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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı -- •• •• 
Kuruluş Tarihi 

1 Kanunusani - 192-i 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 
r= 

Hatayda yeni rejimi 
harekete geçildi 

1'iirk -Alevi ittihadı, yılmadan ser
gerde/ere göğüs germektedir 

-------··· 
ÖLÜMLE TEHDİD EDİLEN BİR ÇOK 

TÜRKLER HATAYI TERKETTİ 

Son kanlı çarpışmaların blinçosu 

baltalamak için 
500,000 kişilik bir 
Çin kuvveti yürüyor 
Şanghay , İngiliz , Amerikan ve Çin 

kuvvetleriyle müdafaa edilecek 
-- ______,,,.,__. ... 

Nankinin kanlı çarpışmalara sah
ne olacağı anlaşıhyor 

Şanghay : 13 ( Radyo) - Bey· 
nelmilel kıtalarla Amerikan ve İngi · 
liz kıtaları icabı ha1inde hareket 
için emir aldılar . 

Sanghay : 13 ( Radyo ) - Ja
ponlar hariç olmak üzere diğer bü
tün milletler kumandanları muhtelit 
müdafaa komitesi teşkil etmişler ve 
tek bir cepheden işi idare etmeği 
brarlaşbrmışlardır . 

Şanghay : 13 ( Radyo ) Bü-

Tokyo : 13 (Radyo) - 400 
Çinli bu sabah Japonyayı terk et· 
miştir. 

Sovyet Mançuri hududlarmda 
müJafaa tertibatı tedkik edilecektir. 

Şanghay : 13 ( Radyo) - Çink 
tavdan bildirildiğine göre ; Japonlar 
bu şehre asker çıkarmak niyetinde· 
dirler . 

Cumartesi 

14 Ağustos 937 
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5 Kuruş 

silihll 
/' '\ 
SURİYE - FRANSA 
MUAHEDESİ TASDiK 

EDlLECEKMI? 
Şam : 13 ( TÜRKSÖZO 

muhabirinden ) - Franea
surlye muahedesi kolay 
kolay tasdik edileceğe ben 
·zemlyor. 

Kuvvetle doıa,an bir 
faylaya göreş Fransa hU. 
kOmetı, Suriye - Fransa 

muahedesini parlAmentoya 
vermeden evvel, Şamda 

Suriye hükQmetlyle mUza
kerefere bafllyacaktır. 

Son defa Cezirede vu
kua gelen hadiseler Uza. 
rina ekalllyetlerln muhafa· 
zasına ald bazı maddele
rin muahedeye llAve edll. 
meal ve bundan sonra mu. 
ahedenln Fransız Parll· 
mantosu tarafmdan tasdiki 
lcab etmektedir. rtıuh~.t~kya : 13 ( TÜRKSÖZÜ 

illan il ırınden ) - Yeni rejime düş· 
~~lan bazı anasır artık silahlı 
l'urk. eleye !eçmiş b.ul.unuyor. Fakat I 
}'ıcı h Alevı kardeşfığı bu baltala. · 
röğ" arekete karşı bir vücud olarak 
~ ~ermektedirler. 

Ö)ijrtılenı G~n gazetesinin sahibleri 
ra,, e .lehdıt edilmiştir. Yeni Gün 

-.etesı t t·ı· f 

tun Çin hazırlanıyor . Fakat harbe 
değil kendisini müdafaaya .. Çin hiç. 
bir zaman harp et nek istemiyor . 
Fa~at mecbur kalınca da harp et
mesini iyi bilir . 

Cezirede 
çok kanlı 
hadiseler 

VATANi ÇETELERi 
AMUDEYi VAKTi 

nu a l 1 aaliyet etmiş bulu-
Yor. 

Şanghay: 13 ( Radyo) - Ma
nilladan Şanghaya bir Amerikan 
alav~NgHhy : ı~ \ r<adyo >- ~ang
hay hükümet daireleri Japon karar
gahlarından en uzak yerlere taşın 
mıştır. 

Üç Fransız tavvaresi ~pt~ıA .. 
Kamışlıda mahsur 

•• ··---
t6,~iikumet konağının içinde bir 
• ~enrin: ~- .J:; - ·· • '" · - ~ · ··-

Urnet konağında kendilerine muha 
'! bulunan bir çok tehlikeli ve kanlı 
ır ~ekil aldıktan sonra, vaziyet du 

~~lrn~ş, Öğleden sonra ve gece ~a.şka 
d r hadise vuku bülmadan geçtığın· 
en dün sabah çarşılar açılmıştır. 

I Fakat bir aralık, ~eylandan ge
erı bir otomobilin Kovansu Çayı 
berisinde durdurularak yolcu1anndan 
~rİnin yaralanarak şehre gelmesi 
uz . 

crıne vaziyet tekrar karışmış ve 
k.öPrü başında atılan bir kurşun şe
hındc panik olmasına sebebiyet ver
llliıtir. Bunun üzerine çarşılar derhal 
kapanmış ve halk mahallelerine çe· 
k'I 1 iniştir. 

Jandarma v~ Polis köprü başın· 
daki kahvelerin öhünü tutarak iki 
taraftan halkın girip çıkmasına mani 
olmuş, Süveydada da bir karakol 
tesis edilmiştir. Diğer taraftan as-

keri kollarda şehre inmiş. köprü 

b tutarak umumi caddelerde 
aşını • .. 

delaşmışt r. Bundan sonra bugun 

şöyle geçmiştir. . 
Usbeci!erden mürekkep bır gurup 

.. . t ye dogw ru köprü başındaki An· og e . 
kara kahvesine kadar gelmış ve 
kahvede oturanlara ateş açmıştır. 

Affandan Kışla - Dört ayak 
caddeı.i üzerine doğru dünde fasılalı 
bir suaette ateş açılmıştır. 

Köprüden bisikletle geçmek:e 
olan bir çocuğun başına atılan ~u· 
yük bir taşla çocuğun burnu dagıl· 

v r surette yaralanmıştır. 
mış ve agı 
Çocuğun hayatı tehlikededir. .. .. 

Köylerden gelmekt~. clanv koylu· 

l Yollarda yine tacavuze ugramış· 
er, 1 d' ]ar ve dövülmüş er ır. 

Dündenberi Tiirklerden yarala 

Akdenizde bir gemi 
daha batırıldı 

HükUmet kuvvetleri ~ütün ceb
helerde riccat edıyorlar 

------· 

nanlarm sayısı 35 i bulmuştur. Bun· 
larm arasında ağ1r yaralılarda 

vardır. 
Askeri devriyeler ve atlı Jandar· 

ma müfrezeleri dün öğleden itibaren 
şehirde Jolaşmağa şüpheli gördük
leri kimselerin üzerini taharriye baş· 
lamışlardır. 

Hatay Halk Partisi temsil he
ye•i, pazar günü gecesi saat 19,30 
da Pnrti evinde bir içtima akdetmiş, 
bu içtima gece yansından sonra 
saat 2,30 a kadar devam eyle
miştir. 

Temsil heyeti, fasılasız devam 
eden bu uzun toplantıda, hükumete 
verilecek beyanname ve esas ni 
zamnaemyi son defa olarak bir kene 
daha gözden geçirmiş ve hükümle· 
rini 30 maddede hülasa ve tesbit 
ederek hükumete verilecek nüsha· 
ları daktilo ettirmiştir. 

Evvelki sabah Antakya kayma · 
kamhğma ve delegeliğe verilecek 

- Gerisi üçüncü sayfada - -

Dün bir hattımız 
daha açıldı 

Zonguldak - Çatal ağzı 
hattı işlem eğe başladı 

Akdenizde ki muhtelif ticar.et gemi-
leri s. o. s. işaretleri verıyorlar Zonguldakta 

b olduğu ve kimler bayram mille-te mensu .. 
f d batırıldıgv 1 hakkında henuz Zanguldak : 13 (A. A) - Çatal 

tara ın an v Z ld k h b .. ld ,. t 1 am:ıınışhr. agzı · ongu a attı ugun açı ı. 

Şanghay : 13 ( Radyo ) - 36 
uncu]Çin fırkası kongayın şimal ma· 
hallesini işgal etmiştir . 

Şaııg . Hay · Şekten 'aldığı emir 
üzerine 192 inci Çin fırkası Nankinel 
hareket etmiştir . 

Tokyo: 13 ( Radyo)- 500,000 
· kişilik bir kuvvetin Nenkine doğru 

yürümekte olduğu bildirilmektedir . 
Tokyo : 13 ( Radyo) - Japon 

kabinesi bugün içtima etmiş ve ka. 
rarlar almıştır . 

