
) - - Ferid Güven ---; 
SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluş Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

-- •• Çarşamba 

6 Temmuz 938 
Ondördüncü Yıl - Sayı : 4173 

5 Kuruş 
ADANA: Telefon 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

---- , 

Türk kıtaları İskenderun topraklarında Türk süvarileri Hataya giriyor Si.ivarilerimiz son merhalede 
[ Dün sabaha kar§ı çekilen hususi foıograflarımız J 

HATAY 18 SENEDİR HASRETiNi ÇEKTidi 
MEHMETÇiGı ASIL BAGRINA BASTI 
Genç kızlar, kadınlar, askerlerimizin 

Hc§ltc§ly<dl©ı ~©ıyır©ım 

ayakları altına atılıyordu! ... 

200 bin Türk evvelki gecedenberi 
hayatının en büyük bayramını .yaşıyor 

Fransa ile on 
muahedesini 

~<®VÜIFil~ 

senelik bir dostluk 
dün imzaladık 

lskenderun: 5 (Sureti mah 
•ıı111ıfa hıııhıd lıoya:ra gifııcfer· 

1116tmız ark11d11,ımız ')'ızıyor
Dün srıbohki nüshomı :da k üıt < ılrıımı 
tin. Hataya a)ok Loslığını clu)ucıılaııı 
llııza kısa lır telgraf /ıoberi hafüde 
bı/diımi[tik. Goretımizirı mdiudrn çı 
kı~ı sırosırt'o ıu mufaı:al telgıofı al
dık.)- Yorucu bir gete yolculı ~ı n· 
dan •cnıa rskeıleı·m·z·n f,k, rdeıu 
Va hareket sırasında Payam yetiştim. 

e "TUrksözU,, okuy uculaıına hu 
ıabahki nushamız için kısa bir tebşir 1 
teııı-rafı Hrd"m. Ve ondın rnnıa kah· 
•öınan a~kerlerimizle ber<ber l•kende 
'Una geldim. 
k Payastan Hataya 700 kişilık bir 
,.uvvetimiz girdi. Mütebaki kuvvet le· 
'n Hassa ve lslah:ye eteklerind, n 
~11 diğinı ve bu ~- uvvetle.in başında 
0~htaman albayımız Şiikı ü kanatlıııın 
ıııdutı-unu, P .. yasdan ıriıen kuV\elleri 
ı.ı'z:n bo~ındaki kumandan Süleyman 
'nçsoıdan öğ'rendım. 

11 
Hayatımda en mesut dakikayı bu 

1 
hah, Mehmetciklerle bitlikte Hatay 

'>p 1aklprına girerken yaşadım. 
ı,., Güneş ç•kmışdı kahraman subaı
ııc ·tııız ve er !erimiz birer adım f.ısıla 
1, 

1 kenderun topraklaı 111 şu şık ide 
'"k bıstıiH. 

l.u Ônde paycsdan giden l; uvvt tleı 
lak"ndauı Sölcı man Drnçrnr ve or.u 
lııi 1ben yüzbaşı Celal Dora, yüzbaşı 1 
lcyn Alpan, üstcymen Muzaffer Bingöl, 
S11 .tıı•n Rdıvan rrbakan, asteymen J 

t.,.'tıı Ôzkul, teymen Mehmet arif, as· 
.:ıtııen z ı 
'·eke . ekı, asteymen Mehmet sezen 
n% 11Ya çavuş, Hasan onbaşı, Ahmet 
Yııııı"fı, er Muharrem akyol: er Ferhat 

•ı. 

lııct Askerlerimiz İskenderuna birkilo 
'1,ı:e ınesafede ilerlerken on binlerce 
ı10d Ylı onları sevinç göz yaşları ara 
'l'G,ka karşıladı. Ve küçük bir Hataylı 
nı0 / 1zı (Türkan) koşarak ilk manga 
•rııd k neferinin (Ferhadın) boynuna 1 
Ctindı ve kendi eıile yaptığı kır çiçek 
eh en bir buketi ona verdi ve onu' 
~Ciciği boynuna sarılarak öptü. 

e}• aber aldığıma göre Antakya, 
•n. 1( 

~az ' ırıkhan ve Rey haniyedede 
i bzaııı tezahürat yapılıyor. Halayda 
'ne•Yraın ın harareti birkaç günde 

~eğe hiç benzemiyor. 
'nın ~t~y davasının ilk mesut safha 
~an ıçınde yaşamış bir insan olarak 

•ya hareket etmek ~zereyim, 
TANOÜNER 

lokrnderun : 5 ( Hususi muha. 

Lir'm'zc!rn ) - Eugün rnbahleyin 

saat beşle Payas ve Hassadan Ha· 

tay hududuna g~len K;;hraman Or 

dumuzun Payastan gtlen kolu 15 
dakıka mtsafedeki Hayıtlı Karako. 

!una varmış , ve Fransız jandarma

ları tarafından mtrasim ve hürmetle 

1 

lskenderuna tık ayak basan 
şanlı Mehmetçiklerin komutanı 

Yilzba,ı . Ceıaı Dara 

şekki! bir H eyet Tütk Ordusuna 

on s-kız senelik gurbet ve tahas· 

sü ünü arzetmiş ve Kahraman As 

keılerinıizin Hatay topraklaıına 

- Gcıisi üçüncü sahifede -

AnkAra: 5 (Telefonla) - Dün 
saat 18 de Hariciye vekaletinde Ha
riciye vekilimiz Tevfik Rüştü Arasla 
Fransız Büyük elçisi Hanri Ponso 
arasında 3 temmuz anlaşması üzerin. 
de mutabakat hasıl olan vesikalar 
imzalanmıştır, imzalanan bütün vesi• 
kaların dostluk muahedesi, müşterek 
beyanname ve merbut protokolun 
derhal ilanı kararlaştırılmıştır· 

Antakyada 3 temmuz tarihinde 
imza edilen Genelkurmaylar anlaşma
larına levlikaıı Sancakta Fransız kuv
vetleri ile teşriki mesai edecek olan 
Türk kuvvetlerinin krndilerine tahsis 
edilen mıntakalara beş temmuz tari
hinde yerleşmeleri muhakkak olarak 
kararlaştırılmıştır. 

Vesikaların imzasını müteakip Dış 
bakanımız. samimi bir lisanla Pon
soya Türk-Frarsız dostluğunu izah 
etmiştir. 

Ba} Ponso, Rüştü Arasın imzası· 
nın yanına ikincı defn imza koydu· 
ğundan dolayı duydu~u büyük mem
nuniyeti i1har etmiştir 

Bundan oonra Rü( tü Aras, orada 
h azır bulunan Suı iye dclegrsi Emir 
Arslana, Suriyelilere k«rşı duyduğu 
semp•lıyi beyan elm şiir. 

