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YA 1 HATAYD BÜ V Ü K BAYRAM V R! 
Adana' daki heyetler bu .. 

•• gun Hataya gidiyor 

Adanamızın 
Heyetlerin 

misafiri bulunan 
dünkü gezintileri 

Jlatnl'da .~orı yapıları hudut taşlarını siikme. l<':.alıiiratından 

Yarın Halay büyük bayramını 

kutlayacaklır. Bu büyük bayram yal. 
nız Halayda değil , bütün yurdda 
ayni neşe ve hararetle tes'it edile
cektir. 

Yurdun her köşesinde, Halkevle
rinde Hatay geceleri lerlibedilmek· 
te, şenlikler yapılmaktadır . 

Bugün şehrimizden Hataya b.rçok 
Heyetler gidecek tir. 

Şehrimizin misafiri bulunan Bü· 
yük Millet Meclisi ve P·., rti Heyetleri 
dün Karataş plajına gitmişlerdir .Genç· 
lik tarafından kı}metli misafirlerim!ıe \ 
plajda bir öğle ziyafeti verilmiştir . 

Meclis İkinci Rebi Bay Şemseddin 

Günaltay riyasetindeki Mecti~ ve 
~arli Heyeti ile Gaziant('p • Maraş , 
Içel, Urfa Heyetleri büyük bir kafile 
hal.nde bugünkü Toros E.kspresile 
Toprakkaleyc gidecekler, oradan hu· 
susi bir trenle İskeııderuna geçec::k· 
!erdir. Heyetler şehrimizde törenle 
uğurhınacnk 'e keıa lskenderunda 
da büyük tnl!rnsimle karşılıınacakt•r. 

1.sk ender un : 21 ( Hususi ınuha· 
birimizden }- Büyük H:ıtay bayramı 

için bütün ha1.ırlıklar ikmal edilmiş 

tir. Hatay ~chirleri başlan başa kır

mızı ile donatılmıştır . Halk daha 
şimdiden biiyük bayrama başlanmış· 

tır . 

FRANSADA NAZi 
PROPAGANDASI 
Tahkikat d_evam ediyor 

İki ı-·ransız gazetecisi mükerrer ihtarlara 
Rağmen nilzİ memurlariyla temasa devam etmişler 

DUnkU posta ile gelen Paris gazeteleri Fransnda Alman 
propagandası ve bu propaganda ite al6Kadar olarak yapı 
l an tahkikat ve ara,tırmalar ile me,gul oluyorlar. 

Pctit f>,ıri .~i en gazetesi, bu mesele 
cır~fında yapılmakla :olan tahkikata 
da~r alakadarlar tarafından muhafa:a 
Cdıle .. t k 
b 

n sıkı ketumive rağmen mus a • 
el · h • . 11 anılar için bazı gazetelerin bazı 

sıyasi . . .. 
1 

. &-rup şeflerinin ve s&ırenın ısım· 
erı 'k zı ·redilmekte bulunduğunu Fran 

sadan 30 1 hazıranda kogulan A man 
Nopa 
V 

gaııda şefı ollo Abetz ile temas 
e rn · 

vazi u~asebalta bulunmuş olanların 
gaze}tetı ledkik edildiğini yazıyor.~ayni 

~e - h zuru d gore askeri memurların u-
n a P ı· .. 

ıneın o ıs umumi istihbarat servısı 
Urları 1 llılnıış ıırafından araştırmalar ya· 

sa ile ~~ bu araştırmalard;ın biri fran 1 
tıeı t . manya arasında bir mukare· ı 
rı Csısinc 1 Ck. (;ı ( Çil IŞrnı~ Olan bir TrUptaD 
H' a b' 6 • rıirı . ır rol oynf.lmıs olan ,\\. de 

evınd ~ 
p . e ıcra edılmi;itir. 

