabancılar için bir muammayı 
andıran bir ada ülkesi idi. Fakat on
dan sonra, garp Jadonyanın kapıla
rını zorlamağa başladı. 

1854 de, Birleşik Ameriha hükü
mctleri harp gemilerini göndererek, 
toplarının tehdidiyle, Japon kükğme
tini, Japon topraklarının kapılarını 
dünya ticaretine açmak zornnda bı· 
raktı. 

Garp, o tarihlerde cihanda tesis 
etfiği ekonomik ve politik h&kimiye· 
tini, Hındistan, Afrika ve kısmen 
Çinde olduğu gibi Japonyada da ku
rabileceğini sancı. Fakat, [garp, Ja
pon milliyetçiliğinin, milli istiklal az. 
minin, ırk gururunun, sağlam ve or
ganik bir devlet kurmak yolunu bul
duğu derece ve canlı etik ideolojisinin 
kuvvetini hesaba ~katmamıştır. 

Bütün Japonya , memlekete gir· 
mek istiyeu silahlı yabanciların kar· 
şısına . çok muazzam bir milli ayek· 
anma halinde dikildi . yabancıların 
silahlarına boyun eğerek ilk şerefsiz· 
ve andlaşmaları yapan Shogumat hü
kümetini kısa süren bir sivil harpten 
sonra ortadan kaldırdı • Japonyanın 
derebeyleri , imtiyazlarını o tarihe 
kadar bolitika hadiselerinden uzak 
yaşıyan Japon imbaratoruna geri ver· 
diler . Gençlik ve Japonyanın en mü
kemmel kuvvetleri milli kalk•nmanın 
siklet merkezini teşkil eden impara. 
torun etrafında toplanıyorlardı . 

Lakin asıl bundan sonra hususiliği 
olan bir değişiklik oldu . Kuvvetini , 
her türlü yabancı tesir ve nüfuzu red 
etmekten alan Japonyanın milli kalkın
ması , maddi bakımdan kat kat üs· 
tün olan orta çağ müdafaa tesisle. 
riyle karşı koyamıyacağını idrak et· 
meğe başladı . Bütün kahramanlığa 

rağmen , Shimouosekl ve Kogoşhimo. 
daki sahil bataryaları , lngilizlerle 
Amerikalıların modern harp gemile· 
rine karşı .hiş bir şey yapamıyordu . 

Japonya, lehdid edilen tehliheye 
aynı silahla mukabele etmek mecbu. 
riyetinde ve kendini modrenleştir· 

meğe, garb devletlerinin, hemen he. 
bütün dünyanın kendi hakimiyetleri 
altına aldıkları silahları imal etmeğe 

başladı. Orta çağ Japonyası, ondan 
sonra artık bir kaç on yıl [içinde 
modern olmak yoluna girdi, Garb 
milletlerinin asırlarca süren ve yavaş 
yavaş inkişaf eden modernleşmesi, 

Japonyada ani on yıllar içinde başa, 
rılıdca, Japon bünyesinde derinlere 
tesirfi bir ihtilali andıran sarsıntılar 

yaptı . Jabon halkının, büyük bir ta· 
assubla riayet edilen mesleki sınıf· 

lan tamamiyle ortadan kalktı ve 
bunun yarine bütün lhalk tabakaları 

arasında müsavat kuruldu. 
Devletin o ana kadar ana deste· 

ğini teşkil edet> Somurai'lar, palala· 
rını ellerinden bırakarak, halka ka· 
tıldılar; memur ve tüccar oldular, 

Endüstrileşmeden ve en geniş ma
nada Amerikan biçimi bir kapitalizm 
kuruluşundan endüstri proletaryası

nın modernleşmesi, halk taamülle
rinin yıkılması demekti. Hele garbın 
Adetleri memlekete girmeğe başla· 
ymca bu sarsıntı daha şiddetli bir 
şekil alıyordu. 

Bir ay içinde kırk 
cürmümeşhut 

vakası 
Dün adliyeden aldığımız malü. 

mata göre; geçen temmuz başlan· 
gıcından sonuna kadar bir ay için· 
de kırk cürmümeşhud vakasının mu· 
hakemesi cereyan etmiş ve bunların 
kaffesinin duruşmaları neticelendi· 
rilmiştir . 

Cavid Oral 

Niğde saylavı hemşehrimiz Cavid 
Oral Niğdeden şehrimize gelmiştir. 

Erkekler garblilerin kıyafetine gi
riyorlar.Amerikalıların yaptıkları gibi 
gökleri tırmalıyan yüksek binalar
daki ticarethanelerde büro sandal
yelerinde oturmasını öğreniyorlardı ; 
eski el tezgahının yerine endüstri 
geçti; Elektrikli sürat katarları, hava 
yolları ihdas edildi . Binlerce yıllık 
aile nizamının mukaddes bağları kop
mak tehlikesin göstermeğe başladı . 

Modern ijiyen ve kıızanç imkan
larile şaşılacak bir ölçüde nüfusu 
çoğalan halk , şehirlere , fabrikalara 
akın etti. Bütün modernleşme hare
ketlerine rağmen, binlerce yıllık ide
olojisini, moral ve etik kaide ve ide
allerini muhafaza etmemiş olsaydı , 
Japon milleti, hiç bir zaman bu ye· 
nileşmeye göğüs geremezdi . Japon 
milleti, sırf ananelerine sadık kalmak 
suretile bu hücuma mukavemet ede
bildi . 

Japon ailesi bugün hala asırlar
danberi mukaddes tanıdığı kaideler
le yaşamaktadır. 

Japon ailelerinin hemen hemen 
yarısı bugün bile yüzlerce yıl evvel 
olduğu gibi, pirinç tarlalarını sürüp 
ekiyor, Endüstride bile iş verenle iş 
alan arasındaki münasebette eski ka
ide ve nizam müşahede edilmektedir. 

Japon milletinin çok kuvvetli olan 
milli varlığı, modernleşme ile, mem
leketin Amerikan örneğinde basma 
kalıp bir şekil almasına mani oldu. 

Jaaonyanın nüfusu büyüdü ve a· 
!eşlenen bir kazanın buharı gibi ya
yımağa, genişlemcge başladı. 

Çin ve Rusyaya karşı açtığı harp. 
)erin nericesinde Asvanın kara top
raklarına ayak bastı, diğer büyük 
devletler mertebesine gelni; sömür. 
geler kurdu; Korayı aldı ve Rusyanın 
zararına olarak Mançuriye yayıldı. 