Mardin : 13 { Türksözü muha- 1 
birinden ] - Aldığım son haberle
re göre geçen Cumartesi günü F ran· 
sızlar şimali .Suriyeyi altüst eden 
Şeyh Ahmed adındaki kimsenin ya 
kalanarak Şama sevk edilmesini emr. 

etmişler, buna karşı vatanilere men
sup bulunan kürtlerden ve akalliyet. 
ler reislerinden lbrahiın Halil Gay
de ile Şammar aşireti reisi Deham, 
bu emrin hilafına hareket ederek 
Şeyh Ahmedi yanlarına alarak mu
hafaza etmişlerdir. 

TÜRKİYE TURU ______________ ...;... ________ ___ 

Gençlefimiz bu sabah 
hareket ediyorlar 

----·······-
TOROSLU BiSiKLETÇiLER ADANA - EREGLI - KONYA - ESKi· 
ŞEHiR - IZMIR - ISTANBUL - KAYSERi YOLUNU TAKIP EDECEK 

Şehrimiz Torosspor kulu 
bundan dört bisikletçi gen- " 
cin Türkiye turuna çıkacak
larını yazmıştık. 

Gençler bu sabah saat 
yedi veya sekizde şehrimiz 
den Ereğliye hareket edecek 
}erdir. 

Gençler Türkiye turuna 
çıkış yolunu şu suretle tesbit 
etmişlerdir: Salamanka : 13 (Radyo) Nasyo· ' 

nalistler, Korniko mıntıkasında mu 
vaffakiyetli ilerleyişler yapmakta. 
dırlar. 

Mardrid : 13 (Radyo) - Asile. 
rin geri takviye kıtalarının tazyiki 
üı:erine hükumet kuvvetleri şimal 
cebhes· nJe muntazam bir ricat ha· 
reketi yapmışlardır. 

maluma a ın . k . Z " . 
. l3 (Radyo) - San Ve hattın ıl trenı onguldaga gır· 

Londra d. . bir lngiliı ticaret di. Zonguldak istasyonunda binlerce 
tandar Ra .. yosu~ kuvvetlerin abluka kişi tezahürler yaptı. Lokomotif, hal· 

Adana - Ereğli - Kon. 
ya - Eskişehir - lzmir -
lstanbul - Kayseri .... 

Hilmi, Ali, Abdurrahmon 
· · b gun ası 

gcmısı u k b'r Fransız ticaret kın alkışları ve deniz vasıta]ariyle 
battı.n~ ~ara: a 'k ı Santanpara gir fabrika sinyanları arasında manev 
gemısı ıle barlı te 1 t 

. . . . . k d'r ra ar yap ı. 
dığını bıldlrme le ı ·d ) _ Akde- Halkın sevinci büyüktür. Zon· 

ve Süleymandan müteşekkil 
olan bu kafile, tahmin edıl· 
diğine göre eylul onbeşe ka
dar bu seyahab bitirecekler. 

Buna munzam Şammar aşireti 
reisi Dehham, kendi aşiretlerinin ele· 
başlarına ( Fransızlardan olsun, er 
menilerden olsun her kim, Kamışlı
dan dışarı çıkarsa öldürünüz, bütün 
mes'uliyeti kabul ediyorum. ) emri
ni vermiş ve hazırladıkları otomo· 
billere maiyetlerini aldıktan sonra 
ve Şeyh Ahmed de beraber olduğu 
halde Şama hareket etmişlerdir. 

• Bu kat'i emir karşısında Fransız 
ve ermeni kuvvetleri asabileşmiş v_e 
karşılık olarak Fransız ve ermem· 
ler de ( vatani ve akalliyetler taraf
tarından hiç bir kimsenin Kamışlıya 
girmemesi kararlaşılmlştır. 

Bu hal karşısında Kamışlıya ne 
gidilmekte ve ne de oradan gelin. 

mektedir. 
Vatani ve akalliyetler, Dehham 

ve lbrahim ağaların Şamdan avdet
lerini beklemektedirlc::r. Vaziyet çok 

vahimdir. 
Buralarda barınmakta olan bü· 

tün karışık mülteciler, kendi ken~'.· 
!erini ne şekilde koruyacaklarını du. 
şünınektedirler. 

Bu husus hakkında bir tedbir al-
k i in umumi bir içtima yapılma-

ma ç B . . T" 
51 beklenmektedir. u ıçtımam ur-
kiyenin Halepteki konsolosu marife 
tile )'apılacağı söylenmektedir. 

Yaıın öbür gün bir heyetin mez
kur konsolosa gitmesi pek nmhte· 
meldir. · 

- Gerisi ikinci sahifede -

Son dakika: ----------------
İstanbul : 13 [ Türksözü mu· 

habirinden ] - Trakyada yapılacak 
askeri manevralara davetli bulunan 
Iran askeri heyeti dün Trabıo~ 
varmış bugün de Aksu vapuru ıle 

· t' Yunan 
Lon<lra: 13 (Radyo) - Alınan 

imdad işaretlerinden aıılaşıldığıııa 
göre; Akdenizde b:r ticaret giıııisi 
daha batırıl'llıştır. Bu Geminin hangi 

Londra : 13 (Ra yo .. guldaklılar, Atatürke, İsmet lnönüne, 
. . jj · den mute 

nizdekı tıcaret gem erın k Şükrü Kayaya, !Çetin Kayaya, Celal 
d. S O S işaretleri gelme · 

lstanbula hareket etmış ır · J 
,. · d b -0 lıtanbu a asken heyeti e ugu 

varmış bulunmaktadır• 

dir. .. .. 
Gençler bu sabah sporcu arkadaşları tarafından Torosspor kulu bu onun· 

l den uğurlc.nacaklardır. Gençlere muvaffakiyetler dileriz. ma ıyen · · · Bayara tazim telgrafları çektiler. 
tedir. 
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BÜYÜK TEHLiKE Şehüır 
Sovyet

ihtilclfı başlarsa!. 
Japon" 

Şimendöfer 
. tarifeleri 

Japonlar, Mançuko· 
yu kolaylıkla alıp orada 
bir hiikumet teşkil ettik· 
ten sonra, genişleme ar· 
zusu l>eklemeğe başladı
lar. Tokyo hükfuneti bu· 
nu dolup taşan ahali.;ine 
ve umumileşen Tayloriz· 
min sayesinde genişle· 
yen istihsalitma bir 
mahr~ç bulmak zarure-

Japonya ile Çin arasında patlak veren 
lhtllaf hiç şüphesiz Mikado ordularının 
Mançurldekl zaferinden sonra klh glzll , Mersin - Mamure 

seyrüsefer saatleri değişti kAh açık surette devam eden mUcadele
nln bir safhasıdır • Bununla beraber , 
Amur nehrindeki adalarda cereyan eden 
Rus • Japon lhtlllıfından sonra bu eski 

Toros hattı şimendöferleri seyrü 
sefer saatlerinin değişeceğini yazmış. 
tık. 

dramın yani perdesi , bir bardak suyu 

taşıracak bir damla vezlfeslnl görebile. Mersin - Mamure hattındaki 

hareket saatleri değişmiş ve bu de
ğişikliği bildiren tarife Devlet demir 
yollar idaresi tarafmdan neşredile

rek dün halka ve müesseşelere tevzi 
edilmiştir. 

cek vaziyettedir , . 

tiyle tefsir sdiyordu ... A<iya Asyalı· 
lan ldır ,. fikri " Japon hükümdar 
lığı altında ,, manasına alınmağa 
başladı . Sanki, bir Asyalı olmak· 
tan ziyade bir Okyanuslu olan Ja · 
ponların nıenfaati Asyanın öbür kıs -
mındaki ahalinin menfaatlerine uyu. 
yormuş gibi .. 

• * • 
Felaket şuradadır . Bu hakimi. 

y~t politikası 1 bazı nikbinlerin has· 
retmek istedikleri çerçeveyi aşan 
bir takım akisler doğurabilecek ka · 
biliyettedir . 

