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Şükrü Sökmensüer Dün 
Geçti Şehrim-izden Hataya 

Yeni Hatay valisi şehrimizde ve 
Halayda büyük tezahüratla karşılandı 

Hatay Valisinin mühim nutku 

Resimlerimi:. diiıı llataya gef;en veni Hawy rnlısi Uny Şükrü Sül.rııe11siie.r ile es l.ı ı rılı nıi:. Emrtİ)ct 
l'mum Müdürü Ali Rıza Çcı:ik.in hnrarr.tli kar§ılcınma/arı11tla11 ıki irıtilı111 f!ıi~t e11ıwktetlır 

Yeni Hatay valisi bay Şükrü Sök 
ınensüer dünkü toros ekspresile şeh
rirrıize gelmişler hararetle karşılanmış 
lardır. 

Hatay Valisi iarda vali muavini, 
kumandan, mebuslar, halk. matbuat 
ınümessilleri, Hatay matbuat erkanı 
ve Hataylılar tarafından pek sıcak bir 
surette. istikbal edildi. ı 

Bir polis müfrezesi Şükrü Sök-
mensücrc ihtiram resmi ifasında bu· 
lunmuştur. 

Katarın tcvekkufu müddetince, 
sayın Hatay valisi Sökmensüer ken· 
dilcrini istikbc.le gelenlerle samimi 
hasbihallerde bulunmuşlardır. 

Sökmensüere Adanalılar çok sa
mim! bir teşyi merasimi yapmışlar, 
candan temennilerle kendisini utur 
lamışlardır. 

lskcndcrun : 18 (Hususi muhahi· 
tiınizden) - Yeni Hatay valisi Bay 
Sökmensüer bugün akşam:üzeri bura
Yıt müvasalat etmişlerd r. 

Yeni Vali Payastan itibaren bin· 
lcrcc halk tarafından hararetla kar· 
Şılanmıştır . 

Karşılama töreninde Cevat Açı
kalın, eski Büyük Elçi Fethi Denli • 
Albay Şükrü Kanatlı , eski Hatay 
Mebusları, Fransız asbri rical ı hazır 
bulunuyorlardı . 

Yeni Vali beş on dakika isken· 
cerunda istirahatten sonra Antak
Yaya hareket etmişlerdir . 

Şükrü Sokmen !)Üer lskenderun 
Antakya arasında Beylan kas:ıbasın· 
dak; 41 inci fırka şehitlerine bir çe· 
lcnk koymuşlar ve şu nutku soyle• 
ltıişlerdir : 

Sayın Vat"lnnaşlarıın Hataylılar: 

Cihan savcışı sonunda bu güzel 
10Pt<tklar, ana vatanın bünyesinden 
haksız olarak kopaı ılmışlı . Bu ayrı
lışı biz vatan ~·ocuklan hiç bir zaman 
kati ve daimi addetmedik. Bu güzel 
Yurd parçasının zahiri iftirakının mu· 
Vakkat olduğuna bir gün Halayın 
ana b~ k · b 
1 unyeye bağlanacağına anı u-
unuy d · ·ı · f b 

k or uk . Esasen 19'21 ılı a ı u 
anaar . ve ~ 1 Yalnız bizde değıl dostumu7. 

2 
muttefikimi7. Fransada da daha o 

arrıan B ıtit · r uyandırmış bulunuyordu. 11 
anam - . dek· e ana vatanın Hatay uzerın. 

1 ebed· bu alak 1 ve sarsılmaz alakasına ve 
tasdik e~~ın . Fransa tarafından da 
evvel _ ılınış olduğuna daha 20 sene 
lıtd · vucut bulmuş en canlı bir de· 

ır . 

1'ürkS:yıtn Hataylılar, Hatay'ın biiyük 
1hiraka a anından ayrıldığı günler bu 
rı rıza ~ 
"' feda gostermiyerek hayatla. 

tırn· . eden · •tın n. azız Hataylı şehitle· 
c~"l'. "•ane • h 
b 

1 ırıın . 8 vı uzurlarında hürm~tle 
aba u ulu h. 1 • • 

c ki Ve ka d şc ıt erı ve sız ona, 

Ç
uk arı hiç rb· eşlerini ana vatan ço· 
ı arın ır ı 

1. allııı:ıt aman hatırlarından 
vır vij Y iltdır V . 
~ Ctıtta b· . C bır aün tek 
urrııt k •rle.. . 0 

b uvvcr yCCfltımiı hakkındaki 
etme · '"den h. ınıştir . ıç bir şey kay· 

Kırk asırlık Türk yurdunun ana 

vatandan ayn kalamayacaiı hakkın 
daki gür sesin akislerini ve siz Ha· 
tay çocuklannın da kahramanca iş
tirak ettitimiz millim mücadelede 
safhalarını bu dakikada hep bebc
ber hatırlar ve övünelJiliriz ogün 
Sl"Sİn sahibi ve vatanın kurtarıcısı 

Ebedi Şef Atatürk, 1- 2. ci teşrin 

936 da ayni kuvvetle ayni gürlükle 
Hatayın ana vatanın ayrılmaz bir par 

çası olduğunu milli Vf! haklı bir da 
va olorak medeniyet alemine bildir 
mişti. O anda Türk vatanının hükG 

met mesuliyetini şerefle ve muvaff a 
kiyetilc omuzlarında taşıyan milli Şe 
fimiz Büyük lnönü davayı müsbet 
ve Türk milletinin arzusuna ve Türk 
Fransız dostluğuna uyğun kat'i bir 
neticeye yani ana vatana ilhak so 
nucuna ulaştırmak azmile harekete 
geçmiş ve bu günkü parlak zafer 
o hareketten doğmuştur. 

Şehit Mehmetçikler ve onların 
ana, baba ve kardeşleri; Sizler işi 
tiniz; İşte ana vat:ın sizi kucakladı 
ve bağrına bastı. • 

- Gerisi üçüncüs ahif ede -

Maarif Şôrasında 
Encümenler çalışıyor 

Büyük Maarif meselelerimizin 
halli yolunda gayretler 

Ankara : 18 (Telefonla) - Maa· 
rif Şurası encümenleri faaliyetine de· 
vam etmektedir. 

Şuraya ilk celsede şıı takrirler 
verilmistir. 

Türk cuınhuı iyetinin kurucusu ve 
Türk kültürünün yapıcısı Ebebi Şef 
Atatürkün aziz hatırasına hürmeten 
beş dakika sükut edilmesini vr. Şura 
namına muvakkat kabirlerine bir çc· 
lenk konulmasını arz ve teklif ederiz 

ikinci takrir : 

Cumhuriyet Maarifinin en büyük 
koruyucusu Milli Sefimiz ve cumhur
reisimiz !nönüye maarif Şurasının de 
rın baglılık ve sonsuz saygılarının ar 
zedilmesini teklif ederiz .. 

OçUncU tekrir : 

Türk milli hakimiyet ve idaresi 
nin mümessili olan Türkiye Buyük 
millet meclisinin sayın Rei:11i Abdül. 
halik Rendaya maarif şu rasının derin 
saygılarının arzedilmesini tekıif ederiz 

Dördüncü tekrır : 
Türkiye cumhuriyet hükümetinin 

yüksek reis ve Türk kültür ai~esinin 
pek değerli uzvıı sayın Başvekıl Dr. 
Refik Saydama maarif şurasının en 
derin saygı ve minnetlerinin arzedil -
mesini teklif ederiz. 

B••lncl tekrir : 
Turk cümhuriyetinin kahraman 

ve şanlı ordusunun Yüksek Genci 
kurmay Başkanı ve Tüı k irfan alemi
nin mümtaz rüknü sayın Marc~al Fev 
zi Çakmaka maarif Şurasının saygıla
rının arzedilmcsini tel<lif ederiz. 

Bıı tabirler ol...unnıuş ve itiifı.ıkla 
alkışlarla kabul cdrlnııştiı . 

Hundan sonra kabul edilen ilk tak 
rir mucibince t:.bcdi Şefimiz mane\ i 
h11:11ırlarında heş dakika ayakla sii
küt ee1ilmiştiı. 