Hariciye vekfıletir.de, Arasla Bay 
• Ponso arnsında imzalanan mukavele 

metni ezcümle {Udur: 
Atatüı k ve Lebn:nun iki memle-

ır~ ~< 

Hatay topraklarına ilk ayak ~ Hataya ı·ık ayak basan ~ 
b~san Mehmetçik (Ferhad) Ha- ! ~ ~ 
taylı koçuk TUrkıınıa beraber 1 Kahramanlarımız 

karşılanmıştır. Biraz ileride Karayılan 1 

köylüleri tarafından yapılmış , bay. 

rak ve yeşılliklerle süslenmiş olan 

Tak altında kurban'ar kesilmiş, ve 

Askerlerimiz coşkun tezahüratla 

karşılanmıştır , 

lskenderun Konsolosumuz Fethi 

Önden, Hatay Valisi Doktor Ab 

durahınan Melek, Halk Partisi Baş 
kanı Abdülgani Türkmen ve faal 

Heyet Azaları da Ordumuzu ayni 

yerde karşılamış ve selamlamışlar. 
dır. 

lskenderun Halkevi Başkanı 
Hamdinin ıiyasetinde Rum.Ermeni, 

Evvelki gece İskenderuna ve Antakyaya ilk ayak 
basan Kahraman Subaylarunızla en öndeki 

iki Mehmetciğin adı 

Hatay topraklarına 

1-Albay ŞUkrU Kanatlı 
2-Blnba,ı Süleyman Dlnçsor 
3-YUzba,ı Celil Dara 
4-YUzba,ı Emin Alpan 
5-0ste§men Muzaffer Bingöl 
6-Teğmen Rıdvan Erbakan 
7-Asteğmen Sallm Özkul 
8 - Asteğmen Zeki 
9-Asteğmen Ihsan Unaner 

ayak basnıa sırası ile ] 

1 10-YUzba,ı Uluaıam 
11-Teğmen Mehmet Arljj 
12-Aatejjmen Mehmet Sezen 
13-Zekerlyya çavu, 
14-Hasan Onba•• 
15-Ahmet Onba•• 
t6-Er Ferhat 
17-Er Muharrem Akyol 

Alevi "e dığer unsurlardan miite- ....... ~.,,._,.,,._,......,......,.--,,......,......,......,,,....,.,,....,.~~~~~..-..~..-..~,,....,.,,....,.~~~'""''""'--" 

ket arasında bir dostluk tesisini ka
rarlaştırdıkları, aıasla Ponsoyu bu 
işe veli! tayin eıtıkleri bunun için 
yapılan anlaşmaya göre: 

1 - iki taraf birbirinden haber
siz hiç bir kombinezcııa dahil ol
mıyacak. 

2 - iki taraftan birisi tecavüze 
uğrarsa, diğer taraf mütecavize asla 
yardım etmiyecek. 

3 - Her hangi bir siyasi müşkül 
karşısında iki devlet birbiıine yardı. 
mı esirgemiyecek ve istişarede bulu
nacak. 

4 - Muahedenin mer'iyeti de· 
vamınca hiç bir ihtilafa meydan bıra
kılmaya< ak, 

5 - Muahedenin mer'iyet müd
deti 10 senedir. Müddetin hitamından 
allı ay evvel muahedenin yenilenme
sine teşebbüs edilecek tir.,. 

Buğün Türk · Fransız delegeleri 
mütabakatlarını iıhar eden müşterek 
beyannameyi neşretmişlerdir. 

Pek yakında Türkiye-Fıansa·Sıırjye 
arasında üç tarallı muahedesi müıa· 

kerelerine ve ayııca Tiirk ıye-Suriye
Lübnan muahede müzakerelerine 
başlanacaktır, 

Anı ara: 5 ıTelelonla) - Tüık es· 
kerlerinin Hataya giı!şi mcnascbetile 
Ankara ve bütCn yuıtta baynm ya-

Karataş 

Plajı bu 

Açılıyor 

pılmakta ve siyasi maha!illerde bü -
yük bir memnuniyet havası e~mek
tedir. 

Hindistan da 
. kolera salgını 

•• 
Olenler o 

kadar çok ki 
Londra : 4 - Gelen haberlere 

göre bu sene Hindiatanda bir kole· 
ra salgını bütün memleketı kasup 
kavurmaktadır. lngiliz hükumeti bir 
yandan mevzii isyanlarla, bir yan
dan da iktisadi buhran ve kıtlıkla 
mücadele ederken bugün kolera da
ha büyük bir tehlike halinde karşı· 
sına çıkıyor. 

Kırk sekiz mıntakaya ayrılmış 
olan Hindistanın kırk dört mıntaka
sında kolera salgını hakimdir. Bu 
mınlakalara dahil bulunan 4000 
köyün hepsinde hemen bütün ahali 

- Gerioi üçüncü sahifede -

-_ ....... ,, _,, __ ..___ .. _ · ~ _____ ......... _ .. _,,,, ___ ~ 



!ahife 'J. (Türlcsüöz 

J İngiltere, Fransa karşısında ,, ......................................... _. .................... , 
1 

1 

iTALYA Helyotis ve 
karaderina ------Yazan ------

P yer Haşerelerle mücadeleye 
l heyet veriliyor 

Birçok Fransızlarla lngilizlerin ya vtnedikliniıı akli~a şehrinin Akde 1 Merkez kazaya bağlı Abdi oğ 
indinde ltalya bugün Almanya'nın niz'dr kapalı olduğu fikri gelemezdi. lu. küçük kapılı ırmaklıaşı kilise 
müttefıkidir. B. Çenıberlayn'ın fıkiı· Sonra o cumhuriyetler in~aat için , Köprü gözü, Adalı, Bebeli köylefin 
lerin~ tercüman olduğu lıir kısım in· lüzumlu keresteltre malikıiler. Silah deki rarı,uk tarlalarında görülen he 
giliz ve fransız po1itika adamlarının !arını !tal yadan tedarik ediyorlardı. liyotisi ve karedarina haş< relerile 
nazarında ise, ltalya, menfaatlerinin Bugün herşey d~ğişmiştir. ltalya mücadeleye eht'mmiyetli bir surette 
Fransa ve lngil!t'ıe tarafına sevkl)d cogıafi vaziyeti hem iyi hem fena devam olunmakta1ır. 
en ve iki imparaloıluk kuvvetli ve dır: ltalya Akdenize hakimdır, fakat Şimdiy~ kadar yapılau mücade· 
azim i davranmadıklan takılirde o- ondan dışarı çıkamaz. imparatorlu- leden çok ryi neticeler elde edil 
rada yerleşmekten başka bir arzusu ğund ın fılen ayrıdır. Dün kömürü ' miştir. Ceyhan, Kadirli , kozanda· 
olmıyan bitaraf bir memlekettir. yoktu, bugün petroldan mahrumdur da bu haşerelerle mücadeleye _de· 

ltalya'nın eski ba~kanı B. Fran· Kö:ııürle petrol modern motorların . vam olunmaktodır. Diğer kazöllarda 
çesko Nitti bu fıkirde d•ğildi. Km. gıdasını teşkil eder. Üstelik lıalya 

1 
~imdilik bu haşaralere tesadüf edil 

dlsi, yakında neşrettiği "La desin paradan da mahrumdur ki, eski cum ' memekle beraber tarlalarında ehem 
tegration de L'Europe. isimli ese. huriy• tler için vaziyet bu merkezde miyetli bir kontrol yapılmakta ve 
rinde, B. Musolini'nin hakiketen, değildi. 1 başere aranmaktadır. 
Fransa ve lngilterenin mülklerini şid- ltalyanın ~on büıcesi bir felaket * 
dete müracaat ederek ellerinden al manzarasıdır. ispanyada harcanmış ı Ziraat vekaleti mücadele şubesi 
mak arzusunda olduğunu iddia edi olan milyarlar lıir daha ele geçirile müdürü Recep Görkmen ve müca 
yor. "Faşi;t ltalya, diyor, nasyonalist nıiyec•ktir. Buğday rekoltesi oka dele lıaş tekııi•iyeni Sadettin dün 
programı kabul etmekle, Avrupa'ya 1 dar fenadır ki l!alya en az 20 mil· g~c~ m'ica !ele sahasını la letkikkt 
doğru değil fakat denize doğru le yon kental buğday ithal etnıek ve ta lıulunmuşlur. 
veccüh etmiştir ve AkJeniz'e, Fas'a bunu silahlara hasretmek istediği tahsi Bugün de Ceyhan ve Dörtyola 
ve Mısıra hakim olmak niyetindedir.. saltan ödemek mecburiyetindedir Paris gidere tetkıkatta bulunacakları ha 
lıalyanların faşist emelcri denize, al. ve Londra ile yakınlaşma vııkııa geldi ber alınmıştır 
manlarınki ~araya doğru çevrilmiş· 1 ği taktirde bunlar anc.1k bir sıgıntı ' N 1 1 " 1 11 ... 1 k 1 l I ar ne ye a.,aç arı aç anaca 
tir . • teşkil edec•k, fakat hlya, ngiliz· 