di Clıt J> •. 
~·or ki . arısıen gazetesi devamla 

b~ri, Ddh·· ~aha geçen tcşı-iniev\'eldcn 
rnıy . ılıye N 

1 
enın ve . czareti. emniyeti umu 

u eh.ık t !)0lıs . •nüdüriyetinin haiz 
1'1%ijS\l:-dat ıi::l!rinc mlfü mu•. 

dafaonın şübelerine gitebılmiş ve bu 
müsaadeleri bilerek veya bil mi.} eı ek 
mümısebettr! bu l undukları ecnebi ajan 
larının menfaatine kullanabilecek bazı 
şah-;iyetleriıı ga:retecilik dışındaki fa 
aliyetleri hakkında dikkat naıarını çek 
miştir. İşte bu tarassud ıle polis mü
düriyetinin umumi kontrol şubesi meş 
gul olınuştnr. Garibi şudur ki, bugün 
z;tn altında bulunan gazetecilerden 
bazılaıı Abetz aleyhıne verilen tebid 
karaı ının geri [alınması için bir_ç~k 
defalar doğrudan doğruya Dahılıyc 
Neı.areli nezdinde leşebbiistc bulun· 

muşl ıudır. 

B ıeıecilerin ba1ı şah:slarla u 2'a , . _ 
kolayca dostluk tesis etmek ve ko· 
rük<>rüne onlara emniyet beslemek su· 
retile gösterdikleri ihtiyat~ızlık . h_ak_
kında naı.arı dikkatJcri celbedılınıştı, 
~azarı dikkatleri :celbedilen şahıslar 
'bundan mütenebbih olınamışl ardır, 
belki de Alman Abetz bir taraf tan 

. - Gerisi il..idci s'l"·~ " 

r 
1 Amerika'nın harice 

tayyare . ihracatı 

......., 
< 

Nevyork : 21 - a. a. -
Tayyare Ticaret Odası Re
isi John Jouett , 1938 yılı 

zarfında muhtelif mamle
ketlerln ihraç ettl§I tayya. 
re ve hava malzamesl hak 
kmda b i r r apor neşretml•
tlr. 1938 yıh zarfıdda Ame 
rlka 68,209,500, Almanya 
27,t83,501 , 1 n g 1 1 t e r e 

26,501,340,ltalya 8, 121,439 
ve Fransa 5 ,725,208 dolar 
kıymetinde tayyare ve ha· 
va malzemasl ihraç etml, 
lerdlr . • 

Satye yolsuzluğu 
mahkemesi 

Duruşmaya yakında 
başlanacağı anlaşılıyor 

Ankara : 21 (Telefonla) - Dör
düncü sorgu hakiminin Salya yolsuz
lugu etrafındaki tahkikatı ikmal ede
rek iddianame yazılıp afpr ceza mah
kemesine vcrilı,ıek üzere evrakı müd· 
deiumumiliğe tevdi ettiğini yazmış. 

tık . 
Doksan ~alıif elik 1ahkikat dosya· 

sından maada yolsuzluk işine ait bir 
çuval dolusu da evrak vardır. Miid· 
deiumumilik dosyayı tetkike ve iddi· 
anamesini hın.ı rlaın ;ı ~a ba~lamıştır. 

liiidisc şu günleıde mahkemeye in li· 
kal cdecd.tir. 

Sablk Oenizbank umum müdürü 
H. Yusuf Ziya Ôniş tahliyesi için mü
racaat elmiş, dördüncü sorgn hakim· 
liği bu isteği reddettiği cihetle ma1.
nıın bu karara da itizar etmişti. 

Bu husustaki evrak dün asliye 
dordüncii cC"za mahkemesine veril
mişlir. Mahkemece yapılan tetkikler 
neticesinde sorgu hakiminin karat ı ye· 
ıinde gorülerek B. Y u~uf Ziya Ônişin 
tahliye istediğinin ı eddine karar 
\'erilnıiştir. 