B. Cemil Bılael in sözleri : 

Komisyoniarın reıs ve raportörle 
rini oğleden once toplanarak seçme
leri hakkındaki karaı dan soııra lstan 
bul üniversitesi Rektörü B. Cenııl Bil 
sel sÖl atar.ık şunları söyledi : 

- Gerisi üçüncü sahifede-

iZMiR 
FUARI 

20 AclUSTOS 20 E. LOL 

Bu Tarihi Unutmayınız 

939 FUARINI MUHAKKAK 
zıv ARET ETMELfSINIY 

Ticaret, Sanat, Kültür 
ve eğlence kaynağı olan 

Fuarı muhakkak 
surette gorunuz 

> ............................................ ~~ 
• • iF ransız tayyareleri; 
• • 
• Bı"r talı"m d 1 i ! o ayısile • 
• • 
i İngiltereye bir : 
: baskın yapacak : 
• • ! Parla : 18 a. a. _ Bir i 
! tecrUba uçu,u esnasında • 
! yUz kadar Fransız bom- i 
! bardman tayyaresi , Fran. i 
! •ız - lnglllz hava fllofarı. t 
! nın te,rlklmasalsine dahil t 
! yeni bir pratik talim ma. i 

. ! hlyetlnde olarak , lnglltare • 
! Uzerlne bir baskın yapa. i 
! caklardır. Bu baskın yarın i 
1 öiledeh sonra yapılacaksa t 
! da saah malOm değlldlr. i 
! Hava •artllırma göre tes· t 
! bit edllecektlr. 1 
! Parls : 18 - a. a. _ i 
! Hava nazaretl,lnglltere Uze t 
! rinde yapıtacak bir hava i 
! seferine ı,t1rAk edecek 0 _ i 
! lan Fransız tayyareıerlnln i 
! ne mlktarıuın ne de bu se- t 
! feri icra edecekleri tarihin i 
! tesbit edilmiş olmadıOım 1 
! ancak böyle bir sefer·~ i 
• . d 1 i ıcra e ilece6i haberinin • 
• doiru oldugunu bıldirmek- i 
! tedir • • • ! 

• .............. ,.,. ....... ................. ..,. .......... ~.· 

Anavatan filosunun 
takviye meselesi 

Londra: 18 a.a. - Anavatan 
filosu •. yaz talimleri devresinde bir 
zırhlı ıle takviye edilecektir. Filvaki 
amir~l~ı~ dairesi, Ramilles hattı harp 
gcmısının ağustos manevraları için 
ın~va.kkaten Anavatan filosuna rap· 

tedılıııış olduğunu bildirmekted· 
J ., ır. 
ou gemı ayın yirmisinde Spilhead 
gelect"kti. a 

Gerni, altı ay evvel Akd eniz 
fılosuna gönderilmi,ti, 

Bir Tayyare 
denize düştü 

.Rio de Janeiro: 18 a a. - Rio 
de ı~neiro ile Miami ara d .. sın a hir 
tecrube uçuşu yapmakta olan Be-
e~hraf adınd.aki Amerikan tayyaresi 
Rıo de Janeıro körfezinde d . 
düşmü,tiir. Havalanır h 1 enızc k ava anmaz 
su ~ eden tayyare batmıştır. 

ayyarc<lc bulunmakta ol . 
1 ·ı ttn pı · 
ot ı c Amerikan at ·ı · . eşenıı ıterı kur · 
tulmağa muvaffak olmuşlard 

ır. 

------
Kont Liyano ispanyada 

d
.. n 
ondii 

J\.ont <:ı) a:ıo 

Malaga : 18 a. a. - Kont Ci · 
yano Scvilladan kendi idare ettiği 

tayyare ile buraya gelmiş ve Conte 

di Savoia vapurile ltalyaya hareket 
etmiştir. 

Avam Kamarasında hararetli müzakereler 

Tokyoda İngiliz sefareti 
önünde Japon nümayişi 

Tiyençinde tecavüzler devamda 

Londra: 18 a.a. - B. Chanıber
lain dün öğleden sonra a\·am kamara· 
sında Tokyoda lngilizlerle Japo~ n~a-

1 

sında cereyan etmekte olan muzakc
reler hakkında beyanatta bulunarak 
ezcümle lngiltere hükumetinin ~endi 
harici siyasetini başka bir de.vl.etı?. ta
lebi üzerine değiştireıniyeceğıııı !;oylc· 
miştir. 

Amele fırkasından B. Hcnderson, 
ynkında Tokyoda icra edilecek olan 
müzakerelerin sadece Tiençin mesele
si hakkında cereyan edecegini ve ln
giltere lıükümetinin dokuz devlet mu
ahedesi prensiplerini Amerika ile. Çin· 
de ve menfaatleri olan devletlerın ha· 
beri olmadan dcğiştirnıeğ'e ı~atuf !~e~ 
hangi bir teklifi terettüp etrnıyecegını 

sormuştur.i 

B. Chamherlain şu cevabı ver· 
ıniştir : 

"Evvelce de söylediğim gibi Ja· 
ponya hükümeti böyle bir talebde 
bulunmuş değildir,. 

Bundan sonra B. Noel Baker, 
şöyle demiştir : 

Bay Çemberlayn 

"Acaba başvekil, Çini istila et· 
ınesinin bizim de ınuvaf akatımızla 
Milletler Cemiyeti tarahndan takbih 

- Gerisi liçüncü sahifede-

Polis Enstitüsünde Dahiliye 
Vekilimizin dünkü nutku 

''Yurdun emniyetini muhafaza 
zevki her fedakarlığa değer" 

Polislerimize diplomaları törenle verildi 

Ankara : 18 (Telefonla) - Dün, 
güzel ve azametli bir törenle Polis 
Enslitüsiinün yeni mezunlarına dip· 
lomaları verilmiştir. 

Memleketin nizam ve emniyet 
davasını üzerine alan şerefli kadro· 
nun yeni mensupları, öğleden sonra 
motörlü ve ~ü,·ari kıtalarla birlikle 
ve önde müzıka olduğu halde Ata· 
tı11k bulvarı yolundan Ulus ıneyda· 
nına gelmişler ve abideye çelenk 
koymuşlardır. Burada orta tahsilden 
polis memuı u B. Adnan Kerman ar
kadaşları namına konuşmuştur· 

A . E · t Abidesine 
ynı yoldan mnıye 

dönülmüş buraya da bir çelenk ko
nulmuş, marşlar söylenmiş ve oı la 
tahsilden komiser B. Nüzhet t::rtu
man'l:ı; yüksek tahsilden bıışkomiser 
B. Kemal Artuç birer dutulr vermiş· 
)erdir. 

Talebeler bundan sonra Enstitü· 
ye dönmüşierdir. 

Enstitüdeki tören saat 16,5 da 
başlamıştır . Törende Dahiliye veki· 
!imiz B. Faik Ôzlrak, Adliye vekili· 
mız B. Fethi Okyar, Maarif Vekilimiz 
Hasan Ali Yücel, Sıhhat Vekilimiz 
Hulüsi Alataş, Ankara valisi Nevzat 
Tandoğan ve seçkin bir davetli kala· 
balığı bulunmuştur. 

var şova görüşme /eri 

Danzig nazi şefleri 
içtimaa davet edildi 

- General . Vaı şova : 18 a. a. . 
İ roside tayyare ile, buraya gel ınış 

d da gener;.ller. 
ve tayyare mey anın . 
lngiltcre sefareti müsteşarı \ ı:, bır as 
keri müfreze tarafından selarnlan~ 
mıştır, İroniside orada mareşal ?mıg 
ly Rydz ile ve Leh erkanıharbıye· 
ı;iylc görüşecekliı·. 

lnglllz gazeteıerın•n nefrlyat~ 
L 

" Bu abahkı 
ondıa. HS a. a . - . _d d 

askeri İngiliz gaıetekrı E _ ınun. 
ln·n~ide'ın Polonya seyalıalı.ndekı 
ehe . . b.lh sa k ıyıt ve ışaret 

mmıyetı ı as. ' 
etınek tedirler. 

Daily Hcrald bu hususta hazı 
sarih malümat veriyor. . . • 

V d do-nen lnaılız askerı 
arşo~ ~ ~ • 

heyeti •ih • ıderruatı muza kere t t-" zarı 1 • 
miştir. Şimdi başlıyacak o an. gö· 
rüşmclcr esas meselelere tcalluk C· 

decektir. lngiltere ile Polonyanın 
yeni bir Alman taarruzu halinde ;\· 
lacaldarı sarıh askeri tedbirler hak· 

kında bir anlaşma yapılacaktır. f1 i
man kılaalını ayni 7.amanda hem do
ğu, hem de balı cephelerinde kar: 
şılamakıaki ehemmiyet kaydedilecek 
ve ıılman haşkumnndonlığı doğuda 
taarıuz etmek istemedıği takdirde 
seri bir lelı taarruzunun ıeferrutıtı 
te hit edilecek tir. 

Nihayet Fr:ın.sı7:, lngiliz ve Leh 
ordulanrıın tek bir kumanda altına 
konulmasındaki fayda hakkında mü
zakereler cereyan edecektir. 