Fakat, Japony•, yeni kurduğu sö· 
mürgelerine halkını ·yerleştirememek 

talihsizliği ile karşılaştı. Japonlar, sö
mürgelere, memur aileleriyle göç ede
rek yerleştiler. Asyanın kara toprak
larındaki iklim ve yerlilerin düşük 
olan hayat standardının rekabeti ya
panların yığın halinde göç etmeleri· 
ne engel oluyor. Ana yurdunu, her 
şeyden fazla seven Japon fırsat bu· 
lur bulm~z. sömürgelerden ana vata
na geri geliyor. 

Bu vaziyet karşısında, nüfuz faz. 
lalığını beslemek zorunda olan Ja· 
ponya için endüstrileşmeye devam 
etmekten başka bir çare kalmıyor . 
Bu ise, başarısı yabancı pazarlara 
bağlı olan tehlikeli bir gidiştir. 

Japon milletin in yaşamak vasıla· 
sı olan ihracaliyle ilğili yabancı pa· 
zarların gittikçe kapanması karşısın

da, Japonya, kendi nüfuz sahasına 
en yakın ve Asyanın şarkındaki ha· 
kim mevkiinden kolayca kontrol ede
bileceği ekonomi sahaları temin et
meğe çalışıyor. 

Henüz inkişaf etmemiş ve nüfusu 
450 milyonu bulan çinlilerin salın al
ma kudretleri, bu muazzam diyarın 
el ~ürülmemiş ham maddeleri, Japon
ya için gün geçtikçe daha ziyade ha· 
yatı bir ehemmiyet almaktadır. 

• •• 

Mahkemelerde: 

Bir sene iki ay hapse 

mahkum oldu 

Umumi evler sokağında sarhoş 
bir halde orkadaşı Nizameddinle 
beral>er gezmekte iken , meçhul bir D 
sebepten dolayı Nizameddini bıçak· 
layan Niğde hanı odacısı mevkuf 
Süleyman oğlu Şükrü hakkında şeh 
rimiz birinci asliye ceza mahkeme· 
sindeki duruşma dün sona ermiştir • 

.5uçlu Şükrü mahkemenin verdi·~ 
ği kararla bir sene iki ay hapse 
mahkum olmuştur , 

Tll.rkıöıtı 6 Ağustos 

r 
''----------------·----------------·------------~ İmtihanları. -..ı 

Pamuklar 
çok iyi 

Klavlandlar 15 güne kadar 

toplanabilecek 

Bölgemizide pamukların bütün 
vaziyeti bu yıl geçen seneye nisbet
le çok şayanı memnuniyet bir du· 
rumdadır. 

Tanınmış çiftçilerimizden aldı· 
ğımız malumata göre; Sam rüzgar
ları esmezse pamuklarımız fevkala
de neşvünemasını kaybetmiyecek· 
)erdir. 

Tahmin edildiğine göre; onbeş 
yirmi güne kadar tarlalardan Klav· 
landların toplı.nmasın'\ başlanabile
cektir. 

Eski istasyon 
yolunun tamiratı 

bitiyor 

Arabacılar sıkıntıdan 

kurtulacak 

Kuruköprü ile Eski istasyon ara
sındaki yolun tamir edilmekte' oldu · 
ğunu müteaddid defalar yazmıştık. 

Bu yolun tamiri dolayısiyle, şe· 
hirde, bu civara işleyen körük ara· 
bacıları caddeden gidememekte ve 
mahalle aralarından dolaşmak sure. 
tiyle fabrikalar caddesine çıkmakta
dırlar. 

Dün aldığımız malumata göre; 
bu yolun İnşaatı bu hafta içinde ni· 
hayete erecektir. Bu suretle caddedel 
i~lemeğe başlıyacaktır. 

Atatürk parkının tenvir 

işi eksiltmeye kondu 

Şehrimiz Atatürk parkının ten. 
virine belediyece karar verildiğini 
:•azmıştık . Bu işe aid planlar hazır
lanmış ve tesisatm inşası eksiltme 

ye konulmuştur . Parkın 32 yerine 
zarif direkler üzerine oturtulmu;: 
lambalar konacaktır , Günden güne 
güzelleşen park , gözleri okşayan 
bir manzara alacaktır . 

Hayvan pazarı 
· açıldı 

Hayvan hastalıkları dolayısiyle 
çift tırnaklı hayvanatın pazar yerine 
sokulması menedilmişti . Mıntıkalar· 
da hayvan hastalıklarının önü alın· 
dığından bu yasak dünden itibaren 
kaldırılmıştır . 

Belediye daimi encümeni 

dün toplandı 

Şehrimiz Belediye encümeni dün 
öğl.:den sonra, Reis Turhan Cemal 

Beriker'in riyaseti altında toplanmış 
ve muhtelif işler üzerinde kararlar 
vermiştir. 

Kaçırılan kız 
bulundu 

Dün, Yenice köyünden Ali oğlu 
Hasan tarafıııdan kaçınldığını yaz
dığımız, aynı köyden Mustafa kızı 
12 yaşlarında ki Dursun dün şehri· 
mizde bulunarak Jandarma tarafın

dan köyüne gönderilmiş ve ailesine~ 
teslim edilmiştir. 

937 Zahire 
rekoltemiz 

Tahnıin bürosu raporunu 

dün neşretti 

Çukurkurova 937 zahire rekol. 
lesine aid tahmin raporunu şehri· 
m;z Ticaret Odası dün neşretti. Bu 
rapora göre; bu yıl 3,586 ton çav. 
dar, 2,282 toıı mısır, 8,280 ton 
darı, 11,870 ton prinç, 9ton Börülce, 
14 ton bezelye, 280 ton bakla, 2000 
ton fasuya, 100 ton mercimek, 733 
ton nohud,, 3345 ton patetes, 5 ton 
keten, 726 ton yer fıstığı, 2 ton ay
çiçeği, 2,374 ton sogan, 417 ton 
sarımsak istihsal edilecektir. 

Bu raporda gösterilen hubu 
battan prinç ve yer fıstığından ma
adası katidir. 

Ticaret mektebi 
binası nereye 
kurulacak? 

Şehrimiz Ticaret okulu için ye· 
ni ve modern bir bina kurulması için 
V l'kaletten emir geldiğini ve bu bi
na için arsa arandığını yazmıştık. 

Diin aldığımız malumata göre, 
mezkur binanın inşa edileceği yer 
tayin edilmiştir. Burası, Vali kona· 
ğının önünden geçen caddenin ni· 
hayet bulduğu seddin yanında bir 
arsadır, 

Ticaret Odası 

Numuneleri İzmir fuarına 
dün gönderdi 

Enternasyonal lzmir fuarına iş 
tirake karar veren şehrimiz Ticaret 
Odası, dün, fuarda teşhir edilecek 
Çukurova mahsulat nümunelerini iz
mire sevk etmiştir. 