Dördüncü soı gu hakimliği taı a· 
fından son yapılan islicvt<p neticesin
de B. Malik KC'vkebin mevkufiyetinin 
devamınıı mahal ~öıiilmenıiş ve tah· 
kikata gayri mevkuf olara~ devam e· 
dılınck iiıeıc kendisinin tahliyesine 
karar verilmiştir. Dün B. Malik Kev· 
kep scrbes bırakılmıştır. 

j Karat aş , __ _ 
Plajı 

Çocukları n Cennetidir 

Yavrularınızı bu tabiat canne· 
tinin Havasından, Na, 'eslnden 
ve Fayda larından mahı-um et. 
m emek için h iç olmasa Hafta 
da iki g Un o r aya götUrünUz. 

1 l~ r gUu nıuotaı:~nı otobu. :cfl'l' 
• lt..141 nr>dır. 

Samsun Bölgesindeki 
büyük sevıap faciası 

Binlerce dönüm mahsulat sular altında 
kaldı; bir çok köprüler yıkıldı 

ALAÇAM'DA OLENLERlN SAYISI BEŞTiR 

Samsun : 20 - Sel löhribcıtı hak 
kında malümal toplanmağa devam 

edilmektedir. Bugün bir erkek b 
'k . . . ve e· 

şı ıçınde lm çocuk cesedi ç k l ı arı . 
mıştı r . Dünkü telgrafımda i . . nsan 7.a-
yıalının 30-40 arasında tah . ·. 

·x.· b'ld' . mın edıl-
dıli ın ı ı ırmıştim. Sel mıntak ··1 . 'b . a~ı c 
ırlı al lemın edilemedill'ind e 1 •. 
•· t• b' k 6 n, tenu7 .... a ı ır ra am tesbit edile . 
l
. nıcmış. 
ır. 

Hıınunla beraber insan z . . ayıatının 
knktan aşağı olmadı"'ı ani 1 ıs aşı mak-
tadır. Bugünkülerle beraber k 1 . çı arı an 
cesetlerın sayısı sekize baliğ ol-
muştur. 

Sel, Bafıa mıntakasında M 
. 'k er-

ıneç ıstı amelinden A""a"alan ır; ... çayına 

oradan da Kız ılırma""a dök .. 1 .. • ır; umuş ve 

Samsıımlmı bir ~iiriinii~ Uelediy<' parl.ı 
nehrı kabartmıştır' Ch arda s 1 d k 1 k .. u a t ın-

a ·a an oyler halkı çok zarara ux. 
ramışlardır. ır; 

Ankara : 21 (Telefonla) - Bur 
göre, Samsundaki seytap faci· aya gelen haberlere 
çok müphemdir' Merkez k •sının doğurduğu planço 
dönüm mahsulal sula it aza topraklarında binlerce 

bit edılmıştir. k 
Ç b Bafrn kaymakamları seylap mınta a· 
arşan a ve . • . 

1 da Çalışmaktadır. Samsun valısı de S afraya gıt· 
arın · · bOtO t db' · ti HOkumet faciayı önlemek ıçın n e ır· r a ında kal t . 

on sekiz köy arazisi sula it mış ır. Çarşanbada ıse mış r, "k t .. • . d 1 
lere müracaat etmiştir. Halk büyu · eessur ıçın e o • 

- r a ında kalmıştır 
Sular bu bolgelerden he .. . · 

nahiyesinde de iki ko" p .... nuz çekılmemiştir. Alaçam 
ruyu sular k 

da seylAptan ölenlerin sa 1~ • Y1
• ~ ıştır. Bu M ın tıka· 

Y 1 şırndılıK beş olarak tes· 

ki beraber hükumetin gösterdi~i yüksek alaka ve 
;eafka~tan çok mütehassis olmaktadır' Evsiz barksız ka· 
lan köylüler şehre getiri lmekte ve barındırılmaktadır. 