1 

. . . 
Ve ilave ediyor: "Faşist ltalya Fransız blokile köprülerini aradan .. ~ır kısım narıncıye ağa?larında 

E b k ld d ğ t kd d ğ 1 h 1
. goriılen krızamfalaş haşeresıne bu a 

programım - ğer u programın a ır ı ı a ır e a ır yara ar a ı . . . • . . 
1 

• ı yın onunlan ıtıb~ren ılaç tat ık edıl 
t hakkuk etmek imkanı varsa -harp
siz ash tahakkuk ettiremiyecektir .• 1 

Muharriıe görf', Anşlus, B. M"· ' 
soliııı'yi kaygı)a c'üşirmekle kalma· 1 
mış, hatta onun hoşuna da gitmiştir, 

çünkü Anşlus "lıalyan ve Alman 
askeri kuvvetlerinin birleşmesi. de 
mektir, ve ltalya "ingiltere ve Fran 
sa'nın kmvetine kar~ı ağır basmak 
içiıı. Almanya'yı Akdeniz'e indirmek 
istemektedir. j 

Öyle sanıyo·um kı B. Fıancesko 
Nitti bunları yazarken, mültecilerin l 
mutat hatalarından birine düşmekte 
dir. Hakikat şudur ki 1934 de Mus 
olini, se be>t olclıığu ve Fransa ile 
lngiltere'nin r1ostu l ulunduğu için 
Anşlııs'a mani olo:uştur, 1938 de i· 
se, Habeşistan' da ve lspanya'da eli 
bağlı olduğu, Londra ve Paris'le ma 
nasız bir kavgaya girişmiş bulundu 
ğu için 1934 deki jestini tekrarlıya· 
mamıştır. 

Fakat almanyaıııın orta Avrupa 
ve Balkan'l•rın piyasalarını ele gaçir 
mesi ve Karadeniz'te Adiryatik'e ' 
doğru olan memltketlere nüfuzunu 
yayması hiç bir zaman daimi suret 
b ltal••a'nın menfaatine olamaz. En 
mühimmini Roma protokolleri teşki 
eden bir sürü delil, ltalyanların bu 
nüfuzla mücadele ve bu piyasaları 
fethetmek için gösterdikleri çetin gay 
reli isbata kafidir. 

ne ge ecek!ır. 1 b k 
O .. d" k" h . 1938 nıeğe aşlanaca tır. 

nun ıçın ır ı, azıran 1 

de bütün Akdeniz sahillerine hakim 
olmak gayesini takip eden yani ingil Belediye gazozu 
tere ve Fransa ile h ırlıi göze alabi · j 
lecek bir italya'yı tasavvur etmek 

1

. Belediyenin çıkaracağı (sehir ga-
güçtür. zozu) nun makinelerinin yola çıkarıl· 

Gerçi ltalyanm bir zaman Mıs•. dığı belediyeye bil. irilmişlir. Maki 
ra göz diktiği olmuştur. Libya gar neler gelir gemez kanaraya kurula 
nizonlarınm yığın halinde takviye cak ve hemen piyasaya gazoz çıka· 
sinden lngiltere o zaman hayrete rılacaktır. 
düşmüş ve şikayette bulunmuştu. E. 
sa sen lıu hareketin sadece bir blöf 
kastiyle yapılmış olup olmadığı da 
so uln ıya değer bir keyfiyettir. Bir 
haç hafta evvel ltalya; Tunus hudu
dunda büyük manevralar organize 
etmişti. Burada da bizi müzakereler 
ve elçi göndermek meselesinde sıkış· 
!ırmak gayesi güdülme mişmidı? Ha 
kikat şudurki ltalya ne denirse den 
sin, Akdenizde münakalelerimizi asla 
kesecek vaziyette değildir. 

Bugürıkü günde lıalya 22,000 
totluk 27 mil süratli dört zırhlıya 
maliktir, hizde aynı kuvvette ve ay .. ı 
süratte üç zırhlıya, ayırca 26 000 
tonluk ve 30 mıl >Üratlı iki zırlılıya 
malikiz. ihtiyat kuvvetleri teşkil ede 
ce'< olan üç kurveti hesaba katma 
dan. demek :ıluyor ki Akdeniz de 
88,000 tona karşı 118,000 tonluk 
modern zırhlıya malikiz. lngiltere 

- Gerisi üçünd sahıfede -

Evelki günkü yağmur 
Ev.iki gün şehı imize kırk daki 

ka kadar süren yağmur yağ:lığını 
yazmışdık. Bu yağmurun ;.yor mık 
!uda köylerin birçok yerlerine ve 
itaglarada daha fazla yağdığı söylen . 
mektedir. 

Hem Hırsız hem 
asker kaçağı 

Köprü köyünde otur an Cemal 
adında birisinin geceleyin dükkanının 
kilidine anahtar uydurmak suretiyle 
içeri girerek altmış lira parasını ça · 
lan M·h'llet oğlu Hüseyin yakalan 
mış, ve üzerinin aratırılmasım.la bu 
paralard~n ancak 28 lioası lıu 
lunmuşlur. Hüseyin ayni zamanda 
jand •rma firarisi de olduğundan hak· 
kında lıu cihetten ayrıca kanuni ta· 
kibat yapılmaktadır. 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ·-·-· 1 
! şn11<ayetoeır: i ı· 
i ! ! Biraz saygı lazım!.. ! 
i Şehrimizin şu sıcak günle t 1 
! rinde halkın bava alacak ve ! 
! tğlenebilecek yerleri pek mah- : 1 ! duttur. Bütün bir gününü şu j 1 
i yakıcı ve bunalııcı sıcaklarda t 

j iş ve güçlerile geçiren halk; ! 
! lıiraz hava almak, müzık din t 

! !emek için şehrimizin yegane i • ! i denilelıilecek olan Seyhan ga t 
• zinosuna gitmektedirlrr. Bura· ! 

ya her sınıf halk gider, oturur, t 
gecenin geç vaktine kadar eğ i 
!enir. i 

Fakat; bazı kimselerin bu· ; 
t rada oturdukları masaların ü· t 
i zerlerine çocuklarını çıkararak ! 
! arka taraflarındaki masalarda t 
! oturanların istirahatlerini sel 1 • i 
İ betmeğe hiç de hakları yok· t 
j tur. Bunlar da oturdukla f 
i rı yerden · sahneyi kolayca t 

! görebilmek hakkına maliktirler. t 
! Bu gibiler çocuklarının sahne • 
ı yi görebilmeleıini istiyorlarsa ı 
i kendilerine kimseyi rahatsız t 
İ edemiyecekleri bir köş•yi inli- t 

İ hap etmeleri icabeder. ! 
t Söıün kısası: Hn kuin hulcu· ! 
ı kuna hürmet ve saygı lazım! ? (-·-·-·- .. -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 

Lise ve Ticaret 

Talebeleri yirmi bir tem
muzda kampa çıkacak 

Onbir Temmuzda kışla civarında 
kamp kuracak olan Lise ve Ticaret 
son sınıf talabeleri hazırlıklarını ik· 
mal etmişlerdır. Bunların birkaç gü
ne kadar elbise ve techizatları veri
lecektir. 

Erkek ögretmen okulu cıvarında 
24 haziran 938 de kamp kuran bu 
mektebin talebelerile Tarsus Ame· 
rikan Erkek Okulu talebelerinin 
kampları de,vam etmektedir Ve her 
gün muntazaman Askeri talimlerini 
yapmaktkdırlar 

Zabıta memurluğu 

imtihanı 

Belediyede açık bulunan zabıta 
m ·mufluğu için istekli bulunan dokuz 
kişinin imtıhanları dün belediyede 
yapılmıştır, 

Zühdü özdamar 
Vılayeti-ı1iz varidat müJürü iken 

Diyarbakır vari la! miidürlüğüne ve 
oradanda Eskişehir varidat miidür· 
lüğüne tayin edilen Zühdi Ôzda mar 
vazifesi başına gitmek üzeı e şehri 

mize grlmiştir. 