Nüfus muamelatı 

Vekaletten gelen bir tamime 
göre, nüfus müdürleri ;Vekaletle re· 
sen muhabere edemiyeceklerdir. Ve· 
kalete arz edilecek hususalı vali ya
zacaktır, 

Kaçak kereste 
tutuldu 

Mihmandar köyünden Şaban 
oğlu Kustafa adında birisi arabasile 
13 parça kaçak çam ağacı nakle 
derken yakalanmıştır. Müsadare edi
len keresteler orman idaresine teslim 
edilmiş ve Mustafa hakkında zabıt 
tutulmuştur. 

At hırsızları yine 
faaliyette 

Mustafabeyli kiiyünden ( Ce •· 
han ) lbrahim oğlu Yusufun evi 
önünde bağlı al ve kır reııkte iki 
at , meçhul at hırsızları tarafından 

çalınmıştır • Jaııdarma takibatta bu 
lunuyor . 

Şehrimizde, dün gök yüzü çok 
açık, ufuklar biraz sisli ve hava ha· 
fif rüzgarlı idi. 

Dün en çok sıcakJ36,4 santigrat' 
•dereceyi bulmuştu. 

Samsuna gidecek 
sporcular.ımız 

çalışıyor 

Stadda dün akşam ek

zersizler yapıldı 

ikisi Samsunda ve ikisi de Baf· 
rada olmak üzere dört maç yapmak 
İçin bu ayın yirmi dördünde şehri· 
mizden Samsuna hareket edecek 
olan Adanamızın şampiyon takımı 
gençleri haftada üç gün muntnza· 
man şehir stadında ekzersizler yap· 
maktadırlar. 

Ekzersiz günl .. ri salı, perşembe, 
cumartesi olmak üzre haftada üç 
gündür. Şu hale göre bporcularımız 
daha dokuz ekzersiz yapacaklardır. 

Dün akşamda stadda iyi bir 
ekzersiz yapılmıştır. 

Bu çalışmalardan alınan netice
ler çok ümid vericidir. 

Star gazetesinin 
yanlış haberi 

Ankarada bir toplantı 
yapılmış değildir 

Londra: 5 ]AraP ajansı veriyor]
Star gazetesinin haber verdiğine gö· 
re, Yemen Veliahdi lslam millletleri 
arasında bir Şark Milletler Cemiyeti 
kurmak fikri üzerinde çarpışmakta· 
dır. 

Bu fikrin tahakkuku yolunda bü· 
tün lslam büyükleri Ankarada top
lanamak kararında şimdiden ;birleş· 
mişlerdir. 

Türksözü: Londra radyosuna 
atfen Arap ajansının verdiği bu ha
beri mevcud kaynaklarımızdan hiç 
birisi teyid etmiş değildir. 

Konyada Borsa en
cümeni intihabında 

çıkan kavga 

-- Birinci sahifeden artan -

seçim içi intihı.p encümeni bir müd· 
det evvel seçim hakkı olanları tesbit 
ve bu listeye itirazı olanların tem· 
muzıın 29 uoa kadar ·alakadarlara 
başvurmalarını gazetelerle ilan et
miştir. 

kontrolsuz 
üniversite Oı 

T al ebeler nekdar rahat ve k~kası, 
küsuz kopya yaparlar n, büy-
düşünüyorsuüuz değil t ko 

Fakat hayır.. ğırıştı 
lngilteredeki Princeton ünivtl\ çıktı 

lesi hakiki bir terbiye çatısıdır. her i 
Princeton'da tahsilini yapan i söy) 

kimse, ikinci bir aile hayatı ya'! Fak 
Tahsil sadece kupkuru bir ders thcdil 
yatı takib etmek ve seminarlara içe · 
vam etmek değildir. lial et 

Profesör, hususi görüşmeler releri 
spor ve yemek esnasında, öğret~llanın 
istediği şeyleri talebelerine ani• erine 
ve bu suretle de talebesine k 1dcnb 
değil, sevgi telkin eder. lıcuına 

hin en enteresan tarafı, imtilıl Por 
na giren talebelerin kendi haller' lktan 
bırakılarak hiç bir kontrola tabi Üştiı 
tulmamalarıdır. Bıı 

imtihana girmiş olan talebelı'tk, hü 
imtihan kağıdlarını teslim ederler~ kat, 
meali şu !arzda tesbit edilmi~ olı'lrpış 
bir kağıd imzalarlar: ho, ka 

Bir centilmen olarak namusuil\tk iç· 
üzerine söz veririm ki, imtihan e5111bldu. 
sında ne yardım gördüm ve ne dlolis ııı 
kimseye yardım ettim." lY Ya 
Şunu da kaydedelim ki; bu ünivtr"ıdCl:e 

sitenin 270,00 cildden • mürelckeP lia 
bir de kütüphanesi vardır. itle a 

•ıneti 
550 senedenberi işleyellcedc 

· bir saat ·Yor 

H emen hemen .550 yılık öın{~ilın 
olan bir saatin hala kusur·. ınd 
suz işlemesi, seyrek görii1·11 ka 

müş olan şeylerdendir. "I 
Jehan de F ela in adında bir saat· rna 

çının eseri olan bu saat, 550 yılda"· lo h 
beri esaslı bir bir tamire lüzum göf " 
meden :şlemekte, dakika şaşmamak·!? lo 
tadır. !ği) 

Bu saatın içini tedkik eJen sa· li 
atçılar çarklarının hiç şaşmamış ol· ll'et( 

duğunu tesbit etmişlerdir ki, bu da )'.ara 
F elain'in müthiş bir sanatkar oldu· 1

• 

ğuna delalet etmektedir. 1\ 
Yapılış tarihi 1380 olan bu sa· llııa 

atten ·, başka, saat kulesinde, 1447 sa 
tarihınde yapılmış diğer bir dıvar '0 rd 
saatı vardır. Bu saatin de acaibliğİ lnd 
tek yelgovanlı olduğudur. 1tın 

Bundan başka, orta çağda oldu· , ~c 
ğu gibi yaln.z saat 21 de bir defa Rtl 
çalmagtadır. 

Zonguldaklılar 
13 Ağustosta bayram 

yapacaklar 

Seçim nizamnamesine göre, rey Zonguldak: 5 (Radyo) - Ma 
sahibi olabilmek için ticaret ve sa- den Kömürü havzasını Ankaraya 
nayi odasında kaııtlı bulunmak şart bağlayan hattın büyük bir kısmı 
tır. Nizami müddet içinde bu liste· ikmal edilmiş bulunuyor. 13 Ağus 
1-:re itiraz edilmemiş, seçim saatinde tos günü, bu münasebetle Zonguldak' 
bir çok kimselerin odada kayıdlı ol- lılar büyük bir bayram' yapacaklar-
madıklan ileri sürülmüştür, iddialar dır. Bayram hazırlıklarına şimdiden 
münakaşa şeklini almış ve bir müd- başlanmıştır. il 
det sonra da birbirlerinin yakasına --~----·---.... -,., ıki 
yapışanlar görülmüş, iş polise ve ad· r 
!iyeye intikal etmiştir. 