Mültecilerin vaziyeti 
ENTERNASYONAL MÜLTECİ
LER KOMITESt DON TOPLANDI 

Mura hha slar _Hiikfımetlerinden yeni Talunat bekliyor 

Landın : 21 ·a.a.- Muht rr d"I .. olan resmi bir 
lcketl ı k' e 1 mcm- hitamı nda neşre ı mı~ . i 

1 
ere e · ı nıiiltecilerin akibeti 1 bl" . . h r B Roose\'eltın n 

o acağına dair sorulan b' , k ne e ığ reısıcum ıı . . ·e . ıı ço . sualle· . .k Fransa Bı ezılya ve 
ı ce\ ap veren B. Chaın . gıltere, Amerı ·a. ' .11 . . 
hacir kabulü .. ; . • berlam mu- arjantin hiikiimetleri mümessı crını ı . 

ıç.n ıazıın olan 1 • • müzakere etme..: 
hususi ı e.c;ekk .. il . ' pnra ııın ınülte:; iler ınese esını . 

d· ı . . u eı tarafından temin .. - .. - deki eylul ayının ılk haf 
e ı ernıyeceğiııi so .. ·fern'ı"lı'ı. uzere onumuz h d , .., t asında Amerika riyaseti cum ur a· 

Londra: '21 ·a a f-I " • kd' d •el .. . . .· ııhuınetler . . d b' konferans a ıne 8\ 
arası ınultecılcr koınit . . - ırcsın e ır 'ld'. kt dir 1 esının dun o~ e l miş olduğunu bı ırme . e • 
eden sonra akdetmiş olılugu içtima~n Gerisi üçüncü sahıfede-

Romen askerlerinin Ma
caristana kaçtığı yalan 
Romen ordusundaki tedhiş 

haberi tekzip ediliyor 
. Bükreş : 21 (a. ıı.) - Rador a-
1ansı bildiriyor : 

Bütün Romanya gazeteleı i, Ro
manya askerlerinin Macaristana kaçtı 
ğı ve Romanyada tethiş sistemi hii -
kiiın sürdii~ü hakkında Macar propa
g:aıı~a kaynaklarından çıkan habt-rlc
ı ı şıddctle reddetnınktedirler. 

. ~nivcrsal gazetesi Macar haber
lcrınıJncşrederek bu haberlerin resmi 
mc~badan çıkmasına rağmen tekzibe 
da:ı • lcğmiycccıtini l.aydcdiyor ve 
diyor l.ı ·: 

u k b'I proı>agandalar ınüclaf aa 
Dil a 1 b" ) b' ·rrx.·ni ve oy e ır 

edilen t_ezin ~ayı 1t tlerimiıin islahın · 
komşu ıle ınunase >C • •• • 

d 
. ~ ıerınektedı r. Hakıka· 

akı zorluğu gosk ll' eti bu hareketi 
it bilen Macar e ·a ıy 
ancak takbih eder. Macar yropa~n 
d ndığı usullerı ekserıya 
asının kulla . V b propagandayı 

ortaya çıkard ık. e u 
hakikat ve doğru haberlere dayanan 
Romen e propagandasi ile l~arş~lamıı~ 
vazif cmdir. Ziı:n yalan, resmıyetın hı· 
ınc1ycsinc rnnzhar olsa dahi l.udrcl· 

itdir. 

Bay Rıza Çevik 
Ankara'ya gittiler 

Eski valimize dün yapı
lan uğurlama töreni 

çok hararetli oldu 

E mniyet umum müdürlüğüne 
tayin olunan eski va limi Bay Ali 
Rıza Çevik bir kaç g ündenberi şeh 
rimizde olduğu malumdür. Ç ok d e. 
ğer li eski valimiz dün saat 15 de 

Toros r-kispresi le şehrimi:r.den ayrıl · 
mışlardı r. 

Kendisini pek çok seven Ada · 
nalı lar dün eski valilerini hararetle 

teşyi etmişlerd ir. 
Uğurlama töreninde başta vali 

1 

vekili Bay Kudret Kant olduğu 
halde belediye reisi, Fırka komutan 

vekili, emniyet müdürü, parti, ha l 

kevi, belediye ve diğer kurum er

kanı, banka direktörleri ve çok ka · 
! abalık bir halk kitlesi hazır bulun · 
muştur. 