Paris : 18 a. a. - !\fonlier, Lond • 
radnn Ekscelsıor gazetesine yazı
yor : 

Oanzigden dün akşam gelen e-
min lıaberlere göre, Grciser geçen 
gece telefonla uzun müddet Hitlcr
lc ve Oan:r.ig' in nazi şefi Forstcrle 
görii~müş ve bu isi i\iaı clerden sonra 
naıi şeflerini bugün Danzig sena
tosunda bir içtimaa çağırmağa karar 
vermiştir. Greiser bu jçtimada bir 
nutuk soyliyecektir. 
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OMiSi r ALMAN EKO 
POLiTiK BAHiSLER 

Alman 
Propağand 

YAZAN LUCIEN ROMIE 

Şu son günlerde Bulgar başve 
kili Berlinde ziyafetlerde vakit geçi 
r irken, Alman iktisat nazırı Himer 
Funk, La Haye'i ve kraliçe Vilbel • 
mine'nin tüccarlarını ziyaret ediyor 
du, 

• Çelik pakt.. tan evel olduğu 

gibi sonra da, faşist diplomasisi Al 
manya'nıo gayretlerini şimal cenup 
mihveri üzerinde durdurmıya muvaf 
fak olamıyor. Mizacının hakiki mey· 
li ile Almanya, Avrupa transveraa 
lelerinden hiç ayrılamıyor. Dikkatini 
Süveyşe veya Çad gölüne çekmek 
istedikl~ri zaman, bu dikkat _Kopen 

hag'da, La Heye de ftalyan ticaret 
ve itibarına rekabet etmekte, Bratis 
lavada veya Danzigde eski ltalyan
Macar - Leh kombinezonunu par· 
çalamayı tamamlamakla meşguldur. 

Üçüncü Reich'in imparatorluk 
zihniyeti bir transversal ınkişaf üze
rinde muhakeme yürütmektedir: Şi· 
mal denizi - Tuna - Karadeniz 

veya Fğe denizi: Ukranyadan, bal
kanlardan ve Karpatlardan Rotter· 

dama ve Osloya kadar olan hatlar 
ham madde, zahire ve döviz getir
mektedir. Şimal - cenup mihveri 

Almanyaya bir şey vermez. Hatta 
üç yarım adadan, ispanya yanm 
adası, ltalya yarım adası ve balkan 
yarım adasından Alman otarşisine 

en az gelir temin eden ltalyadır. 
La Haye'de, Alman iktisat nazı· 

rı ve Reich bankası reisi Her Funk 
bütün hatta ve bunun iki 'ucuna da 
alaka göstermek istediğini açıkça 

beyan etmİ$tir: Holandayı ziyaret 
etmek maksatlarından biri de, 
Almanyanın iktisadi münasebet· 
ferini yalnız cenubi Avrupaya "geniş· 

letmek istemediğini, aym zamanda 
garp memleketleriyle de iyi münaso· 
betler temenni ettiğimizi dünyaya 
göstermektir. 

Alman - Holanda mü badcle1eri 
ve transiti çok azalmıştır. Azalış iki 
ıene içinde yarıya yakın : olmuştur. 
Bunun bir çok sı.:bepleri vardır, baş. 
lıcası alman otarşi metodlarının F e· 
lemenk ticaretinın zihniyet, prensip 

ve ananelerine uygun olmayışıdır. 
Hülasa Almanya cihetinden kazan· 
cı azaldığı nisbette Holandanın ' in. 
giltere ile mübadeleleri daha büyük 
bir ihtiyaç haline gelmektedir. 

Her Funk buna çare bulmak nİ· 
yetindedir, tabii bu karar Holanda· 
lıları sevindirmektedir. Elverir ki 
mübadeleler bakiyesi tatmin edici 
olsun. 

Her Funk nazi l'ıurokrasisinin 
git gide rağbetini kazanır görüne• 
bir mezhebin salikidir. Bu mezhep 
altundan sakınmaktan ibarettir. Mi· 
badele ölçüsünde af tun m:fbumu• 
nun yerini insan emeği mefhumuna 
terketmesini ister. 

tehalüf ettirmek ihtiyacını duyar 
lar. 

Mevzuubahis usulün dahiyane 
bir tarafı yoktur. Bu ~usul zayıf 
ve ziraatçı memleketlere karşı mu
vaffak olmuştur, iki :sene müddetle 
altun iskotundan hemen temamiyle 
mahrnm olan Almanyaya muazzam 
siJiblanrnasmını icap ettirdiği ham 
madde ihtiyacını temin etmiştir. 

Bununla beraber Her Funk'un , 
palalarının r.üansına dikkat eden 
Hollandalılara , kalay ve biftek'e 
mukabil tencere mübadele etmek 
ten daha ince bir şey teklif etmesi 
muhtemeldir. 

Ham madde ve zahire satışiyle 
transit muamelelerinin bedelini kıs 
men mamul maddelerle, kısmen de 
döv;zJe ödemek teklifi hatıra gele
bilir. 

Şu vakıa, umumi manzarasiyle , 
dikkati çekmelidir : Teşebbüsleri , 
faaliyeti ve politikası bilhassa orta 
ve balkan Avrupasıoa temayül eden 
Almanya, en uzakları gibi en yakın 
noktalarda da lngiltere ile rekabet 
etmek için garbe dönmiye çalışı 
yor. 

Evvelce Almanların günün bi 
rinde Hollandayı istila etmek niye· 
tinde olduklara iddia edildi. Umumi 
harpte Hollandayı neden istila et. 
memiş oldukları düşünüldü mü ? 

Müdafaa vaıııtaları ve digt1 se 
bepler bir yana , çünkü itinalı bir 
bitaraflık Hollandanm teneffüs al . 
mak ve ihtiyaçlarını ikmal etmek 
için Almanyaya kapıyı aralık bırak 
masana mani olmuyordu . Alman 
Hollandayı işgal etmiş olsaydı müt· 
tefiklerin ablukası kapıyı daha tam 
olarak kapıyacaktı. 

Almanya bir ablukadan kork· 
tuğu müddetçe Hollanda ile dost 
geçinmek ister. Ablukaya meydan 
okuyabileceğini sandıtı gün vaziyet 
tamımiyle değifmİ~ olacaktır. 

Köy muhtarlarının 
buyrultuları 

Köy muhtarlara buyrultuları 
hakkında Dahiliye vekaletinden vi· 
la)·ete bir tamim gelmiştir. Köy ka 
nununun 29 ve 33 üncü maddeleri 
buyrultu usulünü kaldırmıştır. 

Bazı yerlerde 12459 sayıh tay· 
yare resmi kanununun 5 inci madde. 
sini takip eden cedvelde muhtar 
buyrultularmın 20 kuruş mukabilin 
de verileceği yazılı olduğu cihetle 
defterdarlıklarca muhtarlara buy· 
ruhu verilmesinin m~cburi telakki e· 
dildiğinden bu hususta yapılacak 
muamele sorulmuştur. 

Bu usul esasında, sadece dışar:. r 
dan ham maddeler ve zahireler sa 1 ·--0-U-N_O_N--• Tirol'dcki Al~an 
tın almak, sonra bunları emek mah MEVZUU laun yurdlarından 
sulferi ile yani ödeyicinin kendi fi · çıkıp çıkmaması 
nansiyle teslim edeceği emtia ve mesele teşkil ediyor. Bu memleket 
mamul maddelerle ödemektir. Daha Cermen ırkile ltalyanlar arasında ö 
basiti, alacaklı diğer paraların rıo · tedenberi münaziünfihti. Şimdi iki 
minal raycile bir nevi dü~ük para devlet anlaştı lakin bizzat Tirol Al • 
alır ki bu para .. onu Almanvada manları yerlerinden ayrılmak istemi 
mevcut emtia ile iktifa etıneğe ve· yorlar. 
ya alacağını almaktan vazgeçmeye Tirol'ün tarihi şöyledir. 
mecbur eder, **"' 

Sistem mübadelede büyük bir 
intizarn temin eder, malınıZJ alan ve 
size malum maddeler satan ayni 
müşteridir. Bununla beraber. yalnız 
bir kişiyle alış veriş ettiğiniz için 
ergeç ona tabf olrnıya mahkumsu
nuz. Bu usulü tecrübe edenlerin hep 

Nefsi ltalya ile Avusturya ve Is 
viçre arasında bulunan bu 26690 ki 
lometreli 860 bin nüfuslu datlık 

memleket kurunuulida Rhetle'ye aid 

di. Romalılar burasını Ogüı1t zama · 
nanda fethettiler. 

si çok geçmeden para ile tediye· Garp imparatorlu~unun sukutun 
de bulunan daha başka müşteriler dan s •. >nra mtmleket Ostrogoth'lara 
de bulmak üzere münasebetlerim 

'-----------------------------------------------~ 
Eski Valimiz 
şehrimize geldi 

Eski Valimiz , Emniyet Umum 
Müdürü Bay Ali Rıza Çevik dünkü 
Toros Ekspresiyle şehrimize gel· 
mişlerdir. Valimiz kendilerini çok 
seven Adanalılar tarafından hara· 
retle karşılanmışlardır . 

C. H. P. idare he-
yeti toplantısı 

Cümhuriyet Halk Partisi Vilayet• 
İdare Heyeti dün yeni Başkan Bay 
Fahri Uğurlunun riyaseti altında 

toplanmıştır • 
idare Heyeti çalışması geç vakta 

kadar sürmüş ve Heyet müterakim 
işleri gözden geçirmiş ve Parti tt-ş· 
kila!ı üzerinde tetkikat yapmıştır . 

Bağcıların dileği 

Şehrimiz bağcıları üzüm ve di. 
ğer bağ mahsullerini sabahleyin er. 
kenden şehre araba ile sokamadık 
!arından dolayı mutazarrır oldukta. 
rını il~ri sütmektedir ler. 