Doğan güneş memleketi , bil· 
hasva madeni servetleri sayesinde 
tamaı celp eden şimali Çine yürü · 
yü~ü esnasında , 5ovyet Rusyanın 
muhalefetiyle karşılaşmakta gecik· 
miyrcektir . Çijnkü bugü l bilkuvve 
Mogolistanda nüfuz sahibi olan sov 
yet Rusya , hiç olmazsa ekonomik 
bakımdan japnlarm üstünde emel 
besleJıkleri eyaletlerde bu nüfusun 
kırılmasına razı olmıyacaktır . 
dikleri sade bu ~ değmlfY'l:'rı!},jş}e.; 
topraklarında hiç olmazsa Amu S . ra 
ve ~l~p. :adıuuo•n a.:arn cı J..;ıı_ •. 
kadar hüküınranıyetının yaynrrra-:mn 
iste ı n .. k J lponyanın hoşuna gitmiyen 
bir hareket değildir . Sakalin ada
larırın garbinde geniş petrol ma
dı!rıleri vardır. Halbuki kendi elinde 
bulunan şark sahilleri bunda:ı mah. 
ıuındur . 

Bu ekonomik faydalardan baş· 
ka , böyle bir hareket , Japonyayı, 
Vladivostok'un Sovyetlerin elir.de 
bulvnmasiyle tevlid edebileceği 

mütemadi tehlikeden kurtaracak , 
ve bu denizlerde ona tam hakimi· 
yet temin edecektir . 

Fakat Rusya, burada Japonya· 
yı istediği gibi harekette serbest 
bırakmıyacaktır . 

... • • 
Daimi tehlikeyi mePıfaat ihtila· 

fınm petestij ihtilafında ar<tmalıdır . 
Bu tehlikeyi beklenilmiyen bir ha· 
dise derhal maddileştirebili r . Va· 
ziyet bu şekilde olduktan sonra şin . · 

di iki tarafın kuvvetlerini tetkik 
edelim : Bahri s<! hada, Sovyet Rus
ya tle Japon donanması arasında 
tam müşterek bir mikyas yoktur . 

Japonya, 9 saffı harp gemisi çı· 

karabilir. Bunların mecmu tonajı 
272.000 dir. Bunlardan 6 sı zırhlı · 
dır. Bunlar 12.355 lik, ve iki 8.406 
lık silahlarla mücehhezdir. Diğer üçü 
harp kruvazörüdür. 8 335 lik silah 
lan vardır. • 

Bunlardan sonra 5 tayyare ge· 
misi gelir. Bunun mecmu tonajı 
79.000 tondur. 

12 modern kru\ azör vardır . 
Bunlar 33 mil süratindedir. 18 tane 
daha esL i kruvazör vardır. Bunların 
süratlen biraz daha azdır. Bunlardan 
başka 75 modern torpıdo ve 25 es
ki gemi vardır. Bu gemilerin mecmu 
tonajı ise 340.000 tondur. 

Japonyanın deniz aJb gemisi 53 
tanedir. Mecmu tonajı 70.000 
dir. 
Diğer taraftan iki tayyare gemısı 
ve 16 hafif torpido ve 7 denizaltı 
gemisi daha İnşa edilmektedir. Bun 
lann tonajı da 7 5.000 dir. Bu su· 

retle Japon filosu 825 bin tona ba· 
lit olmaktadır. 

Yazan : L. L. ı 
Dünyada üçüncü gelen bu bah· I 

ri kuvvete mukabil Sovyet Rus yanın . 
vaziyetine gelince o da şudur: 

26.000 tonluk ve: ıüratleri 23 
mil olan dört zırhlı: 

7000 - 8000 tonluk yedi kru 
va zor. 

12 tanesi son zamanlarda inşa 
eden 35 torpido. 

15 i modern olan 35 denizaltı .. 
gemisi. Fakat bu nokta üzerinde 

Bu ayın 16 sından itibarrn de 
lstanbul postası saat 18 de şehri. 
mizde olacaktır. Adana - lstanbul 
postası da saat 8,9 da şehrimizden 
kalkacaktır. Diyarbekir postası da 
saat 7,24 de Adanada olacaktır. 

Borsada alım satım 
Dün Borsada buğdayın kılosn 

4 12,5 ile 4 25 kuruş, arparun kilosu 
3-12,5 ile 3-25 kuruş, yulafın kilosu · 
3 kuı uştan satılmaktadır, 

Ekmek fiatları 

resmi surette veriJen malumat hari
cinde başka rakam zikretmek im· 
kansızdır. Salahiyettar mahfillerde 
söylendiğine göre, Sovyet Rusyamn 
bu kuvvet hakkında mütevazi gözük
mesine rağmen denizaltı gemilerinin 
yüz kadar olJuğu tahmin edilme-kte 

1 
dir. 1 Şehrimiz Beleciiye Encümrı,i ck-

Nihayet, yeni inşaat programı- mek fiatlarını yeniden tetkik etmiş· 
na göre, 2 saffı harp gemisi, kruva. j tir. Bazı masrafların tereffüü nazarı 
zör ve 50 kadar denizaltı gemisi ya· 

dikkate alınarak son bir hafta için 
pıJmaktadır. 

ı birinci nevi ekmeğin 10, ikinci nevi 
ki bahriye arasındaki nisbetsiz. 

ekmeğin de 9,5 kuruştan sahlmasına 
lik ıu bakımdan da nazarı dikkati 
celbeder : I karar vermiştir • 

kısmı B~ltık denizi.";d~ ;;;;tii; pa~~~ ) Belediye et fiatla-
~~K.a-d .. ai.yA-d;. ıı;.i~l ... Jd.o.ı rını f.,.tkik Att-

bulmak. ve Baltıktan Heyaz denize -Y-~f>maf)"~~ • • • .k 1 
bir k"Ulal açmak gibi çahşm:lara miş ve bugünkü satışın normal ol· 
rağmen bunların uzak şark denizle· duğu neticesine varmıştır . 

rine nakli oldukça zor olacakbr. 
Binaenaleyh deniz üzerindeki va 

ziyet Japonyanın lehinedir. 

** • 
Fakat hava harbı bakımından 

mesele hiç te öyle değildir. Sovyet 
Rusyanm daha şimdiden hava inşa 
atı bakımından yaptığı çalışmalar, 
mütefikimizi yakında bava kuvvetle· 
riniıı birinci safında çıkarctcaktır. Sov 
yet Rusyanın hava filosunun 6.000 
parçadan mürekkep olduğunu söy. 
leınek hiç bir zaman mübaleğalı sa· 
yılmaz. Buııun 1000 tanesi bomhard. 
man tayyaresidir. 

Bu keınmiyde, keyfiyeti de ila
ve ctnwk lazımdır. 

Çüııkü lspany<ida cereyan edt'n 
harp esnasında bu ispat edilmıştir. 
ister avcı, ister bombardman tayya· 
ı esi olsı..:n Rus tayyareleri, kendile
rine rakip olarak çıkarılan bütün 
tayyarelerin fevkindedir. 

Mürettebatına gelince; bunlar da 
dünyanın en mükemmel ta} yare fi. 

!olarındaki mürettebattan kuvvetlidir. 
Bu mühim silahın karşısında Japon. 
yanın ancak bin kadar tayyaresi var· 
dır. Bunun 800 zü de deniz tayya· 
residir ve beş tayyare gemisi bun
ların kuvvetli üuülbarekeleridir. 

Bu tayyare kuvvetlerinin kıymc
oldukça azdır. Çünkü bunlar eski 
modellerdir. Diğer mühim bir nokta 
da şudur: 

Japonlar mükemmel bir denizci 
olmalarına rağmen vasatın dununda 
hava pilotudurlar. Zaten bu sahada 
bundan bir kaç hafta evvel Tokyo· 
dan kalkıp, Burje'ye ve sonra Droy
don'a giden .. allah rüzgin ,, gibi 
nadir lıidiseJer istisna edilirse hiç 
temayüz etmemişlerdir. ... 

Ama denilebilir ki, Rusların bu 
adetçe tefevvuku, bahriyt>sinde ol 
duğu gibi bir çsk tayyarelerinin Av· 
ruka kıtasında bulunması doJayasile 
azalmaktadır. 1 

Fakat Sovyet Rusya da hava fi. 
lolarının bir yerden bir } ere nakle
dilmesi azaıni bir sür'at ve enıniyet. 
le yapılmaktadır. 

Çünkü bunun için hususi tertibat 
alınmıştır. 1 

Her türlü ahvale karşılık olmak 
üzere Sovyet hükumeti pasifik ok· 1 
yanusu sahilinde harbe hazu 1000 
tayyare bulundurmaktadır. Eğer Vla 
divostok'un Tokyoya 1.150 kilomet. 
re mesafede bulunduğu nazarı dik· 
kate alınacak olursa, böyle bir ha· 
va filasunun Japon adaları ıçın ne 
büyük bir tehlike olduğu kolayca 
anlaşılır, 

Çünkü bunlardan bir çokları 
bombardman tayyaresidir ve hiç ye 
re inmeden 3000 kilometre uçabi· 
lirler. Süratle. i 14()0 kilo bomba 
taşıdıkları halde saatte 272 kilo· 
metredir. 