TÜRK SÖZÜ : Eski Valimiz Ali 
Rıza Çevik'i en samimi temenni· 
lerle uğurlaı ve yeni vaıif csinde de 
başarıla rını dileriz. 

Curcntol gazetesi de yalana da
yanan bütün tezlerin zayıflığını bil. 
hassa kaydederek diyor- ki : 

Ronıanyanın hakiki vaziyeti, zı

yarcte gelen bütün ecnebilerin takdir 
v~ hayranlığını celbetmcktedir. Yeni 
rejimin yapıcı mesaisi hakkında çıkan 
yabancı makaleler bunu göstermektedir. 

Romanyada ekalliyetlere karşı 
yapılan iyi muamele alakadar memle
ketler matbuatı tarafından dn müttefi. 
kan teslim edilmiştir. 

Dığeı buliın azatek:r de, Jynı 
,. l.ıfdc yazılar nr~ı ttm U~dir. 



Politik Meseleler 

NAZiLER HAYALE 
K PILMASINLAR 

Yazan 

Vinton 

Bu temmuz aylarında Avrupanın ı 
derin düşü ıc~ye dalmış olması bize 1 
sıkıntılı manz.ırayı en karanlık nok· 
taları v~ en aydın 'ık kısımlariyle tet 
kik etınek fırsatını veriyor. 

lngıliz Vf" Fransız demokrasileri 
ni sinir harbi adı verilen şı-yle ve ka 
ha klifürlerfe bitap düşürmek husu 
su ıdaki nazi tt>şebbüsü iflasa mah· 
ku ııdur. Britanya imparatorlu~u ve 
F ran'>ız mGttdıklerini son se.ıeler zar 
fında o kadar Ü nit ve inkisar tena 
vü Üne maruz kalmışlardır ki karar 
ları bu neviden manevralarla bozu 
lamaz vakitlerini girişmiş oldukları 

tedafüi hazırlık vazıf esind,.n bir da· 
kika ıçin ayrırlar"a bunu vazıfdcri 
ni haşke türlü telakki etmiye sev· 
ked~ct:k her hlngi bir şeyi görecek 
lerini um fokları için yapıyor değil 

dirler hariçte ne olacağını ve en kö 
tü ihtimalin hangi anda tahakkuk 
edece~inı kimse bilmt"z bizim butün 
bil liğımiz hadiseler icap ettirdıği za 
man yapacagımız Şt":ydir. 

Sulh zamanında Bri. anya ada la 
rıncia hu derece tam bir vahdet hiç 
bir Z.lm;rn görül:nemiştır. Bütün iç· 
timai sınıflara bütün dinlt>re mcmup 
~ı kekler ve kadınla'r nazizme karşı 
bir harhe refakat l"necek olan yu· 

• va!arının gündelik hayatının kökten 
n ı>gişmesine manen ve maddeten 
hazır lanmış!;. rdı ·. 

Bütün hüvük Brit,ınya üzerinde 
Amerikalı ziyart"tçilerin ve diğer ec 
nebi tııristlt":rİ:ı hayran~ğını cdbt-den 
hir sükun hükii'u siirmektedir. İ:.tik 
h<tlden endişe edrn yt'gane fertler, 
harp zamanı için henüz hazırlanma
mış olanlarla kendini idare t-<lrnle· 
ı iıı her.üz müphem olan bir huhran· 
da karar vermtkte tertddüt etme· 
sinden korkan halk kütlesidir. 