Bu vaziyet karşısında 138 mün· 
tehipten 74 Ü reylerini istimal etmiş, 
diğerleri salonu terketmişlerdi.r 

Rey sandıgı mühürlenerek emni· 
yet dairesine teslim edilmiştir. 

Seçim İşinde bazı kimselerin yol
suz propaganda yaptıkları da ileri 
sürülmektedir. 

Bek Varşovaya döndü 

TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
100 
100 

1 -Dış memlrketle1 ıçin Abone 
edeli deltişmez yalnıı posla masrafı 

1 
zammedilir • 

2 - hanlar için idareye müra· 
caat edilmelidir • 

~------__J 

Varşova : 5 ( Radyo ) - Bay 
Bek ile zevcesi tedkik seyahatinden 
avdet etmişler ve bu akşam Var· 
şovaya muvasalat etmi~lerdir • 

..._......, __ ~-----~----------..... 
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- Birinci sahifeden artan -

içinHasan Mustafaya ruhsatname 
veriliyor. 

z -il-
1927 Profesör Bertrand Hamit 

Nafiz ve Malik ile birlikte :Van gö· 
!ünün Kurzot tarafını tetkik edi· 

O ıaın k" k k"1ık an ı ral vekili Arkos yor. 
t ve ası, soğuk k 1 ı.· 
lar ciltn, bü .. . an ı uır adamdı hal· 

il .-ıeı k yu~ bır kafile halinde, hüku· 

Başlarından emir alan halk 7-8 
temmuz gecesi sabaha kadar müte· 
ınadiyen çalışır: 8 temmuz sabahı 
herkes için zırh hazırlanmış ve aha· 
!iden mürekkep kuvvetli bir ordu 
teşkil edilmişti. 

1928 Shirley Mason tarafından 
Mürefte Boyabat ve Cizre mınta· 
kalan tetkik edilerek netice (Bulle· 
tin American Association of Petro
leum Geoloists) de 1930 da neşre
diliyor. 

ağırı;t~;~ına .. ~oğru geldiğini ve 
nivtr\ çıktı nı gorunce, hemen balko· 
ır. . ~ h . ve onlara, geri çekilmeleri· 

Pan l\ı; :.~ 1

1
stediklerini yerine getirece· 

ı' oy edi. 
ı ya Fakat b 
ers thed·ı : . u arada konak içerden 
ara dİ&k iç~ '.° 1 ş~ı: Pencerelerden atlaya-

t"•I rı gıren halk, bütün odaları 
a• etnı· 

elerdı.treler· dış ve kıymetli eşyayı pen-
retrııltııllao 1 aınları halka karşı silah 
anlal!terin llıağ~ başladılar. Halk bunun 
kori'ıirdeııeb·çekılıneğe başladı. Fakat , 

ıre b" h lıctını ır adise halkı tekrar 
mtilıl P ~ sevkctti: 

"'- olıslerden b' . . k ·ı ller•••lktan bi . . ırının urşunu ı e 
bi ~lnıüşr· rısı vurulmuş ve derhal 

u. " 
Bıınun ·· • 

beft'\k, hük. uzerıne halk tekrar coşa· 
)erk kat U~et konağına hücum etti. 

§ 01ı\rpı ' Polıslerle halk ·arasında bir 

Bu orduda, o zamana kadar gö
rülmemiş bir şey vardı: 

Kadınlardan müteşekkil bir sü· 
vari alayı da, bütün diğer erkekler 
gibi, zırhlanmış ve mücadeleye ha· 
zırlanmıştır. 

Kadınlardan mürekkep olup .bu 
alay yirmibeş yaşındaki, çok güzel 
bir kadın tarafından idare ediliyor· 

du. 
Masaniello ordusunu hazırlarken, 

asilzadeler de, kendilerine her hare 
kele girişmiş olan bu "sergerdeyı. 
ortadan kaldırmayı düşünüyorlardı; 

Bunlardan ı Maddaloni Dukası 
500 kişiden mürekkep bir çeteye, 
Masanielloyu öldürmek emrini ver· 
mişti. bo kşnıa olacağını anlayan Masani · 

• an k usuıl\ek . . a ınasına meydan verme· . 
ıçın halk . f k 

Fakat, çetenin . hazırladığı suı· 
kast muvaffak olamadı. Halkın ba. 
şına karşı hazırlanan bu suikast halk 
tarafından haber alınmış ve çeteler 
den birinin tevkif edilmesi üzerine 
onun verdiği izl~rden, yürünerek hep· 
si yakalanmıştı. 

esıı1lıldu. ç·· .. • g~~ı çekmeyi muva ı 
ne d'ofis unku bılıyordu k~ silahlı 

ıy nıeınurları karşısında halk bir 

iver'td.~=~t~ınıyacak ve yüzl~rce kurban 

keP liaık' 
itle I ın bu ayaklanmasını bu su· 

at atao k 1 k·ı· . . •ıner . ra ve ı ı vaııyetın va· 
eflted 

1111 anlamıştı ve kendisini teh· 
eıı taına ·ı ki . ıiyord nıı e uza aşmış hısset. 

., ~kuın~· On~n için, hemen o gün 
oııı,.hirıd b ~rkanım toplamış ve halkın 
.. suu··f.İr be ır çok hükümler bulunan 
or qfana h 

"lrıı . ıne azırlatmıştı. 

3ı:rnaın tı~~z., ismini taşıyan bu ka· 
sa .10 h lek ılan edildiği zaman Masani
a~ a,dhı· . ··r· • 8. er a ırşat ettı: go ı . 

k·•z t k zıın kuru lakırdılara karnı· 
a eğİJ 0 

• dedi. Biz, fiil istiyoruz, vait 
.. " 

sa· lialk b . 
f.ltet( ın aşı ol~n Masanıello, bn 

~a l'ara~ he~,k.esi~ reyini kendind.e. top· 
du· 1i. ııntıyaza ., karşı ıtıraz 

ırn~kra~ ~ekili halkın gözlerini bo-
sa· .. .., ıçı " . . h 1 k 
47 

lıs . n ııntıyazı ., azır aı en 
,
0 

~ıııelJo da başka bir şey hazır-
/~ iıı~ ~ Çiinkü, lıükumet konağı Ö· 

ığı ıtırı ek ıneydan muharebesini ter· 
ime le beraber, genç balıkçı, hü· 

u· ·~ .
1
edtfe mücadeleden · 

f 
.
111 

• l'az geçmış 
a ı. 