Japoıılar vaziyeti çok iyi anla· 
mı;lar ve bir hava .müJafaası kur· 
mak için yarım milyar y ·nlik tahsi· 
sat kabul et uişlerdir. Buna muka· 
bil şunu da k~ydetmek laztmJır ki, 
Sıbiryaddki endü:.triyel meı krzler 
çok uzaktadır. Onun için Japonya· 
dan ve batta MançuriJt·n geJen tay
yare tehlikesiııden azadedir. Bu ba
kımdan da Rusların tefevv ku var· 
dır. 

••• 
Kara kuvvetlerine gelince : 
Mikado ordusu, 16 fırkadan ve 

dört atır topçu livasmrlan mürek· 
keptir. Sulh zamanında ordu mev • 
cudu 300,000 kişidir . Harp zama
nında bu mikdar 5 milyona çıka. 
bilir ve bunun üçte ikisi harp hat· 
tına sevkolunabilir. 

Bu ordu gayet iyi bir surette 
techiz edilmiştir . Ve motorlu kuv· 
vetlere dayanmaktadır. Fakat 'll'du 
nun motörleştirilmc.si henüz tama· 
mile yapılmq detildir, 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Battal pul 
kullananlar 

Şiddetle cezalandırılacaklar 

VILA YETE GÖNDERiLEN TAMIM 

iptal edilmiş pul kııllanılmaması 
hakkında alakadar !ara şu tamim 
gelmiştir. 

Evrak mektup ve t>şya üzerine 
kullanılmış pul ilsak edenlerlt', sa
hipleri tarafından bu kal>il pul ya· 
pıştırıfmış mektupları kabul ve sevk 
edenler hakkında tatbik edilen Türk 
Ceza Kanununun 3038 sayılı ve 
11-6 1936 tarihli kanımla tadil 
edilen 329 uncu maddesinin birinci 
ve ikinci bendleri aşağıya yazılmış 

tır. 

1 - Türk Ceza Kanununun 329 
uncu maddesinin birinci bendi: 

Kıymetli damgaları veya Demir 
yolu, yahut sair nakliyat şirketleri 
nin biletleri üzerine evvelce kullanıl· 
mış olduklarına dair konulan işaret· 

leri silmek veya her ne suretle olur· 
sa olsun yok etmek suretile bunlan 
kutlanan veya kullanmak üzere 
başkalanna veren kim ;e bir seneye 
kadar hapis ve iki yüz liraya kadar 
ağır para cezasile cezalandırıhr. 

2 - Türk Ceza Kanununun 329 
uncu maddesinin ikinci bendi: 

Kullanılmış pullara iptal ve işa. 
retlerini yok etmeksizin evrak, eşya 
veya mektuplar üzerine bilerek ya· 
pıştmp tekrar kuJlanan kimse elli 
liraya kadar ağır para cezasına mah· 
kam edilir. 

Yeni istasyona giden asfalt cad
denin istasyona muvazi olan yolla 
birleştiği kısımda yansen planına 
göre yapılacak tarlilit belediye en· 
cümeninde müteahhidine ihalt edil· 
miştir. 

Bu tadilata göre ; asfalt cadde 
büküntü yapmadan doğrudan doğ· 
ruya istasyon meydanına çıkacaktır. 

Ruhsatsız ağaç ke
senler cezalanacak 

Yeni orman kanununca , ruhsat 
verilmiyen ağaçların kesildiği veya 
yaralandığı takdirde bu işi yapanlar 
hakkında orman kanununa göre ta· 
kibat yapılacaktır . 

Ruhsatsız ağaç kesenler bir baf· 
tadan altı aya kadar hapis ve 100 
liradan 500 liraya kadar ceza vere 
ceklerdir . 

Bir cesed 
bulundu 

Kuzuculu köyü ( Dörtyol ) civa· 
rında hüviyeti henüz tesbit edilemi· 
yen, beyaz elbiseli, orta yaşlı, orta 
boylu bir cesed ölü olarak bulun· 
muştur. Vaziyet köylüler tarafından 
derhal zabıtaya ve adliyeye bildi
rilmiş ve tahkikata başlanmıştır. 

Ticaret Odasına 
gelen anlaşma mu 

kavelesi sureti 

Şehrin ·idha 
ıat ihracatı 

Şehrimiz Ticar~t Odası şehrin 
sorı bir aylık idlıalad ve ihracatını 
gösterir istatistiği dün neşretti . 

Bu istatistige göre ; temmuz 
937 ayında 746,S 11 foalık ihracat 
yapılmış ve 411,851 liralık da idha· 
lal yapıl~ııştır . Şu hale göre ; 
334,540 liralık ihracat fazlamız var. 
dır . 

Odun, kömür 
fiatları 

Şehrimizde kömür, odun fiatları 
hala ucuzlamadı. Pazarda odunun 
toptan kilosu 2 kuruştan, parekende 
2,5 , kömüriin toptan kilosu 5 ku 
ruş, parekende 5,5 kuruştan satıl
maktadır. 

Yayla yolunda bir 
· dükkanı soydular 

Kafatası rekorU 

Bu sütunlarda nice garip • 
lardan bahsettik. Fakat 

kadar kafatası rekoru yazın 

Bıı rekor, meşhur Rus r 
Turgenyd'e aittir. Çünkü bd 
harririn kafası 2,030 santiınetff 
abıdır. 

ikinci devreyi 1950 san 
mikapla Lafon ten kazanır 
santimetre mikapla Betovdı 
santimetre mikapla Bisma .... 
sonraki dereceleri kazandırlat• 

Hayret! 

Fransa'da birçok kaplıca 
vardır. Buralardaki g 

1936 senesinde 135 milyon 
frank varidat yapmışlardır k' 
sene evvelkine nisbetle 1 
frank daha fazladır. 

Nisteki gazinoların en 
ve çok müşterileri lngiliztercJı 

De Suke gazinosu 19 .. 
14,500,000 franklık iş gör 

16,000 metre yüks 

I
• lngiliz hava kuvvetlerine 
yüzbaşı Ceymis Adam ta 

yükseklik rekorunu kırmıştır. 
Bu yüzbaşı 16,000 metre 

miştir. 2000 metredenberi 
mek rekorunu Fransız ha 
aitdi. 

Dün gece "yayla yolu,, üzerinde-ı------------
ki furuna bitişik Hasan oğlu Zeke· } 
riyanın dükkanının bir camı çıkarı- Vatani çete 
larak meçhul kimseler tarafından r-a- A d • 
ra ve birçok eşya çalınmıştır. Suç· mu eyı ya 
lular zabltaca aranmaktadır. 

Cenup hayvanahnda hum-' 
mayi Kulai var 

Ve6ayı Wakarı çıkngınrycrLD~"""i'""
Fakat son alınan malumata göre ; 
bu hastalık Vebayı bakari değil , 
Humınayı Kulai dir. 

Vilayet Baytar müdürlüğü Jizım i 
gelen yerlere malumat vermiştir. 

Bir adam 
Üç kadını döğdü 

Koruklu çif tliğind~ ( Ceyhan ) 
oturan lbrahim adında birisi Ali 

' kızı Kamile, Resul kızı F?.tına ve 
lbrahim kızı Zeynebi fena halde 
döğınüştür. Kamilenin kolu kırılmış 
Fatma ve Zeynebin de başı yarılmış. 
tır. İbrahim vakayı mütt:akip kaç· 
mı~tır. Zabıta takibat yapıyor. 

1 Sig rtıı.m: mal ya: a /"1yoofo r. Sıgortalı mal 1 
ranınca; Ledrli dalınl oduıır. 1 

•• Sigorta 

GUVEN Sosye- : 
teaı • l 

SÜMER BANK ve 
EMLAK..,. EYTAM BANKASI 

Kurumudur 

G.. ' uven e güveniniz. Ve; Si-
gortalarınız ı güvenerek veriniz . 
MUracaal : Rıza Salih Saray 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 
Posl• Jıuıusu : 95 T'-lefon !"o : 265 

8413 2-30 

- --- --- !Q_ -- ... §t c ..,,,,,. 