Çiftçilerimizin 
toplantısı 

Bundan üç sene evvel yurdun 
her t .. rafında ha~a tehlikesine karşı 
yapılan yardım srferbe,Jiğine Adana 
mızda azami şekilde iştirak etmiş 

bilhassa çiftçilerimiz 4 temmuz 935 
de verdikleri bir kararla toprak mah 
sullarının yüzde üçünü hav kurumu 
na terk etmek suretile yüks,•k va· 
tanperverlikler:ni ispat etmişlerdı. 

Bu kararın tayin edildiği müddet e 
velği gün bitmiştir. Çiftçilerimiü bu 
hususta yeni bir karar vermek için 
bu ayın onbirinci günü C. H. P. bi 
nasında tekrar toplanacaklardır. 

Dezenfekte 
komisyonu 

Hergün toplantılarına 
muntazaman devanı ediyor 

Ziraat vekaleti mücadele şuhesi 
müdürü Rec-p Görkmen, mücadele 
baş teknisiyı:ri Sadettin, Ziraat mü 
riürü Nuri, müca lele istasyonu mü 
dürü Haydar, mutahassıs Bayo, ktark 
hergün toplantılar yapmakta ve şeh 
rin muhtelif yerlerini gezerek dezen 
fckte le ,hin yeri için münasip bir 
arsa aramaktadır. 

Haber aldığımıza göre komis
yon bu yer için şimdilik müna5ip 
olan ziraat bankasının iki numaralı 
fabrikasının arkasındaki bir tarlayı 
intihap etmiş bulunmak tadır. Burası 
temamile tesbit edildiği taktirde he 
men kısmen yeri kurularak pamuk 
mağaza faaliyetine grçilecektir. 

Dezenfekte komisyonu azaları; 

Ziraat odası, çıftçiler ;birliği ve ba 
z:en fa brik acılarının iştirakile halk 
partisi salonunda bir toolantı yapa 
rak dezenf, kie meselesi üzerinde 
uzun uzadıya görüşmüşlerdir. 

Belediyece ceza 
gören esnaf 

Aşiret hanı sahibi Ahmet oğlu 
Ali, hanını ıslail etmeden müşteri ya 
tırdığından ve bakkal Mahmut da 
dükkanını pis tuttuğundan belediye 
encümenince beşer lira hafıf para 
cezasıle cezalandırılmıstır. 

15 Temmuz 938 

Gökviizü açık, Hava hafif rüz 
garlı. En çog sıcak gölgede 32 de· 
rece . 

Geriç ltalya bilhassa bir deniz -------------------·-------------------=-·---------------
devletidir, Fakat Piza, Ceneviz ve r , 
Venedik'ın rski misalleri, hatta yal· ..... uni bir kalb icadetmek ve Gen e su n T k a 1 b Sengildos adasına gitmiştir. Doklor 
nız licari s hada bile, mo '•rn lıal- ebedi hayatın sırrını ara şimdi, Amerikada çalıştığı RokfeJ. 

l 
makla rrıt şgul olan m•ş !er enstıtiisünden ayrılacak ve tet. 

ya'nın, oıtaçağ devamınca talya'dakı hur Dr. Alek;i Kare', ge· 
k S • k Jb h kk d k" · d kiklerine devam etmek için Breton 

deniz cumhuriyetlerinin içinde bu· çen haft?, Br~!aninin ücn bir kö ucuza mal olan ve bu un yerine a· - unı a a ın 8 1 ıca ı· 
· klc d b' f 1 d adalarından birine çekilecektir. 

lundukları şartlardan tamamen ayrı şesiode kurduğu laboratuvarda, im olacak olan bir seromu keşfet· ~1

1~ ~~ /n a ır eser a an yaz ı- Miralay Lindbeıgin dcktor Ka 
bir vaziyette olduğunu ve karayı ta. mtşlıur !ayynreci Lindbergle tetkik mek olmuştur. Bu seromun hiıcey· k rel ile münasebet tesis etmesi, kal· 
mamen ihmal ederek denizle iktifa ve tecrübelerinı• devam etmtk için relerde aksülaınelini tetkik ediyoruz. - Evet, Amerikada bir itap b in suni bir surette deveranını te 
edem' ğ' · b' ti 1 c Jı J · t' D kt K ı H .. h b"t · f k t bastırdım. Fakat bu kitap, biyolo· ıyece mı ıze unu uramaz- ı- r nsaya ge mış ır. o or are enuz er şey ı memış, a • en min eden usulü doktora temin et 

Ortaçağda; ltalya'nın büyük de- kendi;ile suni kalh hakkında görü- nihayet esas bul ıouştur. Tetkikle· jınin v· mekaniğin ince meselelerini V mesi sayesinde olmuştur. akıa şim· 
niz cumhuriyetleri Akdeniz'iıı inhi- şen gaz lecilere demiştir ki : rim için Amerikada çok müessir bir aı,lıyabilen mahdud bir kısım için diye kadar bir çok alimler, kam 
sarmı ellerinde tutuyorlardı. Onların - - Suni kalb, çok basit lıir iş. yardım gördüm. Bizim gibi alimler yazılmıştır. Halkın keşfımizi tama suni bir şekilde deveran ettirrcek 
yegane rakipleri Katalonya'lılardı. tir. Bu kadar hayali laf si la! verme· için Amerika, ideal bir memlek• t mile anlıyabilmesi için daha yirmi bir takım usuller ve aletler keşfet· 
Fı ansız limanlarıoın pek az ehemmi ğe deymezdi. Evvel emirde şunu tir. sen' geçmek lazımdır. Zaten bütün mişlerdi Fakat bunlar, birkaç saat 

Yeti vardı. Asıl ispanya ise on birinci söyliyeyim ki bu suni kalb, iddia k büyük keşifler için vaziyet hep böy· işledikten sonra bozuluyordu. Hal - Ameıikaya tekrar dönece 
asırd~ doğc!u ee şimal devletleri he· edildiği ve yazıldığı veçhile, hakiki le değil midir ? buki Lindbergin keşfettiği sistem 

k 1 mi~iniz ? B 1 · k" f 1 uüz Cebelüttarık yolunu bilmiyor a bin yerine konacak bir alt! de un arın ın ışa 1 ve yapı ması bu mahzurdan salimdi.. 
!ardı , ğildir. Prensipi ve esası şudur : l - Tabıi değil mi ? Ben Fran medeniyete nisbetle ne kadar sür· Lindbergin bu keşfi, 0 ılmi a 

Bundan başka oıta, Çdğda, Ak. cadettil!'im aletle, kalb ve ciğerlerin saya iki ay istirahat elm<k ve fen· atli ise, eşhasın hayalı bakımından raştırmalarda gösterdiği şayanı hay-
deniz, şimal derıizlerile birlikte, Avru rolünü oynatmak ve bunları mik- ni !etkikatla meşgul olan dostum da o kadar batidir. ret i~tidad, doktor Karele sıkı IJir 

·ı · · le roplardan ve illi haplardan korumak Lindbergin tetkiklerini ne raddeye Doktor Kare! vapurdan in :lik ahbablık tesis etmesini ve fenni pa a emın:n i i ticari havzasından 
--~-- ı.; · · Akd · k L mevzuubahistir. Bu icadın bir mü· kadar ilerlettiğini görmek için gel ten sonra miralay Lindberge nıüla telkiklere beraberce devam etme ., ı. enız lt aşına Lir deniz 

temmimi de kan srromundan daha dı'm k' 1 k · · ·ı h b 1 · · · · · kan .tı t ş~il ediyordu.- Bir pizalı VG ______ ._ _____ ;;;...;.;;;,;;.....;,;,;;;· ı oma ıçı., zevcesı e-•e•r•a-er,.. __ er.ın.ı.ı.e.m.ın_e.tm...,;ış""!ı•r•. ------

• 

6 Temmuz 1938 

Altı senede bitmiyen 
yarış 

Fransız Turing klübü büt1 

Fransayı dolaşmak üzere bir bi 
let turu tertib etmişti. Bu tur ı 

yüzüniin en yeni şekilde bir miİ· 
bakasını teşkil ediyordu. Çünkü ır 
sabakaya girenler bütün Frans 
bir hamlede dolaşacak değiller 
Her srne muay ;en bir mevsiııı 
müsabakanın muayyen bir kısmı p 
rilecektir. 