Bu hususta yaptığımız tetkikata 
göre, belediye dahiliye vekaletinin 
(gürültü ile mücadele) talimatname· 
sine göre evvelce bu hususta bir 
karar alarak arabaların sabahları 

beşt~n önce şehre girmelerini yasak 
etmişi ir. 

Haber aldığımıza göre, bağcıla.
bu hususla belediyeye müncaat 
edecekler ve ve karrıyon ve otomo· 
biller gibi mahsul arabalarının da 
serbestçe şehre girmesine müsaade 
edilmesini istiyecek!erdir. 

Buğday mübayaası 

Hüktimetin mühim miktarda 
MüBayaa a cağı söyleniyor 
Toprak maheullerl ofisi lzmlr fubeelnln El• bölgeaınde bezı 
vnayellerden bu seneki lsllh••llttan mUhlm miktarda bujday 
•alın alacajı baber alınmıştır. MUatehalllerden zahire tlcaretty 
le lftlgal etmlyenıerln l•tlhaal edecaklerl buldaylar eatın 

alınacaktır. MUhlm miktarda 
bugday arzederek aatmak ••· 
teyenlerln ellerlndekl bujlday. 
ıarın kendi mahsulleri olduğu 
na dair vesika aranacaktır. 

Müvazaalı satış teşebbüsünde 

bulunanların faaliyetlerine mani ol 
mak için alım merkezlerinde müra 
caat sahiplerinin hakiki müstahsil 

olduklarına dair tam kanaat hasıl 
edildikten sonra buğdaylarının satı11 
alınması ve ihtiyatla hareket edilme· 

si lazım geldiği ziraat vekaletinden 
şehrimizdeki alakadarJara bildirilmiş 
tir, Mubayaalarda tüccar, dellil si· 

msar veya her hangi bir şahsın ta· 
vaasutuna meydan verilmiyecektir. 

Enstitüye girecekler 

Muhtelif şubelere yatılı 
talebe alınacak 

Gazi Terbiye Enstitüsünün Türk· 
çe - E·Jebiyat, pedagoii, Tarih -
Coğrafya, Tabiiye, Riyaziye,Resim
lş, Beden terbiyesi ve Müzik şube. 
!erine müsabaka ile alınacak yatılı 
talebe hakkında Maarif \1 ckaletin . 
den şehrimiz Kültür Direktörlütüne 
talimat gelmiştir . 

Tiirkçe - Edebiyat imtihanı 7 
Ağustosta, Pedagoji ve Bed,n ter 

Pide ekmeğine 
20 para zam 

Fırıpcıların müracaatını 

belediye reddetti 
Şehrimiz fırıncıları Somuıı ek· 

mekleri fiatının tezyidi için Beledi· 
yeye müracaat etmişlerdir. Belediye 
l:u talep üzerinde tedkikat yapmış 
ve ekmek fiatlarınıo tezyidine ma
hal olmadığım görerek fırıncıların 
talebini reddetmiştir . Yalnız pide 
ekmeklerinin kilosuna 20 para· zam 
yapılmıştır . 

imtihan vermek 
istiyen memurlar 

IL.JI ltler'in. Danzig ı:ne~ 
u--1J Lebistan'la dostça bal, 1 

kine dair Loodrada şlr lı 1 
Tü dolaşıyor. 

Bu şayialar nereden ~lııf yü 
Evvela Bt:rlin'dcn çıkıyor. Ç~ da 
da "uyuşma,, diye bir söz so1•·. D>t 

ye başladı. Sonra. bu şayial•'',e na 

madan çıkıyor. Çünkü Rom•~ m4 
lan, Almanya'nın Danzigtc, j 
ın hakkını tanımıya karar "er 
söylüyorlar. 

Bu şayialar Derlin'e Roıll~ 
geliyorsa, esasen aynı menbad 

liyor demektir. . ~ 
Bu şayia kaynağının bır t 

1 
mi vardır: Ona Alman propai 

ar 
sı derler. 

m 
~' ı ı e 
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SÜGUNKO PltOORA"4 

TÜRKiYE RADYO DIFOZI"' ş 
POSTALAR! TÜRKiYE RAD z 

ANKARA RADYOSÜ k 

Çarfemba - 19,719'' 

12,30 Program 

12.35 Türk müziği -Pi.) 

13.00 Memleket saat aya•• 
ve meteoroloji .haberleri. 

13 15. 14 Müzik ( Riyaseti, 
hur Banclosu - Şef : Ihsan ~ 

1 - Saint - Saens - Gı 
man:ı 'J - TschaikoWskv -

~ J t.' 
siz şnrl,1 S - Meyerbcer - 1 
don de ploermel operasından 
z; 4 - Lincke - Serenad .5 1 f·~ bcs - Lakme operasından ~ 

19.00 Prcgram C 
19.fö Müzik (P. Oukas ..... pl 

~ihirbaz : Senfonik parça - ~ 
19.15 Türk müıigi (Karışı 

ıam) 1 
19 45 Türk müziği ~Halk 111 

ri ve oyun havaları) 

20.00 Memlekcı saat ayııfl· 
Bağcılar, kamyon ve otomobil

lerin arabalardan daha çok güriiltü 
yaptığını, vaziyet böyle iken kendi
lerine müsaade edilmemesinin zarar· 
larını mucip olduğunu iddia etmek 
tedirler. 

biyesi imtihanı 9 Ağustosta, Tabii
ye ve Riyaziye imtihanı tj Ağus 
tosta yapılacaktır. Müzik şubesine 

gireceklerin iıntilıanları da 18 Ey· 
IUld~ Ankarada Enstitüde icra edi 
iecektir . 

Hariçten ilk okul imtihanlarına 
girecek olanlar hakkında Maarit ve· 
kaletinden şeh,imizdeki alakadar· 
lara bir tamim gelmiştir. Resmi bir 
vazifede bulunanlardan veya resmi 
bir vazifeye girmek üzere müracaal ' ı 
etmiş olanlardan · ilk tahsil şartını 
istihsal i.;in, husuıi tahsil gördük 
!erinden bahisle ilk tahsili •bitirme 
sınavlarına girmek isti yenlerin im · 
tilı'lnlarımn kültür direktörlüklcrince 
U\i gun görülecek bir ilk okulda üç 
kişılık i. ir komisyon huzurunda ilk 
okulların dördüncü ve beşinci sı-

' nıflaıı müfredat programına göre 
~ubat, mayıs, ağustos ve ikinci teş . 
rin aylarının sonlarında olmak üze 
re yılda dört defa yapılması, bu 
zamanlar h:ıricinde sınavlarının }2· 

pılmasını ~ isti)'enlerin müraca<stla
rının kabul olunmaması bildiri!· 
miştir. 

, ve meteoroloji habcı lcr i. 
20.JS Konuşma 
20.30 Türk müziği 

ı - Osman bcyııı - 5ab 
revi. 2 - Dedenin - Saba ş~ 
Guşcyle ~el bülbülleri 3 - /\Ş1 , • 

lafa - Saba şarkı - Bır e::f1\ 

nul verdim· 4 - Kazım U 
ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü aç.ık , 
hava hafıf rüzgarlı idi . En çok sı · 
cak J7 dereceyi bulmuştu . Ufuk· 
larda kesif bir sis tabakası vardı . 

Vekalet; 2459 sayılı ka ıunuıı 5 
inci maddesine bağlı cetvele konu:. 
muş olan muhtar buyrultusu tabi. 
rinin köy kanunundaki sarahat kar· 
şısında mutlak bir me1<1 buriyet ifade 1 

etmeyip ancak buyrultu almanın 

muhtarlarla köy kanunu tatbi"c e 
dilmiyen köy muhtarlarına matuf 
ve munhasır olması icap edeceği 

bildirilmiştir. · 

Yalnız Pedagoji şubesi imtiha· 
nına girmek istiyenlerin askerlik va. 
zife:,İ hariç olmak üzere dört sene 

Öğretmenlik yapmış olmaları şart 
tır. fmtihana iştirak için müracaat 
müddeti 5 Ağustos Cumartesi günü 
saat on üçe kadardır. 

Belediyenin dükkanları 

Şehrimiz belediye~inin sa.,lhant 
civarındaki yedi dükkanından altısı 

kiraya verilmiştir. Kiraya verilmiyen 
bir dükkan kalmıştır. 

Belediyeye ait diğer bütiin dük 
kanlar icara verilmiş bulunuyor. 

Bu imtihanlarda başarı göste· 
renlere kültür direktörlükierince tas 
dikli ve foto~raflı birer vesika ve· 
rilecck ve bu vesikalar, kültür di 
rektörlüklerinde tutulacak bir dtfte. 
re sırasiyle kaydohınacaktır. 

Şehrimiz Öğretmenlerinin 
Karataştaki kampı 

Haber aldığımıza göre, şehrimiz 
Öğretmenleri bu yaz Karataşta bir 
kamp kuracaklardır . Kampın mer· 
kezi Karataş iJk okuiu olacaktır . 