Bugiin henüz vakit vardır. Fa 
kat yt" ni bir hu<-ket daha ziyade 
tehgıtkar bir karar bizim neslimize 
hu imkanları kapıyarak Jn!arı du· 
man ve aleve kalbedecektir. O za
ıuao artık gNçekten iş işkn geçmiş 
olacaktır 

A!man ordularının 1114 de Pa 
ris öniinde muvaff akiyetsizliğe uf!' 
ramasından sonra Kayser hüküme· 
tinin birle-şi k devletler ve diğer bi 
taraf devletler vcsatetiyle ~ulh n.ü· 
ıakerdt'rİne girişmt'k üzere yarı res 
mi tek iflerJe bulunmuş olduğunu ha 
tırlanm fakat istilaya ve tecavüze 
uğraınr, olan devletler artık sulhun 
adım bile işitmek i:itemiyorlardı yal 
nız zaferi dü~ünü yorlardı. Evet zafe 

Çörçil 

Bu muzlim ve soğuk kanlı du. 
rum iki derin hisse istinat eder. Bi 
rincisi, Britanya halkının emniyet 
ve saadeti için mutlak surette za 
ruri olmadıkça kraliyet hükumeti 
taıafmdao harp ctmiye davet ediı· 
miyeceğine olan kanaatıdir. ikin
cisi, mücadele ne kadar uzun za· 
man devam ederse etsin, nazilerlo 
kuvveti İngiliz imparator!uğiyle f . 
ransız cümhuriyctini yıkmıya mu 

vaffak olamıyac"ğı kaoaatidi 1 ; ve e 
ninde sonunda ferdi hürriyet da. 
vasiyle enternasyonal hüsnüniyet 
davasının bütün Avrupa'da ve hat 
ta bütün dünyada daha geniş, da 
ha yüksek ve çok daha sağlam te 
meller üzerinde emniyette c.!uraca· 
ğına olan güvenidir. · 

Harp olacak mı? Bu tamamiy. 
le B. Hitler'e va etrafındaki nazi 
partisi lidı!rlcriyfe parti politikacı· 
larına bağlıdır. O emir vermezse 
hiç bir top patlamıyacak ve kan 
dökülmiyeceklir. 

Herhangi hir anda. yüzünu ay 
dınlıktan yar'a çevirmiye karar ve 
rir. Komşularına eziyet ve işkt-nce 
etmekten vaz geçer. senbolü ve ifa 
desi haline geldiği zalim müsama· 
hacılıktan vaz gtçtrst, Alman ıniJ 
letine,. her mildin ücretlileri ve iş 
çileriyle birlikte, parlak bir istik ' 
bal vermek için heıhalde ~irkaç ay 
veya bir kaç sene kafi gelecektir. 

Kılıçla kendine bir "hayat sa 
hası., açmıya çalışmak beybudedır. ' 
Fethedilmiş bir araziye malikiyet 
halk kütler ini e.,lcısinden ziyade fa 
kirleştirecektir. Halbuki, ''bütün 
memlekt tlerdeki bütün insanların .. 
işbirli~i yapmaları ve fen yirminci 
asrın adaınlamıa hudutsuz bir "ha 
yat s:thası .: açar. Bugün, Nevyork· 
l'a, otuz katlı binalarda. eskiden 
aynı saha üzerinde yaşıyanlardan 
çok daha ir.i şaı tlar içinde.yaşıyan 
daha kalabalık insaa.lar vardır. Gc 
çen har bin sonunda ıssız bir kum· 
sallıktan ibarat olem Tel · Avivdc 
bugün yüksek medeniyet sevıye. 
sinde yaşıvan 80 000 yahudi var 
dır. M11ddi ~ahada in5anların birlik 
k, sulh içinde ve hür olarak çalış · 
takları takdıı d~ başaramıyacakları 

hiç bir ~ey yoktur. 
Kuvvet sayt-sinde bir halkı di 

ğerine hakim kılmak, ve mağlupla-
rı imha etmı·k vahşi mdodu tcsiı siz 

ve kühne bir metoddur. ilim adam 
larma fırs t ver iniz! itimat, teŞeb
bü" ve hüsııün ı ytl şartlarını tesis e
diniz! Bu '\art ar olmadıkça, servet 
ve refah onları yakalamıya çalışan 
!arın ellerinden daima kaçacak 
tır. 