Bu, Masaniello ordusunun ilk 

zaferi oldu: 
Bütün çete efradı, içlerinden 

kaçan yalnız biri müstesna, şehrın 
büyük meydaoında asıldı: 

Halkıa bu galeyanını kendi üze
rine çevirmekten korkan hükumet 
çeteleri müdafaa etmek cesaretim . 
kendisinde bulamamış, Masniello or· 
dusunu bu hususta tamamiyle ser
best bırakmıştı. 

Frtesi gün Kral vekili Masaniel 
loyu sarayına çağırmıştı. Kral vekili, 
halkın reisiyle, "imtiyaz. kararna
mesi üzerinde görüşmek, bu karar
nameyi kendisine tasdik ettirmek 
istiyordu. 

Masaniello bu daveti kabul ettı. 
Fakat, saraya giderken giyilmesı 
lazımgelen süslii elbiseler yerine, 

arka•ına balıkçı elbisesini giydi, öyle 

gitti. 
Masaniello, saraya girerken, ar

kasından gelmiş olan halka dönerek: 
- Sonu var -

AŞK· NELER YAPTIRMAZ! 

a 
a 

Arslana hücum eden 
16 yaşındaki kız 

1928 Bekir Vehbi Ergene tara· 
fından Çımağıl , Kemal Lokman ta -
rafından Kurzot tetkik ediliyor. 

1929 M. Lucius ve Hadi Galip 
Yener Cizre mıntakasını hükumet 
namına tetkik ediyorlar, 

1929 - 1930 Mühendis Dale • 
O'Brien hesabına Mürefte civarının 
haritasını yapıyor, 

1930 lktisad vekaleti için Cevat 
Eyup Taşman, Lucius, Kemal Lok· 
mandan mürekkeb bir heyet Müref· 
te, Çıralı, Muskar yayla, Cizre mm· 
takalarını tetkik ediyorlar. 

1930 Cevat Eyup Taşman, Hoff 
rnan ve Kemal Lokman Mapavri , 
Çimağıl , Hasankale, Katranlr, Nef
tik, Kurzot, Boyabat ve Pulk mm. 
takalarını tetkik ediyorlar. Müşahe· 
deleri C. Eyup Taşman tarafından 
1931 de (American Association of 
Petroleum Geologists Bulletininde 
neşrediliyor. 

1932 Pet.enikoff , Nizamettin 
Şevki namına Pulk mıntakasını tet
kik ediyor. 

1933 Petrol araştırmaları için 
2189 numaralı kanunla iktisat ve
kiline bağlı petrol idaresi teşekkül 
ediyor. Başka türlü işaret edilme· 
di~çe bundan sonraki faaliyet hep 
hükumet nam ve hesabına yapılmış
tır. 

1933 Cevat Eyüp Taşman, Sid · 
ney Paige , L. Vonderşchmint Ihsan 
Ruhi Berent'ten mürekkep bir he· 
yet Mardin ve Siirt havalisini tetkik 
ediyor . 

1933 Cevat Eyüp Taşman , 
Harold F. Moses, William VVood
son ve Ihsan Ruhi Berent Mardin 
mıntakasını tetkik ederek Basbirin 
civarınının tafsilatlı haritasını yapı· 
yor ve orada bir sondaj yapılması. 
nı tavsiye ediyorlar . 

1933 Sidnev Paige , ihsan Ruhi 
Berentle beraber Pulka gidiyor. 

1934 Sidnev Paıge , Harold Mo· 
ses Mürefte civarını tetkik ediyarlar. 

1934 Hakold Moses , Midyat 
Şirnak , Harbol mıntakasını tetkik 
ederek etraflı bir rapor hazırlıyor • 

1934 Birieci tı:şrinde Basbirin 
Sondajına başlanıyor . 

1935 H. M. Kirk , Gaziantep 
ve Adana mıntıkalarını tetı..ik edi. 
yor . 

1935 maden tetkik ve ara. 

ve petrol 
ma enstitüsü hususi bir kanunla 
teşekkül edip diğer aramalarla be
raber petrol aramağı bir genel di· 
rektörlük altında birleştiriyor . 

1936 Müreftenik Hoeş köyü 
( Hora ) civarında 50 · 135 metre 
derinliginde dört sondaj yapılıyor • 
Bunlardan ikisinde petrol emaresine 
rastlanıyor • 

1636 Mürefte civarında tekrar 
sondaja başlanıyor ve mayıs ayında 
birinci kuyu günde ( 80,000 ) met· 

Japon İmperatorunun 
kardeşi Berlinde 

Berlin: 5 (Radyo) - Japon im. 
peratorunun kardeşi Prens Nahu bu. 
rada bulunmaktadır. 

Prens Berlinin bütün büyük mü. 
esseselerini ziyaret etmiştir. 

Çocuk Esirgeme kurumu 
genel merkezinin faaliyeti 

Ankara : 5 (Radyo) _ Çocuk 
Esirgeme kurumu genel merkezi son 
on beş gün zarfında 3034 çocuğa 
yardım etmiştir. 

re mikablık hava gazına tesadüf edi · YAZLIK sinemada 
yor. 

1936 Haziranda Basbirin kuyu· 
su 1327 metrede menfi olarak terke· 
diliyor . 

1936 Compagnie generale Ge· 
opysique mühendislerinden de Cec· 
cali , Leleu , Vassor , Petit Adana 
civarında sismoğraf etüdleri yapıyor. 

1936 Edvard Foley Kerbent ve 
Hermis strüktürlerinin haritasını ya · 
pıyor. 

1936 H. M. Kirk Trakyanın pet· 
rol bakımından Jeolojik etüdünü 
yapıyor. 

1936 Hususi bir grup için Pulk, 
Boyabat civarı Irak petrol kumpan. 
yası baş jeoloğu Mr. Baker riyaseti 
altında bir heyet tarafından etüd edi· 
liyor . 

1936 Alpullu , Havrakolu etra
fında Compagnie Generale Gooph
ysque mühendislerinden Poldiııı , 
Lelcu , Vassor , Jeofizik resistivite 
etüdleri yapıyor . 