-----------------------------------------------------,' Ti ro 1 Ün tarı· h ,- itidaren de Tirol Avusturyayagirdi 1 

geçti bilahare Tirol'ün cenup kısmı 
Lombard'lar t:uafından alındı; şimal 

tArafı ise Bevyer ahların oldu. 
Carolinglen sülalesinin sönmesi 

üzerine Tirol kontları Be.vyera dü· 

küme tabi oldular. lrsiyetlerini de ka 
bul ettirdiler. 

Andecbs kontları Tirol kontu 
olduktan sonra lstri Markisi ünva
nını da aldılar ve lnnsbruk şehri ile 
ve lnn Adige vadilerinden büyük 
kısımların sahibi olup imparator bi 
rinci Frederik'ten Meran dükü paye 
aini aldılar. 

On üçüncü asırda nefsi Tirol, 
kontu birinci Albt rt~ ve 1248 
de de bu zatın damadı kont Mein· 

haıt de Goetz'e geçti onun kızı Hab 
sbug'lardan Rodolf'la evlendi. 

Birinci Af bert. öldüğü zaman Ti 
rolü kııı koca Ağızlı Mrgucrite'e bı 
rnlcmıştı. O da bu memleketi Avus 

turya düklerinden üç akrabasına ter 
kerti İmparator dödüncü Charles 
bu intikali 1364 de tamdı . Lakin 
Bavyera dükleri uzun zaman muha· 
lef et ettiler müteakip devrelerde Ti 

rol Avusturya prensleri tarafından 

idare edildi. Bunların soııuncusu 1665 
de ovladsız olarak \•efat eden dük 

Sigsmond F rançoisdi. 

Bunun üzerine imparator Leepold 
bizzat lnnsbruck'e giderek kendini 
oranın hakimi tanıtb. Bu tarihten 

fakat 1805 deki yani Napoleon za 
m~nındeıki Pcrsbrurg sulhu neticesin 
de Bevycraya terkcdildi. 1809 da 
Viyana muahedesiyle Lo:nbardia'ya 
bıraktı. lta!yc. krallığının anasırı ara 
sına Yukarı . Adigc ismile girdi. 

1815 muahedesile tekrar Avus· 
lurya tebası ol~n Tirol'Jü ltalyanlar 
1848 de kıyam ettiler Martin ve Ta 
ddei isimli iki şeflerinin idaresinde 
r.pice mukavemet gösterdilerse de 
ltalyadan yardım görmedikleri için 
isyan muvaffak olamadı. 

Tirol şimdi tekrar ltalyanındır 
fakat bütün bir tarih ~snasmda ora· 
da yerleşen Almanlar yerlerinden 
çıkarılmak isteniyor. Hıtler buna mih 
verin selameti namına razı oluyorsa 
da bizzat yerli Almanlar vatanların 
dan ayrılmağa rıza göstermiyorlar. 

ız.am şarkı - Benzcmcısın ı. 
s - . .. ....... - Keın 
simi. 6 - Mehmet .ı. Tasib ........ 
kar şarkı - Görmevwm eğer 
ccğim. 7 - Refik Fersao. ~ 
şarkı - Yakdı cihcını atcşır.· 

H ık - k~ Ü/ 
••• • .•• - d tur us 
şıda kara yonca. 9 - • · · · '11 
Halk türküsü - indim dağd11 1~ 
ya. 10 - . . . . . . . . - H'ıı~ 
küsü - IJ,ııntndiln göri.ınür 11 

21.10 l lafta\ık posla kultlc 

21.25 Neşeli plaklar - ~ 
21 .30 Müzik (Saks

0

ofon ° 
Nihetd Escngin) 

1,1.50 Müıik (Mrlodiler ~ 

13.l 5 Müzik ( Küçük O 
Şef : Necip Aşkın ) 

oıı•f 
1 - Paul Lincke - ~{ 

Jur - Olur (Şen parça) 2 ........ cb 
- Buseler serenadı 3 - ~11 ~pı' 
noW - Sereuad 4 - J. 0f' rd 
Macar dansı No.3 5 - f.d~:s 
neke -- Daııs süitinden 6 sı'' 
Hccce - Noturno 7 - J · ( Bf 
Neşeli Vals obcı etindeıı 11 S 
V.ılsı) S Fcrraris - Çi~ıı 01 
si 9 - CMl Rydahl - Mt 

0,,ı 
Franz Lehar Göttergatte oPc 
potpuıi 

ıer'· 23.00 Son ajans habcaı 
esham tahvilat , kambiyo 

borsası (fiyat) f ' 
23.20 Müzık (C.-:ı.baod) gr~ 
23.55 - 24 Yarınki~ 

Doğun1 

Şehrimiz Zıraat Banka~• ~ 
.. B K- Ok n bır tışı ay azım s ~yı. Y' 
cuğu dün}'aya gelmı. tı~ ·b,ılt' 
uzun ömürler, parlak ıstı~k ,o 
ler, ana ve babasını tebrı 
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Şükrü Sökmen Maarif ş\ırasında İrlanda ordusunun faali-

üer dün şehrimiz· - Birinci solıilcJcn artan- yetine yabancı bir 
den hataya geçti devletin yardımı 

Muhterem mcslekdaşlarım. 

- Birinci sahifeden artan - • 
lstanbulun bazı 
Yerleri çekirge 
Akınına uğradı 

Amerikan kongresi f noiliz - Romen 
o 

ticaret anlaşması 

Londra : 18 a. a. - Daily Hc
rald gaz.ete~i , hükumetin , lrlant1a 

Ciimhuı iyl"t ordusunun son faali· 
yetlerine lıir yabancı devlet tara· 
fından nakden yardım edildiğini 

gösteren dC":lillere malik bulunduğunu 
yazıyor. 

Sayın Hatay'lılar, geçmiş iıtirap 
lı günleri artık unutunuz. Kahraman 
Türk ordusu sizi de içine alan bü· 
yük vatanın ebedi koruyucusu vr. bir 
daha geçmiş felaketlere me} d ın ver 
DJeyecek teminatıdır. işte bu temi· 

1 

Detcrll reiıimiz vekilimizin bü· 
yük ilgi ile dinledirimiz çok istifade 
li nutuklarından sonra söz ılmanın 
güçlütünü müdrik olarak bl!raya ge 
liyorum. Edebiyat fakültemizin bir 
gurubu olın sayın vekilimizin bizi tes 
hir eden bir şümul ile, bir açıkhkla 
ve elin" aidatı davayı tam kavramış 
olmanın verditi kuvvet ve selihiyet 
le maarif meselelerini bize izah bu 
yurdular. Zannediyorum her birimi
zin duyduklarınıza tercuman olarak 
kendıleı ine maarif Şurasının teşekkül 
lerini arıedebilirim maarif Şürasm
Jan yükselen ılk ses bu suretle kcn 
dilerine bir şükran sesi olsun (Şiddc 

Jstanhul : 18 ( Telefonla ) - .Son 
günlerde t.,tanbul bir çekirge istila 
sına uğramıştır. Bu istila bilhassa j 
Bakırköy ve Y cdikule 'civarında ken 

Vaşingten : 18 a. a. - Diin 
Beyaz sarayda Reisicümhurun mü 
şavir!erini bir araya toplıyan kon· 
feransta B. Ruzvelt ve l lul ile mec 
lis reis ve reis vekili ve mC":clis ve 
senatodaki demokrat gruplarının 

reisleri de hazır bulunmuşlardır . 

Londra : 18 a. a. - İngiliz Ro 
men ticaret anlaşması metni, anlaş· ---------------

m 
· t koyan kararname ile Anlaşmanın iptal ederek )'erine 

.1 nat bütün iztirapların bir anda silin 
trt' mesi için yegane kuvvctiir. Hatay 

zaferinin ilk müjdecisi Ebedi Ş.-f 
Alatürkün manevi huzurunda hur· 
metle ve tazimle ctlfi,ken, bu zafe 
rin büyük Başbut ve kahramanı 
Milli Şef lnönü ve bu zaferi hazırla 
yan siyasi muvaffakiyctin amili Sa. 
yın Başvekil Refik Saydam ve hükii 
metin ve bütiin muvaffakiyetlerin j 
ına kaynat• kahraman ve Asil Türk 
milletine ve ordusuna sonsuz tazim 
lcrini sunmakta bahtiyarım. 

ayı merıye e 
birlikte intişar etmiştir, .. • . . kaim olduğu 1938 tarihli tediye an· 

A 1 Ro
manya hukumetının !aşmasında mühim değişiklik yok· 

rı 

rı 

I~ 

, dini daha fazla li'östermektedir. Bu 
semtlerde evlere dolan çekirgelerle 
mücadele etmek bir mesele olmuş · 
tur. Vilayet ziraat ~müdürlüğü bu mıt 
sele hakkında şu izahatı vermekte. 

dir: 

Serıato demokrat grupu rt!isi 
Barkley guzctecilere yaptığ ı bcya 
nalla bitaraflık meselesinin hala 
tetkik mevzuu olduğunu ve bu hu 
susta kongre tarafından hiç bir ka
rar ve ı itmemiş olduğunu tasrih ey
lemiştir. 