1932 de başlıyan müsab" 
henüz bitmemiştir. Bu sene dı 
temmuzda bisikletçiler Nidebronı 
hareket edecekler ve Normandi 
dd Fekampa kadar yol alacakla• 

Bu müsabakanın ikinci bir 
susiyeti de var. Devri en kısa 

manda yapan mükafat kazan!l11 

cak, bilakis en çok bisiklet üzt 
de duran, yani en ağır yürüyen 
sikletçi birinci gelecektir. 

Londrada bisiklet 
bolluğu 

lngiliz 1LÜnakalat nezart 
neşrettiği bir istatistiğe göre [.. 
rada bu gün 4 milysn 800 bin 
siklet vardır. Londranın niıfu~~ 
kuz milyonu geçtiğine göre ht1 

kişiye bir bisiklet düşüyor de!ll 
Bu milyonlarca bisikletli [.. 

ra seyrüseferinin en muhim ı1' 
lesini teşkil etmektedir. Seneli~ 
bıta istatistiklerine görr, Lon•l 
vukua gelen vesaitinakliye kB 
rının bir çoğunun sebebi bisi~ 
!erdir. Bisikletliler ekseriya nı 

süratten daha hızlı gitmekte, 
dikkatsizlik yapm~kta ve seyrU 
kaidelerini ihmal etmektedirlef· 

Gümrük memurl8 
ve satranç 

Romanya - Macaristan J 
üzerinde son günlerde geniş J. 
ta mücevheıat kaçakçılığı yaP 
ı.dam yakalanmşıtır. Bir treniO 
ci mcvkiinde gümrük memurlı 

·~· gın dalgın satranç oyrıyan ı 

cuy'3 karşılaşmışt•r. 
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Gt;ır.rük memurlarının S 

karşısıııda lıiç telaşa düşmiyr 
cular, bavullarının anahtarı ı 

mışlar ve: 
- Lutfen müsaade edin' 

eşyamızı ararken biz de pa 
devam edelim! demişlerair. 

Gümrük memurlarının lif 
bavulları açarken iyi bir satı 

yuncusu olan ikinci memur nı 
yuncuların oyununu takip etrnl'~ 
fakat lıirkaı· saniye sonra 
ta~larını mu1yeneyc lüzum 
tür. Çünkü iki yolcu oyun ~ 
ne hiç de uygun olmadan 

B 
204,5 
ci der 
lira, e 
de- m 

leıe 6 
fıJJ su 
10.90 
SiibayJ 
lira, al 
lars 91 
Şehid ' 

taş sürmekteydiler. 
Taşlar muayene edilince 

oyulmuş olduğn ve oyukJar0 

metli mücevherlerin bulundV 
~·'n ı~tır. 

----·-----' 
Mürettip alac» 

ti Gazete kısmında~ 
cak iki mürettip ~ 
ğız. İdarehanemiıe 
racaat . 

Bir hapish(Jı 
kaçağı yakaf. 

26 I 5 I 938 tarihioJt 
ye hapishanesinden kaçan~ 
Çamiçi köyünden Ali ojtlu 
lan takibat neticeside CeJ 
kalanmıştır . 

ZA 
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Ha 
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1~ sonrj 
R~ıiilec1 
Rozünd~ 
~e hakkı 
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6 Temmuz 1938 

Ha tayda bayram 

- Birinci sahifeden artan -

Türksözü 

Hindistanda 
kulera salgını 

- Birinci sahifeden artan -

Elbise kimde çıktı ? 
Hasan oğlu Beşir adında biri,i, 

bundan bir buçuk ay evvel bir ta. 
kını elbisesinin Veysel oğlu Yusuf 
tarafından dolandırılmak suretile a-

Sahife 3 

Baştan nihayete kadar zevk, neş'e , müzik kaynağı bir şaheser 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

ayak bastıklarından ötürü lskende
rurıluların heyecanlı saygılarını ifade 
etmişlerdir , 

Diğer taraftan Hassadan giren 
kıtalarımız A' tepe nahiyesinden 
geçerek Korkorda istirahat etmişler 1 

ve müteakiben Kırıkhana girmişler· 1 

kol eraya tutulmuştur. Yakalanmış 
olanların yekQnu 35000 tahmin e· 
diliyor. Bugüne kadar da 14000 ki
şi ölmüştür. 

lındığını iddia ve şikayet etmesi ü· 
zerine Yusuf elbiseleriyle biriikte Umumi arzu ve istek üzerine Alman film Sanayiinirı harikası olan ve 
yakalanmış ve takibata başlanmıştır. görenlerin yerinde ve çok haklı takdirlerini kazan~n meşhur Alman tenörü 

Bundan sonra kıtalarımız yoluna 
devam etıaiş ve !skenderuna beş 
kilometre mesafede bulunan Askeri 
hastahanede mola vermiş tir. Burada 
yüzlerce kamyon Hataylılaıı on se 
kiz sene hasret kaldıkları Kahra
man Mehmetçiklere kavuşturmuştur, 

dir. ı· 
lskem!erun mesalihi hassa mü-

' fettişi, Kumandan ve Subaylarımız 

Salgınla hemen hemen hiç mü
cadele edilemiyor denilebilir. Çün
kü doktor adedi öyle azdır ki, on 
köye bir doktor bile düşmüyor. 

Hayvanını çalmışler 1 ( B yjoısedf Şimitin Dyarattığı ) 

Haydar oğlu Selim adlı birisi ir } iZ oğuyor 
Yamaçh muhallesindeki e~inin Önün 
de ara"ıaya koşulu hayvanının meç· 
hu! şahıs tarafından çalındığını şika
yet etmesi üzerine tahkikat ve tabi
kata başlanmıştır. 

Orada Askerlerimiz Antakya 
Baş konsolosumuz Celal Karasaban, 
Ko!onel Kole tarafırıdan karşılanmış 
Ve Ordumuz saat 12 de lskende
runa girmiştir , 

lskenderun baştan başa donan
mıştı, Caddeler,evlerin pencereleri, 
balkonları hıncahınç dolmuştu. Or 
dumuz burada da bilacins ve mez 
hep bütün Hataylıların ayni coşkun 
tezahüratile karşılanmış ve yollarda 
yüzlerce kurban kesilmiştir . Hatay 
gençlerinin bandosu ile çok munta 
zam, güzel bir geçit resmi yapılmış 
Ve Askerlerimiz hiç bir yorgunluk 
eseri göstermeden geçit resmini çok · 
canlı ve dinç bir surette yapmıştır . 

Geçit resmi esnasında yollarda 
kendilerini Askerlerimizin ayakları 
altına atan kadınlar, göz yaşı dökeıı 
ihtiyMlar , görülüyorclu . Binlerce 
genç kız Asktrlerimizi bir çiçek 
yagmuruna tutmuştu. 

Geçit resminden sonra Askerle· 
rirniz Pınarbaşı mevkiinde istirahata 
çekilmişlerdir. 