ıi ve intikam 1 F~kat bır harhi Al 
lah korusun . p,:ıtlak verir.!e dehşet 
saçan hava silahl;ırı yüzünden kıyas 

edilt'miyrcek derecede daha vahşi 

ve ciu ı durqıası daba müşkül olacak 
tır. r 

Yuğoslav naibi 
pol, Almanyaya Nazi pi! rti iyle onun haşin şrf

le ı i me.:;e!a, Polonya, Ba ltık devltt 
lerı Ukraııya, Macaristan ve Roman 
yanın istila edilebil,.ctgi ve bunun 
neticesi ola. ak mütearrızların büyük 
devletlere o Zdm rn sulh teklif ede 
hile cekleri ham hayaline kapılmasın 

Napol> on kılıç elinde olarek bü 
tün avru~a merkezlerinde muzaffer 
b r su h aradı BerlinrJt, Viyanada 
Madri\'te Ro.nada ve nihayet Mos· 
kovada hu~u ar dı. Bıitün bulduğu 
Sairıt - Helene oldu Halbuki bu 
miicadt>lt" esnasında lngilterenin t k 
başına kaldığı ve bütün dünyayı kaı 
şısında bu'duğu oldu Bugün mevcut 
olan şaı tlar bamhr.~kadır. Bugün 
bir haı p lngiliz impııratorluğunu dün 
yanın döıtte üçiyle müttefik veya şe 

·------· OONON 

MEŞHUDU gitmişti ve l·u 

sebeble boıı tevatürler olmuştu. Fa 
kat t u sefer de prens zevct-sile bir. 
likt~ lngilter~yr gitti, 

Prens pol, kı al Aleksandrın feci 
survı t ! srı kasda uğranmasından son 
ra htnüz çocuk olan kralın ytrirıc 
Yuğoslavyanın mukaddeı atına hakiın 
olan zattır. 

Müteveffa kral Aleksandrın &m 
cası olan Arsen Karagt'orgiyeviç'in 
oğludur. 27 uisan 1893 de petres 
burgda doğdu. Validesi prenses De 
minoff di San Donato'yu genç ya
şında kaybetti. Dinovada amcası Pi 
yt"r Karageorgiye"iç'in muhitinde 
büyüdü. Bu zat 1903. de Sırp tahtı 
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Hububat sahşları 
hararetli 

Şehrimiz borsasında eski pamuk 
satışı artık seJ rckleşmi:,tir . Dün 
8000 kilo kadar bir pamuk satışı 

kaydedilmiştir . 
Buğday alım satımı istekli v-:. ha · 

raretlidir . 

ŞEHRiMiZDE 

Mahkemelerde 
yaz tatili 

Şehrimiz mahkemeleri yaz tati· 
line girmiş bulunuyor. Tatil eylulün 
beşine kadar ~ürecektir. işler nö· 
betçi hakimler tarafından görüle
cektir. 

Asliye cezada Mustafa Ü • un ı 
ile Baha Sümer nöbetçi hakim ola. 

0

rak kalacdklardır. Yaz tatili ağır 
ceza mahkemesine şamil değildir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrim izde gök yüzü açık 
hava hafıf rüzgarlı idi . Crı çok Si· 

cak gölgede 36 dereceyi bulmu~lu. 

Bira fi atları 
Bir şişe biranın 15 
kuruşa kadar inec~k 
haberi doğru değil 

Bira fi ., tl~rinin yarı yarıya indi. 1 

ıilerek şişe başına 15 kuıuş gibi bir 'ı 
fiat kabul t"dılectği etrafında dün 
bazı gazetel ı·rdc intişar eden ha\;er· 
ler, alakadı-rlarca tekzih o!unmakh· 
dır. 

inhisarlar Vekili, gazetecilert": 
verdiği beyanatta bira şişesinin an
cak ?O kuruşa satılabileceğini tasrih 
etmişti. Şimdilik bundan aş~~· bjr 
fi•t tasavvur t>dilmemtktedir. Bira 
satışlarında duıulacak nokta, piyasa 
da her zaman kafi miktarda taze 
mal hulundurahilmek keyfıyeti 

dir . 