n aşnıa, . 
ı 1 

· t fın_ıan garantı tur, kliring ofisi vasıtası'le lngı' ltc · 
ngi iz hiikumetı ara 11 l .1. adılecek beş buçuk milyon rıgı ız reye ithal edilen Romen mahsulle· 
liralık hazine bonoları ihracına sc· ı rinin tesviyesi hakkında yeni ku-
lahiyet vermektedir. !aylıkları ihtiva etmektedir. 

tli alkışlar) =----------------------------------------------_,.-----

! sinemada 

Sayın ve kahraman Hataylılıu, 
bu güzel esere ve Hataylılara Cüm· 
huriyetin ilk valisi olarak seçilmiş 
olmak ·bahtiyarlık lhislerile Milli 
Şef<' ve sat·ın Saydam hükumetine 
şükran hislerimi hıızunmuzda ar 
zetmekle vazifeme ve Cümhuriyet 
kanunlarını Hatayda tatbika başlı 
yorum, Ferdi, ve zümrevi hiç bir 
imtiyaz tanımıyan teşkilatı esasiye 
kanunumuzun tek safta topladıtı 
bütün vatandaşların can ve ma 1 em 
niyctlNini Cümhuriyet:kanunlarının 
z.amanı altındadır. 

Her şeyden evvel size Türk 
Cümhurİ) etinin adaletini ve Türk 
inkilibmın esa ka) nağı olan .Cüm 
huriyet halk partisinin altı umdesinı 
getiriyorum. Bütün vatandaşlar her 
türlü endişe ve duşruaoca propa 
gandalardan azade olarak müsterih 
ve Cümhuriyet havasını emerek ış 
!erin<', güçlerine devam edr.cekler
dir. 

Vatandaşların bu güne kadar 
geçirmekte oldukları hayatın daha 
müreffeh, daha mt-sut bir seviy<"ye 

Öll•n•n sonra : 

Öğleden sonra ihtisas komisyon 
ları topta:ımı~ ve kendilerine ayni 
mış olan salonlarda çalışmıya başla 
mışlardır. Çalışmi41ar neticelendikçe 
raporlar hazır laoaca k ve Şuranın tas 
dikine ırzolunıcaktır. 
A tafUrkUn mlnevl huzurunda 

Dün, Maarif vekilimiz B. Hasan 
Ali Yücelin reislitinde Şiiri komis 
yonları reis ve raportörle.inden mü 
rekkep bir heyet, Ehedi Şef Atatür 
kün kabirlerine giderek bir çelenk 
koymuşlar ve manevi huzurlarında 
eğilerek Şiiranın minnet ve tazimle 
rini sunmuşlardır. 

Avam kamarasın 
da hararetli 
müzakereler 

- Birinc:i sahifeden artan -

isali, Cümhurivetin feyiz verici um· 
dclerindendir. Hataylı vatandaşların 
bili istisna ve her hangi bir şeki1de 
olursa olsun fikren, bedenen ıztiraha ı 
düşmdeıine asla meydan vcrilmiyc 

cdılmiş bir taarruz hareketi ve beşe· 
rıyetc karşı bir cinayet teşkil etmekte 
olduğunu Japon hükumetine bildire
cek mi '? Haksız. olan bu taarruza bir 
nihayet vermediği takdirde Japonya 
ile lngiltere arasıııda muallak halde 
bulunan bütün meselelerin çarçabuk 
hem de çok iyi bir surette halledebı· 
lcceğini mezkür hükümcte ihtaı etnıi 
yecek mi?,, 

13. Chambcrlain şu cc\·abı vcr-
ıııiştir : 

"Hayır. ·Lira böyle bir haı eketiıı 
faydalı olacağına kail değilim .. , 

Bunun üzerine amele fırkasından 
tektir. 

ileri bir saadet ve rcf aha nam 
7.ct Hataylı vatandaşları hangi saha 
da olursa olsun iztiraba sevketmek 
isteyenlerin akibeti hüsrandu. Bütüo 
Hataylı vatandaşlar bi1melidir1cr: 
Cümhuriyet kanunhırınıu icaplarına 
uyrnak demek hür ve mes "ut bir ha 

Sorcnsen şu suali sormuştur: 
"Çin Japon kontrolü altında bu 

lunan aksamından başka yerlerinde 
tecavüz hareketleri vukuuna dair 
malumat aldınız mı'?,, 

Tecavüz hareketlrrinin en hüyük 
kısmının Japon mcmuı !arının kontro 
lü altında bulunan şehirlerde yapıl · 
mı~ olduğunu zannediyorum, ceva · 
bını vermiştir. 

B. Sorenson tekrar şu suali wr 

"- Bu sene Çalalca ve lSilivre 
kazalarında mevzii şekilde çekirge 
afeti a-örülmüş ve halk mükellef tu· 
tulmak suretiyle mühim miktarda 
itlaf edilmiştir. Bu çegirgelerin Ça 
talca ve Silivrideki imha tedbirlerin 
den yakayı kurtaran 'çekirgelerden 
ibaret olması muhtemel görülmek 

t dir.11 

İsviçre - Avustralya 
arasında anlaşma 

Bcrne : 18 a. a. - lsviçre ile 
Avusturalya arasında bir itilafnam~ 
imza edil mi~ tir. Bu itilafnameye na 
zaran İsviçre Avusturalyaya grup 
halinde muhacırlar , bilhassa nıa· 
deni sanayi ve inşaat amelesi gön

derebilecektir . 

Macaristandaki Yahudiler 

But.lapeşte : 18 a. a. - Maliye 
nazırının emri mucibince bütün Ya· 
hudiler, milli piyanko lıürola rından 
çıkarılmışlardır. 

Bir Macar 
çalınan 

k ilisesiden 
eşyalar 

Budapt"şk : 18 a. a. - Kassa 
kilisesin<!;,n çalınmış olan artistik 
eşyanın 'lbf'ş Slovdk t.ırafıncJan ça 
lınmı~ olduğu zaıııırdı1ınektcdi··. 

Bu sirkatin esrarengiz siyas: sa 
ikleri uulundUg'U, ç\inkÜ çalman eş 
yanın nıenşcleıinin Slovakya olduğu 
tahının edılmektedir . 

Siyasi mahfillere göre , bu be 
yanal kongrenin !->Üratle dağılmıya· 

caima İşarettir. Zira Bırkley bita
raflık meselesi halledilmeden kon 
grenin dağ-ılmıyacağını söylemiştir . 

Vaşington : 18 a a. - Riya 
seticümhur sarayında yapılan bir 
toplantıdan sonra Ayan meclisi de 
mokrat lideri Barkley , kongrenin 
bitaraf !ık kanıınu hakkı:lda bir karar 
verı~ıe?en tatil yapmıyacağını beyan 
etnııştır . 

IKa~taş Plajı 

Çocukların Cennetidir 

Yavrularınızı bu tabiat ce 
1 

nne. 
t nln Havasından, Ne,'esinden 
ve Faydalarından mahrum t 
memek için hiç olmasa H ,: · 
da 1k1 gUn oraya götUrünüa a-z. 

1 lcr Un ıııunlnznın t l o o ıllo; .,;e ler 
lcı· i nnlıı·. 

Yalnız OörUnmesl Kahkaha il• GUlmeğe Kltayet Eden Adam 

( LUCİENE BAROUKS ) 
BU AKŞAM 

YAZLIK SiNEMADA 
Görecr.ği11i1, Hoş, Nükteli ve başından so k d nuna ·a a ı 

Sizi kahkaka tufanı içinde bırakacak olan . en son ve <"n 

yata kavuşmak demektir. Sızlere 
Cümhuriyetin bu hür ve mes'ut ha 
vasını teocffü; ettirmek ana vazife · 
ttıiıdir. Bu vazifenin pür üzsüı ve in· 
kilctsız görüleceğinden emin olabilir 
siniz. Her kuvvetin ve her zaferın 
y,gane kaynağı olan Türkiye Büyü' 
Millet Meclisi ve onun kanunlaıı, 
vatandaşların hakları, mal ve can 
rnasuniyetleri için en sağlam ve gü 
Yenilecek başlıca teminattır. 

muşlut: 

Bu mıotakalardan gayri yerlerde ---------- -----------------------~-
il A M A N ,-Frans-lzca 

Hatay vatandaşlarını Cümhuri)1et 
kanunlarının hütün ıcaplarına k<odi· 
lerioi uydurmağa davet eder ve sö. 
ıüınc nihayet verirken Hatay vila· 
Yetinin kurulduğunu ve Hatay valisi 
ol k · · ara İşe başladığımı ve mesaımı 
vatandaşların rd ah ve saadetine hu 

red~cetin1i beyan ile kahraman Ha 
tay halkını hürmetle selamlarını 

Hatay zaferi hepinıze kutlu ol· 
sun. 