'UNDAN BUNDAN --------

Cenubi Resulayindeki 
lıklan idare eden milli reis 
yin yakalanması ve bak 
bat r.a alması için, ~l].rsa1~1 

Komıserme muraca·, llJuı.ı 
lardlf, '\t · 

Suriyenin şimal hududu 
tin anlar geçirmektedir. He 
yecan ve korko içinde yaş 
dır . 

Buhran günden güne zi 
mektedir. Açlık meselesi h 
ledilmemiştir. Nusaybinin bil 
ta Suriyeye çok yardımı do 
tadır. Erzakın hepsi de bu 
temin edilmektedir. Zaten 
yolundan başka Kamışlının 

yolları kapanmıştır. :Münak• 
seyrekleşmektedir. Rahat 
miş bir haldedir. 

Son malumata göre, dün 
saat ~ da Amudde tekrar 
pışma olmuş ve iki kişi çok 
surette yaralanmıştır. Amud 
trikleri bu yüzden dün gece 
rülmüştür. 

Dün gece yapılan ça 
neticesinde Amudede oturın 
lan vatani çeteleri Eransız 
nileri çok tazyik etmişler ve 
den Amudede bir yangın 
mışhr. 

Fransızların taraf tarı ola 
mudenin ağası bulunan ( Sai 
ismiı1deki kimseyi öldürerek 
nı kesmişler ve Şama götür 

Kamışlıdan imdada üç 
tayyaresi gelmiştir. Dün g 
9 dan sonra Amuclede tenvi 
yakılarak her taraftan imda 
miştir. 

Vaziyet halen değişimem 
lemall Dol 

KOZMOPOLİT 
16 Temmuzda Ankarada imzaJa. 

nan ve 17 Temmuzdan itibaren me· 
riyete giren Türkiye-Polon . a tica· 
ret anlasması mukavelenamesinin bir 
sureti oe!ırimiz Ticaret odasma gel· 
miştir. Alikalı tüccarlanmız Odaya 
müracaat edebilirler. 

Kozmopalit, hn maddenin her 
unsurun, her ~illetin karışığında kul . 
lanılan bir kelı'?~ olduğu gibi, fer· 
din de karekterını vasıflandırabilir ... 

Koz:111opolit adanı ~ime derler? 
Babası ftafyan, annesi Fransız , 

karısı Yunanlı ve kendisi ~eseli İran 

tebaasından, Hint halısı üst 

muş, bir lngiliz köpeğini ku 
almış, bir Japon fincanı için 
çayını içerek Alman radyosu 
dıtı bir lspanyol şarkısını d' 
İşte Kozmopolit adamf 