Bu akşam 

(Cürüm ve Ceza·) 
Meşhur RUS ediplerinden : 

FEOD~.R MlCHAlLOVITCH DOSTOIEWSKI ~in bütün dünya lisan. 
!arına tercume olun~." .:ser'.nden ve- HARRY BAMR ve PIERRE BLAN. 

~~~~ ~l~fından buyuk bır muvaffakiyetle lemsi! edilen ve. İSTANBüL 
. •

1 
~dTROSUNDA aylarca oynanan , bütün dünya tiyatro ve 

sınema a emııı e yepyeni b" d • · "kl"k .. .. 
kazanan bu fi . ' ·-r· Adır eghışı ı yapan ve l.uyuk muvaffakıyetler Pek m;~kınd~ ~!kına mutlaka görmelerini tavsiye ederiz. 

Binlerce fügüranın İştirakile ve bu filmde . "t ğ. . h ğ d d 1 ışı ece ınız ve er a ız a 
o aşacak şarkılar velhasıl filmleri~. şaı·heseri ve dans, muzik filmlerin 

en guze ı 

iKi 

Mari Nella 

YAVRUCUK 
TAMARA 

TATLI BELA 
ŞOV BOT 

8383 

Bu icmalden anlaşılacağı üzere 
Uürkiyede ciddi petrol arama faa· (" 
liyt'ti Cümhuriyet devrinde başlıyor 

- DOKTOR-,-, 
ve petrol arama idaresile maden tet· 
kik ve ara enstitüsünün teşekkülle· 
rinden sonra bu faaliyetin kesafeti 
artıyor. 

Otuz beş sene evvel açılan dört 
kuyunun tutari 300 metreyi geçmiş 
ti. Oııdan sonra dünyanın her tara
fında petrol faaliyeti olmasına ve 0 

vakitki ülkelerimiz dünyanın en zen
gin sahalannı ihtiva etmelerine rağ 
men otuz senelik bir durgunluk dev
resi geliyor. 

Buna mukabil son zamanlardak 
j~ol.ojik değil sondaj işındeki faıliye· 
tımız epeyce olmuştur. 

Geçen pz Adana sismograf iş 
feri münasebetile derinlikleri 10 ile 
30 metre arasında değişen 135 ku 
yuyu saymaksızın petrol aramak 
maksadile Hoş köyde, tutarı 1145 
ayak (350 metre) eden 1 dört kuyu 
Basbirinde 4352 ayak (1327 met'. 
re) derinliğinde bir kuyu, Müreftede 
tutarı 3737 ayak ( 1140 metre) olan 
altı kııyu ki ceman 9234 ayak (2816 
metre) derinliğinde ] 2 kuyu açmış 
bulunuyoruz. 

Bunlardcn biri üç bin milyon 
ayak mikabı benzinli hava gazı ver
miştir. 

Bu gün Hermiste derin bir son· 
daj yapıldığı gibi Müreftede yedinci 
kuyu başlanmıştır. Başarılan bir çok 
işler arasında Cümhuriyet hükumeti 
i~in şimdiye kadar para sarfetmiş· 
tır . 

Rifat Sözaltun 
. Muayenehanesini bu kerre Yağcamii civarında Eski Hamam mahalle. 
sınde 35 numaralı haneye nakletti. Sayın müşterilerini her gün burada 
kabul edeceğimi bildirir . 8389 1-4 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Telsiz Kanunu 
Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 

Kanu.ıı No: 3222 
Kabul ıarilıi. : 91611937' 

( Dünden artan ) 

d 
Birin~i. fılha.da yazılı müddetin inkıza~ını müteakib telsiz tesis~\ı vü. 

cu a gelırılmesı mecburi bulunup da Lenu··z !es· t 1 · ·1 · q ısa mı yapmamış o an ge-
mı erın yukarıda yaz.ılı mıntakalarda sefer yapmalarına müsaade edilmez. 

Bu kanunun. tatbıkatı bakımından yolcu gemisi on ikiden fazla yolcu . 
taşıyan demektır. Bundan gayrisine yük gemisi Aazarile bakılır. ' 

Bu madde hükmüne göre teıs· t · ·· d · ·ı . 
1 

. . . ız esısatı vucu a getırı mesı mecburi 

ıo ~ay~~ gemılerın telsız tesisatı mevcud olarak icrası icab eden sefer. 
erme ızın verilmez ·· . . 

Madde 20 - Ticaret gemile · d .. d .. 1 k I . • 
t k 

·k fi b rın e vucu a getırı ece te sız tesısatının 
e nı vası arı unların g ·ı . k k . b . 

t 1 . .• . b" '. emı eıe onulma şe lı, u gemılerde çalışacak 
e sızcııerın ılgı derce · · ·h .. r· k esı ve ımtı anları • gemı ıstasyonlarının muhabere 

u;~ u.~~ ~ere n_ıuhabere menzili, gerek çalışma vakitleri bakımından tas. 
nı \ gı ~ tıcaret fılosunun telsiz tesisatı hakkında bütün tekııik ve idari hu· 
sus ~ d~ynelmilel kaidelere göre hazırlanacak nizamname ile l~sbit olunur· 

k 
·ıa e 21 - ~~keri olanlar müstesna olmak üzere deniz gemilerinin 

ara ı e muhabetesını te · d k J k · f · "d · .. h ının e ece o an ıyı ıstasyon arı tesıs ve ı .ııresı 

mun asıran posta, telgraf ve telefon idaresine aiddir . 

n 

Londrayı hayrette bırakan 
bir sirk macerası 

n ıki~ndan üç gün evvel, Londra
ırib ~.na Parkların birisinde çok 
ale d ır kaza olmuş ve büyük ka
!'İ br' e teşhir edilen aslanlardan 

koyulmuştur. Sabık papas bir aralık 
fazla coşmuş ve far kında olmadan 
arkasında bulunan aslanlardan biri. 
nin kuyruğuna basmıştır. 

kırbacı aslana indirdikten sonra, sol 
elindeki demir çubuğunu da onun 
kocaman agzına sokmuştur. Aslan 
bu beklenilmedik taarruz karşısında 
çarnaçar gerilemiş ve bundan istifa. 
de etıne~ini bilen genç kız da, kan· 
far içinde yerde yatan zavallı papa. 

Hulasa, petrol arama işi büyük. 
)erimizin işaret ve himayeleri altında 
bükülmez bir azim ile takibedilmek. 
tedir . 

.
1 
M~dde 22 - 19 uncu madde mucibince telsiz tesisatı vücuda geli

rı .'."e.sı mec~~ri olan yolcu gemileri sef!rleri esnasında yolcular tarafından 
Tur.kıye dahılınde veya haricinde her hangi bir ın ıhalle çekilmek üzere 
verılece.k ve.ya her hangi bir mahalden yolcular narııma gelecek telgraf. 
lan telsızlerı vasıtasile verip almağa mecburdurlar. 

ır p ad· . apası ağırda yaralamıştır • 
ıse - I S b Şoy e cereyan etmiştir: 

rb. a ık papas ve şimdiki aslan 
• •Yecisi olan Davidson adında or· 
:..Yaşlı b' d ıbj ır a anı, her zaman olduğu 
fııak .~kfam da, gösterişlere baş. 
f:Y-·k uzere, iki aslanın bulunduğu 
,,.'

1 
, kafese girmiş ve bermutat 

wıtcıle · h tn re ıza at vermekle İşe baş· 
dıştır. Bu izahat esnasında Da. 

his~\ bir hayli coşmüş, ve kendi 