Savaş sakatlarına 
verilecek ikramiyeler 

Milli Müdafaa Bakanlığı her yıl 
olduğu gibi bu 1939 finans yılında 
da savaş sahtlariyle şehid öksüzleri 
ne aid ikramiye nisbeılerini tesbit 
etmiştir. ikramiyeler önümüzdeki 
günlerde Finans Babnlığı muntazam 
borçlar umum müdürlüğü tarafından 
savaş sakatlariyle, ş ehid öksüzlerinin 
bulunduğu yerlerin Ziraat Bankal"rı 
na gönderilecektir. Bu yıl savas sa
katlariyle ş~hid öksüzlerine isabet 
eden para mikdarlarını yazıyoruz: 

şerefine büyük bir öğle ziyafeti ver- i 
miştir, 1 

Bugün Hatay on sekiz seneden
beri rüyasını gördüğü bu büyük 

bayramın heyecanı içinde \alkalan· 
maktadır . 

Sokaklar meydanlarda yükselen ' 
( Yaşasın Atatürk) , (Varol Büyük 
Şef ) , ( Varolsun Mebmetçik ) ses 

!eri dinmeyen bir uğultu halinde 
devam etmektedir. 

Gece de bütün Hatay şehirleri 

donanacak ve fener alayları yapı

lacaktır . 

Kahraman Asker erimizin dün 
sabah Halaya ayak baslıkları müjde
sini gazetemizde okuyan. halkımız ; 
şehri baştan başa bayraklarla donat· 
mıştr . Bütün şehir , içten gelen biı 

bayram yapıyor, yekdil\"erlerini kut
luluyor ve bütün yüzlerde Ulu Ön
dere ve onun mesai arkadaşlarına 

minnet ve şükran hisleri beliriyordu. 
Bu münasebetle dün gece de 

şehir elektrik ampullerile tenvir dil- ı 

miş ve bir çok tebrik telgrafları le· , 
ati edilmiştir. 

Hataylılar ve Adanalılar , dün 
Atatürk Anıtına bü yük merasimle
Çelenk koydular . 

lngiltere, Fransa 
/ karşısında ltalya 

- ikinci sayfadan artan 

için bir şey söylemiyorum. Gerçi 
!falyanın hava üstünlüğü d'ey;;;
ediyor, fakat daha ne kadar zaman 
için? !ık eşrinde bizim ayda 250 

lngiltereden daha fazla miktarda tay 
vare çıkarabileceğimiz ı. esaplanıyor. 

Arada Kanada ve birleşik devletler 
den satın alınacaklar da bu hesabın 
dışında kalır, buda paris ve LonJra 
ile bir anlaşma sayesinde Akdenizde 
emniytti elde etmekle ltalyanm te 
min edeceği avantajı anlatmıya ka 
fidir. 

Diğ er taraftan, lngiliz hükOme· 
tinin, tabii böyle bir kolera salgını 
olacağını tahmin edemiyerek ayırdı
ğı tahsisatı da alınacak tedbirlere 
kıl.fi gelmiyor. Bunun için, salgının 
ilk zamanı tedbirleri almakta biraz 
geç kalınmıştır. Bununla beraber, bu· , r------------"\ 
gün, fevkalade olarak " gayri mah- T •• k , •• •• 
dut bütçe " kabul ed i lmiştir. ur sozu 

Şimdiye kadar, salgına karşı 
alınan tedbirler cümlesinden yarım 
milyon kişiye aşı yapılmıştır. Kuyu· 
!ara, koleraya karşı elli ton per· 
mangenat de potas dökülmüştür. 

Fakat, salgın o kadar şiddetli· 
dir ki bütün bunlar hastalığın deh· 
şeti yanında sıfır kalmaktadır, Bir· 
çok yerlerde ölüleri kaldıracak kim. 
se bile bulunamamaktadır. 

Hizmetçi aranıyor 
Evde çaııŞonal' Uzere bir 

kadın aşçı ve bir hizmetçi 
aranıyor. lstlyenlerln idare 
hanemize müracaat etmeleri 

c 
• 

• 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
'100 
100 

t - Dış memleketler için Abone 
bedeli del\"işmez yalnız posta masrafı 

zamm~ili~ 1 
2 - ilanlar için idareye müra-

caat edilmelidir. 

Satılık ev · 1- ·--·-----
Eski istasyonda 6 numaralı bir 

ev satılıktır. isteklilerin bir haftaya 
kadar müteahhit Bay Hamit Şadi 
Dalara müracaatları gerçektir.9494 1 

,.. 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

"' •• •• •• 
TURKSOZU 

Mütenevvi renkli 

her türlü ta b işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabil irsiııiz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Gazetecilik\ 

1 LAN 
• 

T A B 

KİT AP 
• 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Tür ksözünde ya 
pılır. 

Resmi eurak, ced 
veller, defterler, çekler, 
karneler , kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamnnda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 

rufatla Türksözünde ı a 

1 

1 

C 1 L O pılır . ı 

Türk.sözü matbaa· j * 
sı "Türk sözü.nden baş 

AYRICA: Büyük Sergüzeşt, Macera, Heyecan Filmi 

Buck Joees 

( Haydutlara Karşı ) 
Fiyatlar: Balkon 25 kuruş, duhuliye 15 kuruş, loca bir lira Zabitan ve 

Öğretmenlere ayrıca tenzilat 
DiKKAT: Sinema hususi tedabir ve Vantilatörlerle çok serin bir hale 

getirilmiştir 

Bugün gündüz 
1- Bir Yıldız 

2,30 matinede 
doğuyor 2- Buck Jones 

Haydutlara karşı 
250 Asri 

Türk Hava Kurumundan : 

Çifçi,Müstahsil, Tüccar ve alakadarlara 

4 Temmuz 935 ve 4 Teşrinisani 937 tarihli Çiftçi ve müstahsiller 
Kongresinin verdiği muhtelif yer mahsullerinden yüzde üç ve muhtelıf 
nisbctlerde Hava Kurumu yardım kararı 4 Temmuz 938 günü akşamı 
sona ermiştir. 

Yeni bir karar verilmek için 11 Temmuz 938 pazartesi günü tekrar 
bir Kongre toplanacağından o güne kadar Çıftçi ve Müstahsillerden Ku
rum hissesi ile hiç bir şey kesi lemi)' eceği ve Kongre kararıaın ayrıca ilan 
edileceği ilan olunur. 9497 

r -- ---------, 
Tan lokantası 

Saathane civarında Acemhanı karşısında Tan lokantası 
Sayın müşterilerini memnun etmek için bütün malzemesini yenileştirmiştir. 
Memleketçe tanınmış en usta aşçı başının hergün taze olarak hazırladığı 

nefis et Sebze ve hamur yemekleri herkesi memnun edecek 

b:r tarzdadır. Ve her kiseye elverişlidir. 

Ucuzluk, temizlik, mükemmel servis. 

1 - Tan; abı.ınelerine yüzde 20 tenzilat 

yapmkatadır. 

2 - Tan Yaptığı al:unelerin evlerine arzu edildiği takdirde 

yemeklerini gönderir. Uzaklığı nazarı itibarl almaz. ] -13 9498 

Birinci derecede malul subaylara 
204,50 lira, erlere 102.25 lira, ikin 
ci derecede malul subaylara 184,05 
lira, erlere 81.80 lira, üçüncü derece· 
d~ malul subaylara 143.16 lira, er
leıe 61.35 lira' dördüncü' derede ma
lul subaylara 122,70 lira, erlere 
40.90 lira, beşinci derecede malul 
SÜbaylara 102.25 lira erlere 20.45 
lira, altıncı derecede malul subay
lars 91.80 lira, erine 20,25 lira, 
Şehid öksüzleıine de 19.81 lira. 

Bir kere daha söylirelim ki, !tal· 
ya bu avantajı ölçmüştür. Habeşis 
tanda çok müşkiliita maruz kalmış 

İspanyada parasını ve kanını kaybet 
miş Brenner'deki alman tazyikinden 
ve almarıya'mn Tuna boyunca olan 
taleblerinden endişeye düşoıüş o 1 
lan ltalya, İspanyol meselesini elden 

1 
geldiği kadar iyi şartlarla tasfiye 

Kütüphanenizi gü

zelle;ıtirmek istiyorsa. 

mz kitaplarınızı Türk

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

GAZETE ka her boyda gazete, ----------------------------
[ 

1 
mecmua, tabeder. 