d 



1937 

mektubu 

Bir şehir kadınsız 
kalmak tehlikesinde 

Mandalar komis
yonu Filistin işinin 

tetkikinde 

f Sovyet tayyarecileri 
kutubtan geçti 

~~~··~ ......... ~ 
Avustralyanın merkezi hükume-
tine trenler dolusu genç kızlar 

Kudüs : 13 (Radyo) - Arap 
yüksek komitesi; geçen seneki Arap 
isyaıuna bazı Ecnebi devletler tara -

Nevyork: 13 (Radyo) - Sovyet 
tayyarecilerindcn alınan telsiz ha· 
berine göre; kutubdan Sovyet kam 
pınıo üzerinden geçmişlerdir. 

sevk ediliyor fmdaıı körük verildiği hakkında man· -m!!"'!!l!!'e'!~'-2*~™~2~~™-= ~--™
~ ............... ,.,,.... .......... ......,.. .............. 

....... _ ir Fransız muharriri, Bay Jak binalar, evler, eski zaman taunlarma 
dol Avustralyada Kamber- uğramış gibi bomboştar. . 
ra şehrini ziyaret etmiştir . Kamberra Belediye reisi Bay Cım 

'1 iiyaretin sebebi, bu şehirde ka· Parvel henüz şehrin istikbalinden 
lllevcudiyetinin gittikçe azalma· ümidinl kesmiş değildir. Şehrin bir 
• ,Un gelip dolacapa ~dir •. Şim· 

Bay Jak Dol diyor ki : dilik en büyük ümidi Ünıversıtede 
- Daha Melburnda iken bana dir. Buraya çok müsaid şartlarla ~k 

lir, ille, • cihanın en asri payitaht çok talebe toplanacatı ümid edıl· 
ielari •olan Kambcrradan bahset· mekt~ir. 

• ve " gidiniz, hayret edeceksi· Bundan batka ıslahuıefsetmiş 
tiı 1 • dediler 1 mahbuslar da burada serbest yaşa· 

dalar komisyonunun bir zanna :Ca 
pılmasanı iyi görmemiş Vf! d,-rhal 
uzun boylu malumat vermiştir. 

Harp gemileri meselesin
de Arjantin hükume~i 

bitarafdır 

Vaşington : 13 ( Radyo ) -
Harp gemileri satılıp satılmaması 
hakkında , Arjantin hü .. umeti itira· 
zından vazgeçmiş ve bitaraf kaldı· 
ğmı bildirmiştir . 

Gittim. mak hakkını kazanacaklardır. 
Zaten hayretim yoldan başladı l _!l!!!!!"~-l'll!l!!l!m!l!!!!--!111!!9!-•-- r 

rende bir çok genç kız gördüm . j T"ÜR.K8ÖZIJ 
..... dediler ki, bu-genç kızlar yeni 
Avustralya payitahtına sevkcdili
blar. Ve sordum: 

- Tuhaf şey , Bunlar oraya 
~le tüccar eşyası gibi neden sevk-

4Cbyorlar. 
-Sayın Bay, ben Kamberada dört 

"-denberi bulunan bir adamım .. 
Sizi temin ederim ki bu sevkiyat , 
çolc elzemdir; ve bu kadar yerinde 
bir it te henüz yapılmamıştır. Çünkü 
kaaıberra kadınsız bir ıehirdirl Yüz 
erk~e ancak beş kadın dü~er. Bir 
11efa dütiinü.nüz. Bir payitahtın sade 
~erle meakün olmuı mümkün 
taldür? 

Tabii ki hayır! Detil bir r" İ: 
~ ' • .• l.4d• .z o 

da Olillmberra fea.. 
1enesinio 27 inci Niuna ~ri 1912 
•ata başlarmşbr. Şehrin mevkii ~'
ney ile Melburunun tam ortasıdır. 
Avustralya hükumeti bu şehir üzeri· 
be büyük hulyalar kurmuştur. Ve: 

- Kamberra arzın en mükem· 
llel bir payitahtı olacakbrl diyor· 
lardı. 

Reımi binalar ve Üniversite için 
bet milyar Frank 11rfedilmiştir. Şe 
bir mükemmel surette vücude geti· 
rilmiştir. Fakat koskoca şehrin yalnız 
6120 nüfusu havi olacatını hiçbir 
lcimse hatti aklma bile getiremc· 
llaİftirl 

Bir çok büyük oteller, büyük 

Büyük tehlike 
( ikinci sabif eden artan ) 

Bu maddi unsura, Japon aske· 
rinin dünyanın en iyi barbçı asker. 
)erinden biri oldupnu ilaveyi de 
unutmamalıdır . 

Sovyet Rusyanın ı.-• ..vetleri de 
zamdır • Qrdr mevcudu sulh 

::Oında ı p\1,000 kişidir. Harb 
zamanıntl., .:f6 milyon seferber ede 
biF"' .-nurı 10 milyonu talim ter· 
nye görmüş, techiz edilmiş asker-

dir. 
Sovyet Rusya ordusunun motör

leştirilmelİ cok ilerlf'!mİ11tir l11f'lln. 
yadaki kanh tecrii~ bunu ~bat. et· 
miştir : Hüldlmetçilere gönderilen 
tanklar, Almanya ve İtalya tarafı~-

~ ~öoderilcnlerdcn daha az IU· 
ra~" k dah .. 

h f rılna rağmen ço a ıyı 
mu a aza • d" 

F k t 
.Mir ı..t.i)'İ mücehhez ır. 

• a ' "'6 er u • b' 'ht' -ııtta ır ı ı· 
lif çakana Sovyet Rusyaa... , 
laşacatı büyük zorluk , ord~,"~: 

Gündelik siyasi gazete 

Abo11..-ıartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dıt memleketter için Abone 

l
e deli defişmeı yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2. - llinla.f için idareye müra· 
caat Mllllİ'l.ndir • • 

'---....... -...-.~;..;;.J 

Kıı l..ilesi civarmcla üç oda mut 
bak ve müıtemilib havi bir ev ki. 
rahktır. latiyenlerin matbaamız ida· 
re m~ müracaatlan ilin olu· 
nur. C 

oraya nakli, bunların iaşesidir. a~ • har türlü ihtimale karşı her 
işte Sovyetler buna karşı koy- giıo talim· ~"·rnektedir. Niha et Çin 

mak için Siberya şi ınendüferlerinden ı askerlerinin alac.1..a..., vaziyet de 
ayn olarak, daha şimalde stratejik kara harbında mühim bu !0 1 oy· 
bir hat daha yapmışlardır . Bundan nayacaktır • 
b&JJca, Baykal gölünden Vladivo.s· Bunlar ne kadar fena tecbiz 
tok'a kadar olan saha , hakiki bir edilmiş ve silahlanmış olurlarsa ol· 
kamp haline gelmittir. sunlar, Japonlann hareketlerini mü· 
Burada general Blücher'in 450,000 him miktarda işgal edebilirler . 

~abıtada 1 

Vukuat yok 

Son 24 saat içinde şehrimizde 
en küçük bir hadise bile olmamış· 
tır . 

Dün fChrİmizde en çok sıcak 
34,9 santigrat derece idi. Hava rüz
garh , gök yüzü kısmen bulutlu 
idi. 

Bayanlar 1 Baylar ı 

Meşhur lsvtçre ıaetJarı gibi dünyanın en 
küçük , modern , güzel , ıık • portatif ve 
ıaQlam. 

Hermes 

MuracıkU.: 

YAZI 
MAKiNESi 

allnız ı 

...... ~ .. 
21-'° 

:------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Bugeıce nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

istikamet eczanedir 

Tarihi hikaye -----------111m11..---• 
ŞUH iMPERATORiÇE 

-1-

Aleksandr, Jozefin'in pek ho;:
na gitmişti. Güzel, yakışıklı bir de· 
likanhydı .. Üzerinde sırmalı elbiseler 
a~ıldbda çizmeler vardı .. Sevil ' 
mıyecek bir insan değildi kil Ren
nes {Ren)' de bir gün ka1'11lar,.. . 

Vikont, senede kırk Wn lira ıe 
lir sahibi olmasına .,.._

0 

- Güzel öpüşüyor ... Fena değil .. 
. . . . . . . . . . . 
ilk günlerde Yeyet'in Pariste ca. 

nı sıktldı. Yatuıurlu tinler .. Kasvetli 
akşamlar ... Sessiz bir hayat ... 

Halbaki Pais, lvet'in yaşadıtı 
odafardaklfer -. ışık içinde yüzen 
bir saray181niydl ' imparatoriçe Joz~fin - Kızlık 

lllniyle Y eyette (Y eyet) çocukluğu. 
bU Martinik ad •ıında geçirmif tir. 

Tahsilini Fransadaki manastırda 
bitirdikten sonra tekrar ailesinin 
Yllllna dönmüıtiir. 
la Bir müddet onra Paristeki ha 

llndan mektup alıyor. 
Bu mektup lvet'i Vikont Beau 
~~ (Boarne) ile izdivaca talip 
--,-ordu. 

Yeyet bu talepten aoa derece 
:-- olmuttu. Biriki gün sonra 

baba.iyle beraber, F ransada dot· 
ru Yola çıkmıılarcL. 

Vikont Aleluandr Buame, ye. 
)'etiba rördütü zaman, birdenbire bir 

Jal IUlcutuna utradJ: 
Bu, kısa boylu, ufak tefek. çe 

1•1111iz, bir kızcaj1zcL, Vikont yüzü 
ile baktığı zaman gözlerini derhal 
~ indirip dudaklanm aşıran bir 
0 çocukla mı evJeoeckti? 

.t:..~ ... H.tva lcışcL. Araba ile parise gi· 
-IO'lardL Uzun yolculukta Alek· 
•dra oau etlendirmek için aöyle 

r diği sözlrre Jozrfin hep: •Evet. ve 
ya .. hayır,, cevabı veriyordu. Bazan 
araba yokuşlu bir yere geliyor, o 
zaman arabacı: 

.. Beyfendiyle hanımefendi bir 
müddet yaya yürümek mecburiye· 
tinde kalacaklar,, diyordu. 

Bunun üzerine hala ve beybaba 
önden, Vikontla nitanlası arkadan 
arabadan iniyorlar, yavaş yavaş yo· 
kuşu brm181forlardr. 

Araba, fyanlanpdan geçip boş 
oldutu için kolayhkla, yokuşun ba
şına gidiyor, onları oradan trkrar 
ah yordu. 

Bu müddet zarfında, Jozefin, A· 
leksandr'ın yanında, ufaak ayakla· 
nnı sık 11k atarak, başı önünde, ses· 
siz yürüyor. Aleksandı ona yan göz· 
le bakıyordu. 

Arabaya bindikleri zaman karşı 
karşıya oturuyorlar, Afeksandr'ın 
dizleri Joufın'in dizlerine dqince, 
pnç im ranp bir raıc ile titriyerek, 
ayaklannı tophyor ve köteye süzü 
lüyordu. 

harcamaktan çekiaeo l>ir ~ 
Yattıkları otel kAl"lnllk bir )'t.dİ 
yataklar ıslaktı. • 

MMll~lh(".. hala ile kardetı 
el1e~ı~e mu~İarını al• ~ 
çekıldıler. fkı nişanlı yal• QWil 
lardı. 

.. Biriki saniye heyrcanlı bir sü· 
kuttan sonra, erkek, neza~ . b . ani ~~ ıca t 
nış ısına rahatlak temenni ederek 
çekilmek üzere idi. ' 

Genç kız kızarrnışb .. 
Onun bu hali, Alftsandr'ın ho· 

şuna gitti. Birdenbire durdu. Nişan· 
lısını kucakladı .G(iej\,iıen.io; ~ 
larının arasında ııkfı... 

Y~.yet, kendin "Jllill Wr 
d~,. ~r içinde ....,°'* Kaidi
sını kUcakhyan eli &ttu. daclalcJ.-
nnı Uzeriot-"-tdirCl. 

O_.a AW\undr, Yeyet tıa. 
şını kolunun üzerine ,..._., cludlP 
lamcı. -.ın lllllft öptii. 

Yeyet, serboş gibi, sessizce u· 
zakllprken Alekaandr dii§ünüyordu: 

Fakat, ~clditi evde gördü
p ıtibar ve ~. birez sonra ona 
.biiliio-kederim waıtturdu. Kaynatası 
ona pı sib( ..-ıele ediyor. Evde 
lü.ııaetçiler .-ıane HammsfenJi 
di)ıorlardı. • 

Nihayet bir ~ onalb yaşında· 
ki bu km onaekiz yaşındaki delik·m· 
h~n koluna, zevcesi olarak verdiler. 
Bırlcaç gün sonra babası. Pariıtcn 
aynlırken lvet heyecan içinde atlı
y~r, njçin •tladıpı l«:ndisi de bil. 
mı yordu. 

Sevinçten mi ağlıyordu, IJ4ba· 
llDdan için mi, babasının fimdi git 
~~~. olduAu memleketten uzak 
K1llUlp İçin mi atlıyordu? 

Bilmiyordu." Fakat, ağlıyorJu .. 
fvet bir gün saraya gitmek hül. 

YUIDI kuruyordu. Fakat kocası onu, 
saraya götürecek yerdt-: Pariıten 
d1ba .azap, ihtiyar ahabalanmn 
bulundutu bir köşke götürmüştü. 
Y.-• kasvetli günler.. Yine seasiz 
bır hayat. .. 

- Sonu Y•Mn -

Hatayda silahlı harekete geçildi 
----------.... ·-----------

- Birinci sahifeden artan -

iken, saat 9 da çıkan bidise yüzün· 
den ve bermutad hükumet konata 
ile muvualamn kesilmesi dolayııile 
verilmesi" ötleden sonraya kalan be 
yanname ve nizamnamelerden her 
iki nüshası da delegasyc• rönderil 
mit ve kaymakambta ait olan nüs. 
hanın gönderilmesi delege vekiline 
rica olunmUJtur : 

TellllİI heyetinin mesuliyeti al· 
tında tetekkül etmiş bulunan Parti, 
nizamnamesinde Partiye Hatay is· 
mini izafe etmiş ve reise (Umumi 
reisi) ünvanım vermiştir. 

Parti teşkilib dört dereceye ay. 
rılmakta bu dereceler kaza, nahiye, 
köy ve mahalle ocaklanndan ibaret 
bulunmaktadır. Nizamname, alelu· 
ıul beyannameye mukabil bir ilmü -
haber alındıktan sonra parti tarafın
dan neşrolunacalcbr. 