H Beylanda toplanan bin !erce halk 
alay var . . l alk ısının özlü nutkunu hararet e 

ışl<lmıs v • ı ·ı . . b .. "k bir h '" e ycnı va ı ennı uyu 
latl\ clyecan İçinde Antakyaya uğur 

ış ardır 

Sular k 
ran Ytni ararırken Antakyey~ va-
kun ta ~~tay valisi buradada co~ 

Ya-:: Utat içinde karşılanmıştır 
Şj<ru ; .kakşam Turiı.m otelinde 

b ~ ınc .. ' · ye clcJ
1 

• nsuer şarkına Aota1' 
bir ziyar~\ 1 l.l.rafından 70 ~işilik 

rıltcektir 
' 

vukua gelmiş teca' Ü7 h;,reketlcrin 

den malümat aldinız mı? 
Hayir, maHimatım yok. 
B, Sinülair şu suali sormuştur: 
"lngiltcre hükiimctı , diplomatik 

masuniyeti oları albay Spearın der 
hal tahli)•esıni talep ednekt~n vaz· 
grçti mı? 

B. Chanıbcrlain bit tabı hayır. 
evvelce ele ~öylcditim gıbi Tokyoda 
ki lngiliı ~efıri albay Spearın ser · 
best bırakılması için Tokyoda kafr 
teşebbüsleı de bulunmuştur. 

- Başvekil Tokyo hadiseleri 

hakkında resmi malumat almış mı · 
dır. 

Başvekil şu ceyabı vermiştir: 
- Evet, Japon halkının lngiliz 

sefat et hanesine gittiğini, sefaretba 
ne önünde nümayiş yaptığanı Ja~on 
zabıtasının müdahalede b~lu~d~gu· 

.. d'ım F alcat şimdı sukutun 
nu orrcn · 
tamamiyJe avdet ctnıiş oldutunu 

zannediyorum. . 
B. Tlctcher şu iualı sormuş· 

tur. 
Tiençindc vuku bulan tecavüzle 

re bır oıhayet verilmeden evvel 

]itpon ya ile müıakcrala ıirişmck 

Gilzel 

Fllml 
Kaynanam Duymasın ' Sözıü 

Komedide hakikaten rakipsiz hir komedyen 
Oldu~ıınu bir daha ispat edt"ctklir. 

Bu Film Sizi Eğ!endlrecek ve Memnun Ed k ece tir. -·-
21 - 7 - 939 Cuma Giiııii Ak ~a 11 , 1 

St1hıı :.ızlıkla Beklenen Senenin En Hliylik FnnSIZC'" su·ı l " f 1 . • · " • . u ı nıı ve D.ılıi 

( Harry Baur ) 
T;ııafın<l.ın, İlıretlc \c deh~etlc Seyıcdılccck bıı· t ı 

R A s p 'u T i N \'"'"'""" 
Şahaserler Şaheserini Oörecekslnız • 104 13 

mümkün olmadığı şeklindeki beya· 
natınızdanberi oradaki İngiliz tabea· 
sına karşı yeni tecavüzler yapmış r 

mıdır? 
- lmtiyazİı lngiliz mıntakasına 

girip çıkmanın yeni bir takım tah 
didata tabi tutulmuş olduğuna dair 
bazı haberler okudum. Fakat ev· 
velce haklarında şikayet yapılmı~ 
olan tecavüzlere benzer hareketlcı 

yapılmış olrluğunu ·lannetmiyonım. 

l..oııdra: 18 a.a . - A\•am ka
ınara~ı. dün baı p tchlıkelerine karşı 
sigorta kanununun ikinci okunmasını 
dinlemiştir . Kamara, bu kamından 

istinadt: hususunun milli faalı) etin 
her sahasına teşmil edıhnesıni talek 
eden ve amele fırkası taıafından 

verilen takriri 105 reye karşı 189 
reyle reddetmiştir. 

Asri 
Bu akşatu iki f ev ka~ade şaheser 

1 -

( Çifte Kumrular ) 1 
1 

Lilian harvey-henry garat 

Tarafından temsil edilen harikulade komedi 
- 2 -

Meşbur çalgıcı Hoboy tarafından 

( Çetelere ~arşı ) 
Müdhiş ınacera ve serguuşl fılmı 

--~----------~ DiKKAT : _ Sınema müteaddit .Vantilatö~ ve hususi teıliba tl.ı çok 
serinleştırı\mektedır 

Yaz tarifesi 
Balkon 25 kuruş Öğretmen ve Talebelere 20 kuruş 

10 kuruştur . 

Duhuliye 15 " • ,. • 

Telefon 
Asri 250 

1044') -
yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Milli Müdafaa Mükellefiyeti 
Kanunu 

Kanım No : %34 -
Kabul tarihi:7 () 1939 

Neşıi tarihi:lG 6 1939 

• Oünden artan · 

·-ıetme iŞlt:ri memurları ve miistah<leınleri ve te· 
tamamen veya kısnıen ış · ı. · J'k . . . 

1 
·ne muktazi vasıtalanlc uır ı ·te, 

sısat ı ve rslctıne ış erı · · ·· f 'd d · 1 · .. ' h slara aid hd ncvı mun erı cnız ve ıava geını· 
Sırketlere vey3 şa 1 

• • k'I ı ı· · " ki ' t ve işlerine hadım her nevı na ı , cer ve la ı ıSt)'C 
lr-ı i ve deniz na 1 '13 ına ·· hd 1 ·ı b' l'k 

1 
tl"çhizatı ve memur ve ınusta cm crı e ır ı · 

vasıtaları bütün evazını, · 

te, h 1 'd hava limanları, ı ayyare meydanları ile 
Şiıketlere veya şa 15 a~a aı 

. l . t a ınuhtazi arazı, . . 
} er ~sısa ın . f k !arda gösterilen nakil vacıtalarının tanıır ve ınşasına 

. ) ııkarıd~kı 1 ~':ıar havuzlar, fabrikalar, viııç "e dubalar biiti.in leva· 
aıd her nc~ı tezga r 've müstahdemlcrile birlikte Milli Müdafaa mükel · 
zıııı ve tcsısat, ınemu 

1 f
. . 1 ~bi ıutulahilirler. e ıyetıne a . . . 1 ı · ı d · _ Cümhur Reisı ıçın ku lanı nıağa aıd vagon ar ve enız 

Madde 43 t I · ıe 40 ncı maddenin il, ili iincü fıkralarında yaıı · 
I 1.ı · k vası a arı ve . ıava ın~ . k llanılacak deniz, hava, binek ve nakliyat vasıtalarına 

lı hızmetler ıçın u 
11 

r. "'ddelçe Mılli Müdafaa mükellefiyeti tatbik 
bu hizmetlerde kullanı ' 1

"
1 mu 

olunamaz. 
44 

_Seferberlik ilan olduğundan ve}~ sefer~criğe h~zırlık 
Madde . "t'b n deniz •TÖl, kaıınl ve nehırlcrdc-kı su nakıl vası · 

ka t vC":rildıkterı ı ı are ' 0
• • · ı . rar . l şirketler vı•ya şahı lar tarafmdan, a.skerı ırılıyaç· 

tal b ları ıdarc eı en , d · k arı, un I kt n veya Genci Kurmay 13aşkanlığm an veıılece 
lar için Başkomutan 1 a 
emre amade bulundurulacaktır . b l k · ı · tt ı· 1 

1
. d lan nakil vasıtaları sefer eı ı ı anına mu a ı o ur 

Yolculuk ha ırı e 0 k · b ki' k · 'f "rk limanında tavakkuf edere· emır e ıyece tır. 
olmaz en yakın u • 'h · ı 1 · 1 

1 
dan ne mikdarının askerı ı tıyaç ara ta ı ı o una 

Bıı nakil vasıta arın h kk d M'll" M" d f k il f" 1 k tayin ve bunlar a · ın a ı ı u a aa mu ·e c ı 
cağı Başkomutan 1 ça 
yetı tatbik olunur·. • J b 1 1 rd k · h' · . f k ı r mucibince emre ana c u unan a an as ('il ı .ıyaç · 

Yukarıkı 1 ra a 

1 
. d'I ekler ta}İn ve t{'hlığ olımuııcaya kadar geçcc k ıaınan 

ara tahsıs e ı ec . . ı .. ~ rüıı jçııı iicrcl ve tazınınil t verılmcl. 
uan yalnız UÇ g d f "k il f l' • b' \ . k \ . d 

4
5 Milli l\1ü a tıa mu ·e c ıye ınc ta ı tutu an şır ·et erın 

b
. Mad et 

1 
.. rı ve mürettebatı kendi i htısasl:m dalıılindc Ba;ıkonıutanlık 

utun vası a .. 

t 
'h dılecck her ,•rrde kull anılabılırler. 