ZABITADA : 

etmek istemektedir. ispanyada pek : 
kuvvetle yerleşmiş olan Almanya- 1----------------------------
nın burada yarın kendisinin • büyük J 

rakibi olacağını bilmektedir. 

Mısır sapile yaralamış Bu münasebetle büyük lngiliz 
haftalıgı Observer'den aldığım çok 

Hasan oğlu Abid adında birisi dikkate değer bir malumatı tebarüz 
bir kavga neticesinde tanzifat ame- I etliı nıek istiyorum. Observer diyor 
lesinden Mehmet oglu Yusufu bir haf ki: "Kimse için bir sır değildir ki !$
la sonra tekrar muayensine lüzum 1 panya'daki alman emelleri, sııf ln
göıülecek derecede Mısır sapiyle giliz - ltalyan anlaşmasını gccikdir
gözünden yaraladığından yakalanmış 1 mek maksadile çehre d~ğişikliği, ge. 
Ve hakkında kanuni muam~le yopıl- , rıeral Franko'nun nihai zaferini teh· 
llııştır. ,. likeye sokm?.mak için; ihtiyaçla ya-

pılmıştır,. 

Paralar nereden çıktı? 1 Malumat doğru olabilir. Alman 
ı ya nasıl Çin' de Japonya'ya ehemmiyet 

el" Tahir kızı Ayşe adlı bir kadın 
S Ukkanda alış veriş yapmakta olan 
aıııazan oğlu Hasan ite Urfalı Meh 

~et kızı istin tarafından çekmece· 
~ın İçerisinden " on lira parsını çalın-
11ğın1 şikayet etmiş ve '. her iki suç 
u d4 yakalanmıştır. Yapılan araş 
lırıııad 1 - ı· . .. . d k a para ar ıs ınm uz~ ı m e çı · 
lnış ve hakkında kanani muamele 
" 1 • •pı mıştır, 

' i vermeden oyununu tatbik ediyorsa 
1 lsparıya 'da da, ltalya 'ya ehemmiyet 
! vermeden ayni oyunu oynamakta-

dır. 

Diğer taraftan, para ve bazı 

ham maddeler : Petrol, pamuk, ka 
uçuk lngiliz -- Fı arısız tandeminin 
elindedir. Yalnız Akdenizde dtğil, 
bilhassa Akdeniz dışında büyük de· 
nizyollaı ıııı bu iki devlet kontrol 
etmektedir. Hem kanında diplomat 

----------~-----~--~~---~·-~-~--:. 
Her mevsim ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU , Serinletici 
hususi kutu ve paketler içinde 

Yazlık Ça lar, 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESİ 

ne gelmiştir. Bir fincan çay günün bunaltıcı sıcağını karşılar 

c. 
:...-~~~----~~~~----~~--~~~~~~--~-,..;:.~~· 

lık olan ltalya, yarın harp olduğu 
ve !talya Alınanyanın yanında nıev , 

1 

ki aldığı takdirde, onun paralı as· 1 

keri haline geleceğini, mağlubiye ı 
tinin müthiş olaca~ını, fakat zare 
rin kendisine yaldızlı lıir tabiiyetten 1 
başka bir şey getireceğine emniyet 

edemiyeceğini bilir. 
Onun içindir ki B. Musolini, da

ha iyisini bekliyereklcn, Londra ve 
Parisle yapacağı anlaşmalarla' 1914 
den ÖPceki ltalyanın vaziyetine 
benzer bir istiklale sahip olmak is 
ti yor. 

1 

1 

Nefis bir Viyana Opereti 

Yazlık • 
sınama 

Bu Akşam 
En çok beğenilen, En çok sevilen ideal iki çift 

Henri Garat - Meg Lemonnier 
Ve emsalsiz komik 

RAiMU 
yi iştiravusun En güzel vaslarile süslü 

( Namuslu Kadırı ) 
A F İ F E 

Büyük ve güzel Viyana Operetinde gQrünüz 
Fransızca sözlü, Neş~ ve Zerafet filmi 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

ÇALI KUŞU ÇALI KUŞU 
Baş Rollerde: JEAN PIERRE AUMUNT 

HUGUETTE DUFLOS 
9491 
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Adana Botsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA -----------
ClN~f 
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En az E.n çok 
Satılan miktar 
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Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 

ı Susam 

• Dört yıldız Salih 

1 üç ,, " 
] ~ -?ört yıldız Doğ'nıluk 
~ ı: ı_uç ,, ,, 
] ~ Simit ., 
~ ~ ı Dört yıldız Cumhuriyet <..> -=--~ ____ _.. __ 
~ 1-ü..:.ç _ __;•.;_• --....:.'.:..' --

Simit ,, 
Liverpol T elgraflan 

5 I 7 / 1938 
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Kambiyo ve Para 
iş öankasından alınmıştır. 

Perıe 

1 95 Lıreı l-sö-\60 Rayişmark 75 
_H_a_z_ır _______ I 3 

l
_T_e_m_m_u_z_va_d_e_li ___ ı 

4
4 

1. Teşrin ,, 
- Frank ( Fr.:rnsız ) 
88 - Sterlin ( İngiliz ) 

1 

1 
-3--, 51 

Hint hazır 3-
623- 00 

_l!_ Dolar ( Amerika ) -28- 84 --- -,-N_e_v_y_o-rk ______ -8- j 
72 Frank ( isvi re ç _> __________ __ 

uıas w 

Kumbaret~ btrl 
~ 

TURXIYE 
CUMHV RİYETI 

ZIRAAT.BANKASJ 
:s 

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastallkları Mütehassısı 
Reşadbey mahallesi Ordu E.i civarı Savatlı 

Bay Halil evi . 26-30 9358 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmekted'r. 

Türk sözü 6 T t"mmuz 1938 

•cae u:c::;:: wz::::ı• 

BELEDİYE İLANLARI l~lUH~l~AU~A 
--~----------~~----------------------------~----...,! 

CAr'~ V<UQTAQ.IQ 

Adana Birinci No- 1 

terHği yüksek Ma
kamına: 

Hak~ı Salih Bosna ile gerçi katlı 
iplik fabrikasının mülkiyetinde mu
nasafaten müşterek bulunmuş ve 
meyanemizde bir Limited şirketi 
teşkili teşebbüsü dahi vaki olmuş 
ise <le iktisat Vekaletince noksan 
görülerek tasdik edilmemesi hase 
bile Adana Asliye Hukuk ve Tica

. ret mahkemes;nce kt enlem yekun 
addedihıiş ve temiz mahkemesince 

' dahi bu baptaki hüküm tasdjk kı 
lınnıış ve fa 1,rika hissr-min fuzulen 
işgali hasehile aleyhinde davalar 
açmış olduğum halde 30 I Haziran/ 
938 tarih ve defter 283 sıra 6 nu· 
marasile Osman ismindtki fabrika 

\ 

........ I 
• T 

"" ,........,_.... ____ ~ ·-"""- -

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Sahn alma 
komisyo~undan • 

2000: 2250 Ton Demir Hurdası 
alınacak. 

2384 sayıh kanun mucibince 200 
2250 Ton Demir Hurdası Kırıkkale 
istasyonunda teslim şartile beher 
tonu şartnamesinde izah edildiği 
veçhile (22) Lira (20) kuruştan satın 
alınacaktır. 