Umumi rdai tarafından imzalan· 
mıı bulunan beyannamede, ezcümle 
denilmektedir ki: 

11 idare merkezi Antakyada ol· 

malt ve lskendenm Kırıkhan, BeJ· 
lan, Reybaniye merkezlerinde birer 
tübeli bulunmak ve ileride ,&I.._. 
celc lüzum ve ihtiyaca röre Sanak 
dahilinde icabeden mahallenle IJ• 
nca ıübcler tesis edilmek üzere fs. 
kenderun Sancatında, faaliyeti San-
cak hudutlan dahilinde münha• 
kalmak şartile (Hatay Halk Partila1 
namı altında siyasi bir cemiyet tet
kil edilmif tir. 
· Hatay Halk Partiaiain ,.,.ı 

Cenevre anlqmaaiyle Sancap ..
rilmiş olan Statü ve Ana,.... 
çerçivesi dahilinde Sancatm saecle
tine, ref ıhına, siyasal ve IOS)'OI tr 
kimülüne ve bütün anasarm lllilll 
hak ve hürriyetlerine hürmet emııH 
istinad edecek, bili tefrik bütün S..· 
cakhlar arasında Sancak brdet&· 
tinin kuvvetlenmesine çalı11Dlkta· 
dar. 

Hatay Halk Partili intibaplanli 
Statü ve Anayasamn wırditi blk 
ve hürriyetler dahilinde intihabata 
da iştirik edccelctir. " 

YAZLIK sinemada 
Bu akpm 

Küçük Lord 
Sabırsızlıkla beldedip.iz gün geldi 

Küçüklerin ve büyüklerin filmi, bir çocuiun bayat mücadele.n .-... 

Çok hissi bir film 

Pek yakında : 
büyük Rus filmi 

!VIU IAJtA 
ihtiras fırtanalan 

8416 

Yeni çıkan kanun ve nizamla 

Telsiz ücret tarifesi 
Adana Belediye Reislipden gönderilmiştir. 

- Dünden artan -
11 - 8"""' ,.,., 

4) Kanunun 7 inci maddesinin B fdcrumda yanlı • abone olanı.r ~ 
matbuat, borsa gibi haberleri almata yarayan· husmi teaiattm ke 
her mali sene için 10 ili 100 bin nüfuslu şehirlerde SO ve yüz binclea 
yukarı nüfuslu şehirlerde 100 lira ahnır. 

111 - /t4n, rtkl4m ve transm~yon 
... S) P. T. T. lda,esinin tel.tiz postalarından biri vlllfaile ·nelılrettinla*ili 
alan ve reklamlardan aşağıdaki cetvelde gösterilditi vcçhile ücret alnr. 

Günde bir defa okunmak Beher defam için kelime 
üzere ilin müddeti batma alm8calc ücret 
Gün Ay Lin Kurut 

1 
3 

12 • 

00 30 
00 25 
00 20 

ı oo ıs 
3 00 10 

Bu ilin ve reklim1ardalci kf'limeler, telgraf kelimelerinin tad~ 
esaslara göre sayıl1r ve beher ilan ve reklamda mevcut kelime acleili 
_,. Al .ılideD fula olamaz . 

6) :· T. T. l<laresinin telsiz postalarından biri vasatasile yapill.Cllr 
trm.miayoalardaa beher saat ve kesri için altmış lira ücret alınır • ~ 
cak; gerek Dc~let müesseselerinin gerek bmusi müesseselerin yaptataCllll~ 
ları bu ~ransmısyonlar için stüdyo ile transmisyon yapılacak mevkii• 
sında wcuda getirilmesi muktazi nqriyat devresi ile telefon deuıııiııı•iilııl 
P. T. T. idaresi tarafından lüzum gösterilecek ıelcilde tesis munla 
dar müesseselere aiddir. Akli takdirde transmiıyon talebleri m::--·
mez. 

7) 5 ve 6 na maddelerdeki ilin, reldim ve trammia,..llf içi11 
cak ücretler Devlet müesseselerinden ve menafii ~ •"' 
1e1elerden üçte bir olarak abnır. P. T. T. ~ ••11111..M .. 
misyonları ücrete tibi detiJdir. 

- s. -
,.r,b;!:~~~~~ 



Sah~e : 4 TürksözQ 

Adana Borsası Muameleleri ·ı---------
----------~!!!!11'!!------' BELEDİYE İLANLARI 1 