ça cnsı e 1 

(Sonu Var) 895] 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

. KtLO FIATI 
CiNSi En az 

1 
En çok Satılan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
Koza 
Piyasa parlafı • J6;2s-- ---37,50 
Piyasa temizi • 

1 
Klevland 37 50 1 44.50 

YAPA~I 
Beyaz 

1 1 1 Si~ah -= Çl~IT 

Yerli '!.Yemlik. 
.. •Tohumluk,. 4,50 5,50 - HUBUBAT 

Buğday Kıbns 3,75 1 
• Yerli 2,72 3,92 

• Men tane 
Arpa 3,17 3,20 
Fa.sulya 
Yulaf ·ı,87 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16 1 

UN -
Dört yıldız Salih 

• ~ .&l 
üç • • 

.J:J ~ Dört yıldız Doğruluk 
~ t: üç _g ı:: • . 
o ... Simit :-:: ~ .. 

!IG > Dört yıldız Cumhuriyet = N c.>o üç t-- .. .. 
Simit .. 

Liv~rpol Telgraflara Kambiyo ve Para 
181 7 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene Santim 

Hazır 5 48 Liret 1--Rayişmark Vadeli 1. 4 50 Frank (Fransız ) ~ 55 40 Vadeli il. 4 Sterlin (İngiliz ) - -s 93 
Hind hazır 4 w Dolar ( AIDerlka) 1261 65 
Nev~ork 8 73 Frank { isviçre ) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 
Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 .. 1000 .. 5.000 .. 
8 • 500 .. 4.000 .. 

16 • 350 .. 4.000 .. 
60 .. 100 • 6.000 .. 
65 • 50 .. 4.750 .. 

250 • 25 .. 6 250 .. 
435 . 32000 

T. fş .Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Seyhan Orman Çevirge müdürlüğünden: 

Hacmi Muhammen vahit fiatı Tutarı 

Cinsi M3 D3 Lira Kuruş Lira Kuruş 

Kayin 113 000 2 50 282 50 
Çinar 113 000 2 00 226 00 -508 50 yekun 

1- Seyhan Vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde Devrentderesi orma. 
nından 226 metre mikap mikdarmda kerestelik Kayin ve Çinar sataşa 
çıkarılmıştır . 

2- Satış 11- 7- 1939 gününden itibar~n onbeş gün sonra 26-7-
939 Çarşamba günü saat 12 de Seyhan Orman Çevirge müdürlüğü da· 
iresinde arttırma ile yapılaçaktır. 

3- Beher metre mikabmın muhammen fiatı Kayin 2 lira 50 kuruş 
Çinar 2 lira 00 kuruştur. 

4- Şartname ve mukavelename projeleri Ankara Orman Umum Mü
dürlüğü ve Seyharf Orman Çevirge müdürlüğü ve Dörtyol Orman Bölge 
Şefliğinden alınır . 

5- Muvakkat teminat 38 lira 14 kuruştur. 
6- Satış umumidir. 11-15- 19- 23 10841 

,... 

SOdOn kaymağını 

tamamP.n çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

" "' ..... ,, . 

1 Kongreye da 
Adana atcılık ve ıı~ 
Spor kulübü Bar 
lığından: 

14 - 7 - 939 tarihiod•: 
meriyete girmiş bulunan 3512 
cemiyetler .kanunu ahkarnın' 
Kulübümüz nizamnamesinde~ 
sı gereken tadilatı yapmıkıc.' 
umumi heyetimizi temsilen r 

kayıtlı bütün üyel~rimizin 26 ...... 
8 çarşamba ıünü saat tam 1.J 

Adanada eski postane bi~ 
kulübümüze gelmeleri ehe~ 
ilin olunur. 1<JI"" 

~-------------_,/, 

Adana idman Yurd' 
Başkanlığından 

Adana Mersin ve havalisAcaJ\tas 16-7-939 tarihinde to~ 
kongrede ekseriyet hasıl oh~ I 
dan 23-7- 939 pazar günU k' 
9,5 da kulübümüz azalarının. 
reye gelmeleri ehemmiyetle 1 

Adanada ·hükumet caddesinde mz a 

ümer Başeğmez ticarethanesi 85 

Seyhan Vilayetinden: 
1 -- Husuzi idarenin bir benelik ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı 

yazılı ( 425 ) dörtyüz yirmi beş lira muhammen becielli odun ve kömür 
açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi hususi muhasebede görülebilir. 
3- Açık eksilme 27 - Temmvz - 939 Perşembe günü saat ( 11) 

de Vilayet Daimi cndjmeninde yapılacaktır. 
4 - fstekli olanların ( 32 ) otuz iki liralık ttminat makbuzu 

ilcbirlikte Daimi encümene müracaat etmeleri ilan olunur. 

Cinsi Miktarı Beheri 
Kuruş 

Tutarı 

Lira 
--~---- ------

Kok kömürü ( 10 ) Ton 
Kuru çamodunu ( 4000 ) Kilo 
Mangal kömürü ( 1000 ) Kilo 

9-14- 19 - 24 10832 

sehan Vilayetinde:n 

: 1 - Vılayet hizmet otomobili 
nin bir senelik ihtiyacı [için beher 
tenekesi ( 3 ) liradan tutarı olan 
( 600 ) lira muhammen bedelle (200) 
teneke benzin açık eksiltme surt:tile 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi hususi ınuhase· 
bede görülebilir . 

3 - Açık eksiltme 27 Temmuz· 
939 Perşembe günü saat 11.30 da 
Vilayet daimi eucümeninde yapıla

caktır. 

4 - istekli olanların ( 45 ) li 
ralık muvakkat teminat makbuzu ile 
birlikte daimi encümene müracaat 
etmeleri ilan olunur . 

9- 14- 19-24 10833 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı TungS· 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
muJatı Adana Acentalığı . 

Eski Orozdibak karşısı No::85 
İv736 20 

3200 
1,75 
3,50 

320 
70 
35 

425 

Satlık Evler 

Karasokuda 29 ve 27 numrolu 
evler satlıktır. 29 numrolu ev yuka· 
rıda 3 oda bir salon, aşağıda 2 oda 
bir salon ve bahçe ve tulumbayı 
havidir. '27 r.umrolu ev de aynen 
29 numrolu ev gibidir. Yalnız alt 
odanın bir tanesi mağazadır ve ter· 
zinin işgalindedir. Her iki evin de 
elektrik tesisatı vardır. Ayrı ayrı kim 
se)er veya her ikisi birden satılır. 

Mezat salonuna müracaat edil. 
mesi. 3-3 J 0856 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rifat eczahanesidir 

Kiralık Yayla Yurdu 

Bürücekte Çampalas kahvesi 
üzerindeki yurd kiralıktır. fstiyen· 
lerin Matbaamızda Suphi Naciye 
başvurmaları. 

Seyhan Kültür Direktör
Oamaniye Belediye Baş- lüğünden : 
kanhğından : 

Kasabanın nafia vekaletinden 
musaddak su projesinin l '1.72 lira 
85 kuruşluk kaptaj 4934 lira 26 ku 
ruş isale 17024 lira 20 kuruşfuk su 
deposu inşaatının eksiltmesinin 20 
gün uzatıldıkt halde yine talip zuhur 
etmediğinden 13 -- 7 - 939 gü 
nünden itibaren on gün müddetle 
artırma eksiltme kanımunun umum 
maddeleri dahilinde pazarlık sureti 

le verileceği ilan olunur. l 0865 

Dörtyol Kazasının Erzin nahiye 
sin;n ilkokul binasının ( 619 ) lira 
bedeli keşifti tamiratı 3- 8 - 938 
Perşembe günü saat 11 de ihale 
edilmek üzere açık eksiltmeye konul 

muştur isteklilerin % 7,5 trminat 
makbuzu ile birlikte· ihale günü ve 
saatmda vilayet Daimi Encümeninde 
hazır bulunmaları. keşif ve şartname 

sini görmek için de her gün Kültür 
Direktörlüğüne başvurmaları ilan 
olunur. 15- 19-23- 28 108~5 

nur. 18-20 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE ---ç i f t e h a n 

Kaplıcası faaliyete geç 
Banyo - Lokanta - Gazino - Ot 
Çiftehan kaplıcalarına gitmek içdi~ 
trenlerde yüzde 50 tenzilat yapıl 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaphcalarıo.d 
Yüksek zengin bir tabiat hazinesidır 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane t~~ 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak 1 , 

Birkaç gününüzü burada geçirill1 

Konfora, temizliğe, ucu:duğuna hayran kalacakS1 

Tarifeye bakınız 
Lira Kr . 

1 50 Bir gecellk tam konforuyla otel yatak ücr"'tı 
1 00 Taş odalar ( 4 kişilik ) 

75 Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka { 4 kişi lik ) 
25 Hususi banyo 
1 5 Umumi banyo 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksıı> 

Çifte han 
haliyle 

y, aphcasını bugür~ 
bir kere görünüzü 

10631 47 

Acıderedeki içme Ma' 
--den suyu açıldı 

Her gün Misis 
üç tren 

Acıdere 

gider 
istasyonll11 

gelir 
Her türlü yiyecek şeyler, bol ve 

13~26 10785 ________ ...;,.;..;.;;;:;... ________ __ 
.. durii Umumi n~şriyat mu 

Macid Güçlü 
Adana Türlcsözü matb•"' 

r . 