Şartnameler; Merkez Satın Al
ma komisyanundan bila bedel veri· 
leccktir, Taliplerin 25/ f emmuz/ 1938 
Pazartesi günü akşamına kadar tek· 1 
lif edect-kleri Demir Hurdacı miktarı 
kadar 0/0 7,5 nisbctinde teminatla 
rile birlikte şartnameyi kabuı ettik 
!erine dair kayıt ve sarahah havi 
fiyat teklif terini Merkez Satın alma 

amelesini': vermiş olduğu serviste komisyonuna vermeleri. 
Limited Şirketi invanım yazması ve 1 6 _ 8 - 10 - 12 9496 
şerik olduğumu göstermesi hakikate 

1 
ve bu baptaki kanun hükümlerine 

muğayir görülmüş olduğundan bu Adana sulh ikinci hukuk 
gayri kanuni hareketinden mütevel ı • 
lit bilcü .le mesuliyetleri nazarı dik mahkemesır.den: 

Oyun alat ve vasıtalarından maliyece alınm:akta olan resim 1 hazirao 
938 denitibaren 3434 numaralı kanun ile belediyelere devredilmiştir. 

Belediye hududu dahili"nde m~\'Cllt kııliip, kahvehane, gazinolar! 
kırbtıhçe sahiplerinin bele.liyeye mü'°ssrseleı ıu .k Luhrn ~ ur Ju~ I<• rı 1 ·i lfv .1 
tavla, domino, cfam • ve s ıtranç tahtal.ırın ı n aded ni gÖ.>tC'rir heyennanı 
wı mek IO "C'1urı ydin lt·dı' ler. 

liu h,.rarırı . m"lt· ı l ı t 'e .. İ > t' tr.hakkuk ~ijhf'sindt· dir. A'akalı mii,.ssPııt 

hiıılt n 111111 c.ıa ı t> lt'ı t'k nıAlı. ı ıız muk a i i l •u ht> y,..rınam ... dc>ıı a i .. c k l dı 
d •l lu . arAk ,5 lt' ı n ııul Y; ' alcş1m n ı k.t l ır ;pri ver,.c kl ... r ı tır. 

lj .. , t • ııı•tt•ıı v~ı .ıwyen ve ovu • i\ l ı tl e ıı•ıı h ı l lı!"meverıln hakkırı<I~ :Cıı 
ı urıuııun 3 ıırrcii ın-ıd I• s ı ne- tn.f.k .rn ıt>.;ııı ı nırı ıki kiti o!dr~ k ı<lrıı 

la . .. ıuıııır. 1 - 2 91195 

Ot'lediy,..yP ait e ... kı a.l!i)«' l ıina,ıııuı la 11 ı i .v;ık ı 1 s t·w·y" 
ıı11 l111n:_,t11r 

2 - K·ş f tıı ta ı 'fü20, 20 lir andır. 
3 - MuvdkK<tl tcııım .. tı 2. O ıııa,hr. 
4 - lha 'esi Temmuzun 11 inci pazMtesi g:iuü sactt oıı b~~te Bdt"di 

ye encümeninde yapılacaktır. 
S - Şartnamesi Belediye Fen işleri Müdürlüğündedir. lıteyenler o 

Jada göre bilirler 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen .saatta teminat 

likte Beladiye encümenine müracaatları ilan olunur • 
24 29 - 2 - 6 9~51 

1 - Kanara İşçileri için 48 adet tulum , 12 adet keten önlük, yir 
çift lastik çizme ve yirmi alet de muşamba önlük açık eksiltme sur~til 
satın alınacaktır. 

2 - Tulum ve keten örılüklerin muhammen bedeli :.t.64 lira lastik çİ 
me ve muşamba önlüklerin muhammen bedeli 220 liradır. 

3 - Tulum ve keten önlüklerin muvakkat teminatı 21,50 lira )ast' 
çizme ve muşamba önlüklerin muvakkat teminatı yirmi liradır. 

4 - ihalesi Temuzun 14 üncü Perşembe günü saat on betşte Bel 
ye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada 
bilirler. 

6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte 
diye encümenine müracaatları ilan olunur. 26-30-3-6- 9457 

1 - Bir adet imdadı sıhhi otumabili ile bir adet idrofih devirme 
tibatlı çakıl ve kum nakline mahsuskamyon ve bir adette buı nakli 
mahsus kamyon açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2- imdadı Sıhhi otomabilinin muhammen bedeli 3150 1ira, Devir 
tertibatlı çakıl nakliye kamyonun muhammen bedeli 3500 lira, Buz nak 
ne mahsus kamyonun muhammen beddi 2500 liradır. 

3 - imdadı Sıhhi otomabili için mu•;akkat teminat 2J7 lira ça 
nakliye kamyonunun muvakk tt teminatı 265 lira buz nakliye kamyo 
muvakkat teminatı 188 liradır. 

4 - ihaleleri Temmuzun 18 inci Pazartesi günü saat on beşte Be 
diye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnameleri Belediye yaıı işleri kaleminJedir. lstıyenler ora 
parasızalabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü muvakkat tcminatlaril~ birlikte Beledi 
encümenine müracaatları ilin olunur. 26- 30-3-6 9458 

kate arzeylediğimi natık işbu, protos· ~ No: 265 
tonun bir nüsh~~nın mumaileyh ~ak Adana inhisarlar idare~ne izafet ~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 

kı Sa!ih Bosnaya tebliğini bir nüs- le vekili avukat Kemal Çelik ile 
hasının Adana Cumhuriyet Müddei Abdi oğlu k. d:!n :ölü Şükrü oğlu ' 
Umumiliğine bir nüslıasımn Adana Melımet arasında mütehaddis alacak 
Borsa Komiserliğine bir nüshasının dava'>ının cari duruşması sır asında 
Ticaret Od.ısı riyasetine taktinıini ınüddeaaleyh in mahalli ikametinin 
bir nüshasının 1 ürksöıü gaz~lesile mechu 1 bulunduğundan ilam n teb-
nrşir ve ilanını ve nüshai mus ıdda · liğat ifasına ve du uşmanın 9-9 938 
kasının da tar;,fıına iadesini di 1 eriın. taıihine sııat 9,40 talikına karar veril 

Adana Mil ii Mensuc:-ıt miş ol.nakb mü 1Je<ıaleyhi ı ı nıt z- 1 

fabrikası f:en Mü iürü kıJr gün v~ s:tatt<1 l0izzat rnah~tme j 
ltalya tebaasıncfan ye gelmediği veya taıafı .Hfan lıir 1 

4 Tt>mınuz 1933 kemenin gıyabında devam ed, ce-
LÜIG TRlCERRl vekil göndermediği taktirde muha· 

1 y t>V, No: 390 l ği teblığ ıı a1camına kaim olmak üze 
Sıra No: 162 re ilan olunur. 
Altı nüslıaJa ı ibaret bulunan bu 

ihtarnamenin talep dairesinde aynen 
gazete ib nrşir ve ilan edilmek iiıe 
re Tiirksözü gazı:ksine takdim kı 
lındı. 

9493 

4/T emmuz 1938 
RAHMi NiHAT AYSAN 

9492 

1 
Adana sulh ikinci hukuk 
mahkemesinden: 

Mo: 51 

t I~ 
ÇOCUK HASTALI <LARI 

Adana inhisar İdaresine iıafr.tle 
vekili Kemal Çelik ile müddeaaleyh 
Ceyhanın Kürtbayramlı K. de ölü 
Mehmet oğlu Cama! arasında müte 
hettis alacak davasının cari duruş 
ması sırasında müddeaaleyhin mahal 
li ikametinin mechul bulunduğundan 
ilanen tebliğat ifasına ve muhake· 
menin 9 9 938 tarihine saat 8,30 ta 
likına karar verilmiş olmakla müdde 
aaleyhin mezkur güo ve saatta mah 
kemeye gelmediği veya tarafından 
bir vekil gönderilmediği taktirde 
muhakemenin gıyabında devam e· 
decegi tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

MÜTEHASSISI 

Dr.Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazar 
Kabul •aatları : Her gUn 

15-18 

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir . 

Telgraf adresi : B \ ŞEGMEZ 
9170 

Telefon : 168 
5 80 

·--------------------------------------~---,----_. 

ıl c=~--a-.. ____________________ ..... __.________________ im ................ . 
9491 

Umumi neşriyat müdürU 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıü matbapı 