PAMUK ve KOZA 
~~~~~~~~~----~~~--~~~~~~~~--~ . ---------------------------------------------------...ı Kilo fi}atı -

_ CfNSJ ,~tc~n azs. ı ;n ço~. Satıla;il~iktar 
Kapımaıı pamuk- -~-- ====•===="=======-

·!>iYasa parlakJ • 3S,75 
ı--~---ı·~---'"'---

~ıyasa temizi ,, 
iane l 

iaııe 2 tti 

Ekspres 
Klevlant 

YAPACI 
-r;B~cy_a_z _________ ~,-- 1 1 
-;;-:-:;s· -=-h -- - - .--

ıya • . 

Çl~IT 

Bundan sonra birinci sınıf caddelerde kaynak suyu satıcılaıının arala· 
rında yüz metre, diter caddelerde üç yüz metre mesafe bulunması şart
tır. Bu şeraite uyğun olmıyan mahallerde su satılmak için belediyece mü· 
saade edilmiytceğinden ıJikadararnın fuzuli masraf ihtiyariyle tesisat 
yapmamaları ilan olunur. 8419 

1 - Asfalt dörtyol ağzından Askeri Fırka önüne doğru uzanan cad
denin iki tarafındaki beton yaya kaldırımlarının tamir ve islahı açık ek 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli : 1216 lira 98 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı : 83 lira 77 kuruştur. 
4 - ihalesi Ağustosun 19 un<!U Perşembe günü saat on beşte bele· 

-ı- diye encümeninde yapılacaktır. 
"Yemlik,, ı-- 1 5 - Şartname, keşif ve projesi belediye fen müdürlüğündedir. İsti-

,, "Tohumluk,, ----j ----------• 1 yenler orada görebilirler. 
______ ..... -..-.;.;.. _ _.__!i_U_B U B A T j 6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzile birlikte 

Ekspres 
iane 
Yerli 

Rııts-<IAv Kıbns belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
, Yerli -- -4.62==- 4)5=•------·- 8387 5-10-14-18 
,. Men tane 

Arpa -Fasu.,...ly_" ______ _ 
- Yulaf ---- ----- -------- 1- Döıtyol ağzından itibaren şimale doğru Asfalt caddenin sağ kıs 

Delıce - mına yapılacak tretuvarla beton plaka ferşiyatı açık olarak eksiltmeye 
Kuş yemi ---ı---- --------- konulmuştur . 

~eten tohumu _---_ -_ -_ -_ -~-'--------~--_ --,================: 2- Keşif bedeli (3155) lira (7S) kuruştur. 
ercimek _____ -----1 j 3- Muvakkat teminatı (236) iin (78) kuruştur. 
s~~ ı r---------~----~-----~---------11 4- h~e~A~~orun16m~~~rte~~nü~doo beşte ~led~e 

U N 1 encümeninde yapılacaktır . 
Dört yıldız Salih -----,-6-50------------------• ı 5- Taliplerin bu işin ehli okuğuna dair ihale tarihinden en az bir gün 

---::ü;-ç-~ .. _..:_.....=....:••==.--------,62Ç-- ı evveline kadar belediye encümeğne müracaatla ehliyet vesikası almaları 
~ i -Dört yıldız Dotruluk ,-650 icabeder. 
~ - üç " " -6Co __ , B b 1 
..2 c - c:.?;.--:-.t___;,:;__ _ _.::... ______ -

900 
6 - u İşe ait şartname, keşif v-:. projder e edıy• fen işleri müdür-

.9 "ii .. ımı ,, , 
~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet ,-67'J___ lüğündedir. isteyenler oraJan parasız alabilirler . 
~ (.)ol-üç ,, ,, 1_6_25___ 7 Taliplerin ihaıe gtinü muayyen saatta teminct makbuzlar~ .. birlikte 

Simit ı belediye encümenine müracaatları ilan olunur .8378 1-5-10 ~ .. 

----- ------·----------

• Liverpol Telgraftan 
13 / 8 / 1937 

Kambiyo ve Para 
---------------------------------------------------~ iş Bankasından alınmıştır. 

iki yeni model 
Sanıına Ptn e 

ASBiRATöR 
Hazır ı 5 1 ''3 -_...,,..ı,_·re_ı _______ I \ 

--------- 5 7
7
g Rayişmark 1-1- 96 

Temmuz vadeli 1 --:---------1 - Frank ( Fr nsıı ) 1- 21- -05 
fk. Kanun vadeli 5 182 ------------- Sterlin (İngiliz) 1 631- 00 

_H_i_nı_t_ıa_z_ır ______ , 5
10 

12
3

2
5 

Dolar ( Amerika ) ,- 78-= 88 
Nevyork Fraı k ( isviçre ) 

----------- ı 

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

Baş, diş ağı ılarında nezle ve sovuk algınlığında nıuarınid sinir iztirabında 

en iyi d~va Algopan dır. 
AJgopan bu hastalıklrırı,raheıt,ı,ızlıklaıı alır l aparır ve atar. \ \ 

Yalnız ve musırren AJgopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuruştur 1
1 

' 

Sıhhat Miidürlüg"ünün fa1' .. :~alar için 
Her eczanede bulunur . 21 8966 

:.ı.--------------------- tensip ettiği yegane f Ol çekme boruları Ve 

----------------------------------------------------
Çiftehan kaplıcası 

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

yüksektir 

Romatizma, Siyat k l\ı nı, EN ıc k, Mnı.ne t;ı~ı, Kaıaciğer ve midt!dtn 
muztarip olaıılaılcı ( ııl };:-t;'~ı < h ı :ı nıtl.l; lu ılıu.~a gtludidi1ler. 

~t'relnce çon.ğ ı • ıı ; ) ; ı < ı } ı<' ı ıtı falı ti ı ı 1 '' f, p ı cı n n ü~tdit 
ve m~sut olnııışlor dır. 

Gazinosu, loka ı . ta~ ı, f ırını,bc ~ l. ali) e~i,berbcri vardı 
Her türlü eslabı i~tiıahat mükemmeldir. Her şryi ucuzdur. 

Tren Ücretleri yarı yarıya tenzilitlıdır 

FiallM şunlar· Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik 

otd oda.,ı 
125 Bir g~cdik 

taş odalar 
7 5 Birinci baraka 
50 ikinci .. 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark ahnır 

30 Hususi banyo / Bir kişi ücreti günde 

1 

15 Umumi " ~ iki defaya kadar. 
Yazm Çiftehana gelrr.iy~nler kı~ın ;ğıılcıc';n qt3rnnlPı . l<ı~ın çtk 

tiğiniz iztirabı unutmaymız.8264 42 

Koza sevk botıları Her fabrika için elzem sağlam 
zarif ve· en pratik model : 

S"pariş vukuun 1a derhal y.pılır. Ve hariçten sipariş kabul edilir. 

Müracaat : Karasoku Alendar sokağı K. 

Ahmed Öğülen 
8402 3-15 g. A. ;-..-------------

• , ,TOAKiYI! il aM1t..•ftl 
275 

1 

14 Atustos t 

Amanos tepelerinin Şerbet 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplanna kimyagerlerin elile dolduıulanbir 

Fenni cihazlarla, raylar m iizerinde vagonlaraakı 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla geti 

Bir su dt"ğil, sıhhat ve giirblizlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmız• Kaya 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kaya delen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolandı 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gön 

-------------- 7953 102 

Seyhan P.T. M.den 
Radyo kanununun meriyete gir 

diği 1 ağustos 37 den 13 tarihine 
kadar idaremize henüz bir kaç rad
yo sahibi müracaatla ruhsatname 
almıştır . Şehrimizde daha mevcut 
pek .;ok radyo olduğu halde müra · 
caat edilmemesi sahiplerinin zara 
rınadır . Kanunun muvakkat madde· 

Seyhan vilayeti dai 
cümeninden: 

1- Nafia daire~i için kılı 
likte (4) mühendis çadırı ve 

birlikte (20) mahruti çadır a~ 
siltıneye konulmuştur.Muhaın 
deli (1600) liradır. 

2- Eksiltme 1937 senesi 
tosun 31 ci salı günü saat 9 da 
na hükumet konağı içinde vili 
imi enciimeninde yapılacaktır. sinin ( A ) fıkrası mucibince bugün 

elinde radyosu bulunan herkesin 
bu ay içinde yeni ruhsatnameleri 
almazlarsa ceza ile beraber hakla· 
rında kanuni takibat yapılacaktır . 
Buna mahal kalmamak üzere ı adyo 
sahiplerinin agustos sonuna kadar 
behemehal müracaat etmeleri ilan 
"'·•nur . 

3- Hususi şartname , muk 
name, projesi isteyenlere Nafi• 
resinden bedelsiz verilecektir . 

4- Muvakkat teminat ( 120) 
dır. 

<tok 
~01 1 
iıtir 

8420 

5 - istekliler ikinci maddede 
zıh tarih ve saatta vilayet dai 
cümenine müracaat edebilirleı: 

8421 14-18-19-

lık 
l(lg 

Seyhan defterda.1,bndan T. C. Ziraa·t bankası 

her 
&on 
kıc1 
kat 
1.1 

Karataş ve Şeyh Mustafa ve 1 

Yarbaşı ve Çınarlı Jandarma kara
kollarının hazine namına tapuya tes 
cili taleb edilmiştir. Karataş kara· 
kolunun 22 Ağustos 937 pazar ve 
Ş~yh Must.ıfa \ e Yar başı lırdrfesi 
larınında 23 Ağusto .. '\ı"14 .Ağustos 
ve Çınarlı -~3'~ahallerine gelecek 
93_?,u'k~r -tarafından keşif ve tahkiki 

icra kılınacaktır. 
Mezkur karakol binalarında bir 

hak iddia edenler olduğu takdirde 
keşif gününe kadar bir istida ile 
iddialarını müsbit vesikalariyle bir· 
likte tapu müdürlüğüne ve keşif 
~nü de mahallinde hazır bulunarak 
gelecek memura muracaat evleme. 
leri ilan olnnur. 8417 

Borsa Komiseı liğinden: 

Adanada Salcılarda H. Alinin 
Kalag oğlu fabrikasında çektirdi~i 
20 Kanunusani 937 tarih ve SO 1 
numaralı koçanda yazılı 7 balyada 
1001 kilo pamuğunu 48 saat içind ~ 
mezkur fabrikadan kaldırmadığı tak· 

dirde talimatnamenin 82 nci madde 
sine tevfikan Borsa marifı-tiyle sal
lığa çıkarılac;ığı ilğn olunur. 

8424 

Kayıp sened ve mühür 
• 

Kocam Adanada Karasoku ci · 
varında yağlıcı Şevket tarafından 
bana birinci noteriikten verilmiş 120 
liralık borç senediyle yine noterlik· 
ten tasdikli mührümü içinde para 

Bunların yenilerini alacağımdan 

numaralı çırçır fahri 
sından: 

v;~;\,~n~a .. i,'!Jt.ihMUs~~! .. muh 
hsber~.rtin lise mezunu olmo.Yll' 

1 dşlarının 18 den aşağı ve 30 
yukarı bulunmaması sıhhatınıP 
marn olması şarttır . 

imtihan 20 - 8-937 öğleden 
ra saat 15 de Ziraat Bankası 2 
maralı çırçır fabrikasında yapıl d 
t:r. Oiger şartları öğrenmek isti ~ 
lerin her gün mezklir fabrika k 
riyetine müracaatları. d 

8422 14 11-18 " 

Zayi 
Zeytinli mahallnsinde l<ain 

arşın arsa ile bir bap haneme 
tapo senediyle , hüviyet cüzda 
ve mührü nü zayi ettim . Bu 
rümle kimseye borcum yokt 
Yenilerini çıkaracağımdan eski 
nin hükümleri olmadığını ilan e 
rım. 

Zeytinli mahallesinde ot 
Süleyman kızı Fatm• 

842 

Kiralık koza dep 
Borsa karşısında Çocuk o 

yeri yanırllla yüz kantar koza is 
eder çinko mağaza kiralıktır. i~t 
ll!rİn matbaamız idare memu 
müracaatları ilan olunur . 

c 

Radyo 
Markoni 

Dünyanın en güzel, e 
hassas makinesidir 

bulunmıyan çantamla kaybettim . 
Hiç bir kimseye borcum yoktur . 1 

hükümleri bulunmadığım ilan eylr.· ~---·----------------ıı 
rim . 

A danada Hasan:ığa camü 
civarında oturan yağlıcı 

Şevket kansı Elif 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