~si 1 katle dinliyenlere, niçin pa· 
laığı bı~~ktığını ve insanları doğru 

~ gelırırken bundan sarfınazar 
erek · . b 

' ıtb· nıçın u defa da hayvanları 
ıyeyc karar verdiğini anlatmıya 

Bunun üzerine fena halde canı 
yanan aslan, pençesini uzatarak za
vallı adamcağızı altına almış ve 
tırnaklarile sırtını ·kazımıya başla· 
mıştır. 

Etraftan çığlıklar kopmıya ve : 
"lmdadl Aslanlar papası parçalı· 
yor! ., şeklinde feryatlar yükselmeye 
başlamışsa da, hiç kimse "kafese 
girmek,. cesaretini gösterememiş 
tir. 

işte tam bu esnada, 16 yaşla · 
rında bir kızcağız herkesin hayret 
nazarları önünde, büyük bir soğuk· 
kanlılıkla kafebin kapısını açarak 
içeriye girmiş, .ve sağ elindt:ki bir 

sı y~k~sından tutarak dışarıya sürük. ---·----------
lemıştır. 

Halk coşkun tezahüratta , bu 
kahraman genç kızı alkışlar ve teb
~i~ e~erken , o da kafesin kapısını 
ıtına ıle kapatmış ve ayni zamandıı 
baygın bir halde, papasın yanına 
düşmüştür. 

Yapılan tahkikat esnasında, genç 
kızın bu kahramanlığına başlıca se. 
bep, papasa karşı derin a~kı olduğu 
anlaşılmıştır. Filhakika genç kızla 
papas uzun zamandanberi sevişiyor, 
fakat bir türlü aşklarını itiraf ede· 
miyorlarmış. 

Binaenaleyh bu hadisenin güzel 
bir aşk romaniyle neticeleneceğine 
muhakkak nazariyle bakılmaktadır 

--------------mimi!!! Bayanlar ı Baylar 1 
Moşhur lsviçrc saatıarı gibi d .. d unyanın en 
kOçOk , mo cın , güzel • şık ' portatif ve 
sağlam • 

.Müracaat : 

Hermes 

YAZI 
MAK1NES1 

alınız 1 

Rı.za Salih Saray 
Posla kutusu 95 ) ( Telefon No. 265 ) l 

15-30 8305 -------:' 

Madde 23 - Yolcu muhaberesini temin eden gemilerin lelsiz İstas. 
yonları ( Gemi istasyonu ) ismini alırlar. Bu ista•yonların ecn b" I 

tı ı ıncnı c -
ketlerle olan muhaberatına aid bilcümle hususatın beyne! · ı 1 · _ • . J . mı e nızanıala 
gore tesbıtı Posta, Telgraf ve Telefon daresıne aiddir. 

Madde 24 - Gemi istasyonları, yolcu telgrafııaın ı · ı · t k 
1 e erı muame a ı no . 

tasından Posta, Telgraf ve Telefon daresine me ı t '- · t 1 f . .. .. . . ruu uırer e gra mer-
kezı huknıunJedır. Buna bınaen gemi istasyo 1 • k ·d 

1 1 · h iki .. narının resmı ayı ve mu· 
ame e en ve a a munasebetleri tama · b" t 1 f k . d . • . men ır e gra nıer ezın e carı 
olan usule tabı olup memuru bu husu d · ı d h"i" ·ıı ı . . sa aır o an a ı.ı ve mı et er ara· 
s
1 
ınf~akı kanun ve nızam ve talimatnamelere göre hareket etmekle miikel· 
e tır . 

. Gemi .sahibi veya ~eminin mensub olduğu müessese dahili telgraflara' 
aıd hesapları ve keıahk memleket harici aldığı ve verr!iği telgrafİa"rın he.' 
sabını her ay posta, telgraf ve telefon idaresine vermeğe mecburdur. 

Madde 25 - Yukarıdaki maddede yazılı muamelatın iöab ettireceği 
defter, makbuz, rehber, kanun, nizamname , talimatnameler ve saire es· 
manı mukabilinde Posta, Telgraf ve Telefon idaresinde verilir. 

- Sonu var - 8303 



~ıhife : 4 

Adana Bor ası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyab 
CiNSi En az En çok Sahlan Miktar 

IC. S. IC. S. K,ilo 

kapım&ll panıUIC 
Piyaş~ parlağı ~ 
Piy .. a temizi ,. 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 36 

YAPAc."il 

l--~B~~:ah~az=-------~ı----lı----ı---------1 
Ç I c."i I T 

T&b6ztı 

VİKTORYA 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti 

malıdır 

Eks res 1 
1--:i~an~•~..-.--=----l-----t---~------ 1 Yerli "Yemlik,, 
1-..:..= .. ::_.,,~.~ohru=m~lu~k.-,--ı-------~~~~-L~~~~......,,-===r-ll 

H U B U B A _T _______ _ 
Buğday Kıbns , ____ --------

,, Yerli 4,37 

.. Men tane 

·-~Arp:.ı:.:•;--------ı------------1--------Fasulya 1--;;.;::;.::;L:;_ _____ , ______ _ _ ____ , 

Yutat 
Delice 
Kuı yemi 
Keten tohumu --:_,_-=il=---Mercimek 
Susam 

UN 

Dört yıldız salih -ı 650 
üç .. .. 62:.:.5 ___ , 

;! ıİ _';.!o'-ör_t_y_,ıtd""ı-z~D,;.:.o-ğrıı-ıuk----_-~---• 
-ıı uç .. .. 600 
:2 ~ -Simit ., 900 
:i [; Dört yddız Cumhuriyet 675 
f.;! u- -üç " " .ı-6::.::2=..5 ___ 1 

Simit .. 
Liverpol T elgraflan 

5 / 8 I 1937 
Sallllm 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışhr. 

l'uı• 

Hazır 6 

~ 
Lir~t 

-1-\% R:ayişmark 
5 3 Temmuz vadeli Frank ( Fransız ) -21- 17 

lk. Kanun vadeli 5 7 Sterlin ( ingiliz ) 629 75 
Hint hazır 5 ~ Dolar ( Amerika ) 179- 00 

Nevyork 10 4 Frank ~ isvi~re l 

-
Çiftehan kaplıcası 

Açıldı 
abiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniı 

Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcaların1nkinden 
yüksektir 

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

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın lu feyzinden müstdit 
ve mesut olmuşlardır. 

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

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar ıunlar• Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik 

otel odası 
125 Bir gecelik 

taş odalar 
75 Birinci baraka 
50 ikinci • 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alınır 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi ücreti günde 
15 Umumi 

• iki def aya kadar. 
Yazın Çiftehana gelmiymler kışın ağrılardan U)uyamazlar. Kışın çek-

titiniz iztirabı unutmayınız.8264 35 

Amanos tep.elerinin . Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin clile doldurulanbir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlaraakıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir ıu değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmız• Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

ayadelen Traıısitleri: Mersin ve Adana. Kayadelen depolarıdır 
Büyüle damacanalar : 100 lcuruşa evlerinize gönderilir ı 

7953 96 

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

:,_ ______________ 2_3~21!__...8_28_6 _______________ __ 

Bor-Kemerhisar içmesi 
1- Sayın halkımızın memnuniyet ve rağbetini knanan 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 , 

1 

Sadık CIUk•el 

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

Kaleviyeti 100 E. 
N 10 Hel. Miktarı 
Kuru hulasa 

C. suyu sarfolunur • 

Kil 
Sulfat 
Klor 
Nitrat 

Amonyak 
Silis 
Demir ve 

Koclsium 
Maıtnazyum 

Müttehit hamızı !<atbon 
Serbest hamızı 
Bilhesap Bulunan kalori 
No. üzerinden 

(SO) 
(CL)4 

(No 3) 
h 

(No 3) 
(Si 02) 
Eliminyom 

(CA) 
(MÖ) 
(Co 2) 
(Co 2) 

38, LC. C. 
Litre 6,0972 GR. 

.. 5,7492 GR. 

" 0,4365 " 

" 1,9825 " 

" 
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 

7 - 10 8371 

Algopan , Algopan ... 
Baş, diş ağrılarında nezle ve sovuk algınlığında muannid sinir iztirabında 

en iyi deva Algopan dır . 

Algopan bu hastalıkları,rahatsızlıkları alır koparır ve atar. 

Yalnız ve musırren Algopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuruştur. 
Her eczanede bulunur . 14 8966 

r., ___ _ 
DOKTOR 1 

Ziya Tümgören 
Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 

Abidin paşa caddesi numara 125 hergün hasta kabul eder 
29-30 g. A. 8150 

6 

Seyhan Defterdarlığından: 

1 Adet 

1 • 

1 • 

Dik silindirli Dizel Motoru 
Baştan yanma yatık silindirli lngiliz ma 
mulitından altı beygirlik gaz motoru 
Benzinle müteharrik Alman mamulatından 
32 beygirlik motor 

Konulan 
250 

75 

25 

kıyıııel 
Lir• 

• 

• 

1 • Oksijen Kaynak.~ makinesi . . 8 • ~ 
Erkek muallim mektebınde mevcut ve cınsıle muhammen bede 

yukarıda yazılı üç motorun artırması on giio müddetle uzatılmıştır . ~ 
!ilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçasile 16 ağustos 937 giJ 
saat on dörtte Defterdarlık Milli Emlak idaresinde toplanan komisf 
gelmeleri . 8392 

.. 
271 
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;~ 
------""""'"""" ______ ,_,.....,.....,..,.,_.. ...... ~-tbik 

Seyhan P. T. T. müdür
lüğünden: 

idaremiz için 20/7 /937 T. de 
eksiltmeye çıkarılan 9/5 rµetrelik 25 
adet demir direğe ait şartname ye
niden ve muvafık şekilde)anzim edil· 
diğinden birinci eksiltme feshedil
miştir . 

Bu direklerin uzunluğu 9/5 met· 
re olup 6 /8/37 den itibaren 15 gün 
müddetle yeniden açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır • 

Direklerin bedeli keşfi 2860 lira 
30 kuruş olup muvakkat teminatı 
215 liradır. Direkler ihale tarihini 
müteakip mukavelenin tanzimi tari
hinden itibaren teslim edilmesi şart
tır • Direkler onar adet olarak parça 
parça üç defada teslim edilebilir . 
Teslim edilenlerin raporlarına göre 
bedelleri de verilir . ihale 20/8/937 
de cuma günü saat 14 te Adanada 
P. T. T. müdürlüğü binasında yapı· 
lacaktır . Plan ve şartnameyi gör. 
mek ve daha ziyade malumat almak 
isteyenlerin tatil haricinde müdüri
yet kalemine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

8391 6 - 11-15- 19 

Zayi resmi mühür 
Hacı Hasan köyü muhtarlığı mü

hürünü dün zayi ettim . Makamı 
aidine müracaatla yenisini çıkaraca
ğımdan ~aip mühürün hükmü olma· 
dığını ilan eylerim • 

Hacı Hasan köyü muhtarı 
Mustafa Kaya 

8390 

Kiralık ev 
Bebekli kilise civarında 50 numa· 

ralı 4 oda, iki salon , bir mutbak ve 
bir hamamı bulunan ev 938 teşri· 
nievvel nihayetine kadar on beş ay· 
lık kiralıktır. isteyenlerin İçindekilere 
veyahut müteahhit bay Hakkıya mü· 

racaatları .8385 2-7 

ıın 

feri 

Seyhan Çocuk esirgeJ11(-:~ 
Türk Maarif kurumlsl 
ve Spor gençlik teşkil' 
Eşya piyangosu tertip 
yetinden: 

Çocuk esirgeme,~ Türk !Ma• 
Spor ve Gençlik teşkilatı menf3' 
ne tertip edilip 13 kanunuev 
1936 tarihinde çekilen büyük ~~ 
piyangosuna aid heııabat ev\lel 1 
görülmüş ve keyfiyet gazetele' 
ilan olunmuştur. 

Bu defa da hesabatın 
yapılarak neticede, 2100 numara 
1278 bilet hamili müracaat edetl 
ikramiyelerini almış ve mütebl 
822 adet ikramiyenin de sahipl M 
tarafından müracaat edilerek a~ist 
madığı cihetle plan mucibince he İl 
timize hibe addedilmiş olduğund\vi 
bunlar da satılarak tutarı olan 3( 
lira 11 guruş masarif biıtenzil b ti 
ye kalan 342 liro 43 kuru$ da ı; çl 
cuk esirgeme, Türk Maarif kurll 
lariyle Spor ve gençlik teşkilit4ın 
taksim edildiği ilan olunr. 839 ti 

Z · o· ı ""· ayı ıp oma ıı c, 

1935-1936 senesi Kıbrıı rJ~t, 
Lisesi mezunlarından olup oradaıı M 
dığıın diplomamı zayi ettim. Ye tc ı 
sini alacağımdan eskisinin hükıf._ 
yoktur. 
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f cadiye mahallesinde 
No: 4 de oturan 
RAŞIT AKIL 

Kiralık 
ııe. 

Reşdbey mahallesinin yeni saı-sı 
larda 8 numaralı ev on beş ay ~ 
kiralıktır • Müteahhit Hakkıyı fil c~ 
racaat.8380 4-7 )ıı 

Umumi Neıriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türlcaözü matbauı 
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