Bu şartlar bir kere tesis edil · 
dimi, bütiin beşeriyet için kafi de· 
recede saha VI! mebzul mahsull t r 
bulunc! u~u görülecekıir. 

Mağıubiyetten kendini topla 
dıktan sanra yolu göstermiş o'say · 
dı Almanya için bu ne · büyük \ ir 
şertf teşkil edecekti. 

Bay Hı tler'in bu sükun fırsatın
dan istıfadc ederek bu basit fakat 
mühim hakikatlar üzerinde düşüne · 

ceğini umalım . 

HALK 
HATAY 

EViMiZDE 
GECESi 

Yarin akşam Halkevi gençliği 
parlak bir gece • 

verıyor. 

Hataydakl büyük bayram mUnasebetlyle fehrımf z Helke· 
vlnln bir " Hatay gecesi ,. tertip ettljlnl evvelkl gUn yazmıştık. 
Bu geceyi hazırlamak üzere seçilen komite ı,ıerlnl bltlrmlftlr. 

Bu toplantı yarin ak,am 
Halkevı baçeslnde yapılacak

hr. 
G"ce, muzikli, şiirli, hitabeli 

olacaktır. 

Bila istiı.na tı ütüıı Adanalılar 

Halkevinin hu toplantısına davetli 
dirlt r. Davetiye ve giriş kartı gibi 
hiç bir kayt yoktur. 

Yarin geceki toplan tada Hal 
kevli iençlerimiz, Hala}' ıaf erinin 
marıasını tebaıüz ettiren konuşma 

lar yapacaklar, milli şiirler, şarkı· 

lar okuyacaklardır. Gecrnin çok 
parlak olacağı tahmin t:dilmekte 
dir. 

Romanyada nazi 
pr-opagandası 

~ Birinci sahifeden artan -

~kcndisile bazı mesai arkadaşları ve 
diğer taraftan miinasebetlerinden ıs· 

tifadc etmek istediği şahsiyetler (ara· 
sında kültürel, monden ve kadın saha 
ldrınd•ı anlaşma muhiti yaratmıştı. · 

Şunuda kaydeylemek lizımdırki 
iki fransız gazetecisi kendilerine ya. 
pılıp da dinlemedikleri mükerrer 
ihtarlardırn ve Abetze bedava hiz 
met t"tınedikleri anlaşıldıktan sonra 
tevkif edilmişlerdir. 

Tevkif edilen ve haklarında tah 

kikat yapılan şahsiyetler, n ızi pro
pagandası eıjanlarma ve ezcümle 
Abetzin muhitinde dolaşan Avus· 
luryalı kibar kadına bazı yerlere gir 
mek üzere müsaade almak için ta · 
11vssutta bulunmakla mı yoksa bu 
nazi propagandacılarının 'katiplik 

vazifesini görmekle! mı suçlu bulu 
nuyor:M ? Tahkik memurları, bu 
noktaları aydınldtmış oldukları mu 
ha\kak ise de, bu hususta hiç bir 
şey "iÖylemiyorlar. 

Belediyede imtihan 

Belediy~nin ınuhtelif şu
beterine imtihanla 

memur alınıyor 

Şehrimiz belediyesinin muhase· 
be. temizlik ve yazı işleri kısım· 
larında münhal bulunan memurluk 
ve kitiplikler i;in müracaat edenle· 
rin imtihanları bir heyet huzurunda 
yapılmıştır. Bu imtihana 32 genç İŞ· 
tirak etmiştir. imtihan evrakı bir kaç 
gün içinde tetkik edilerek kazıman. 
tar bildirilecektir. 

Ziraat vekaleti müfettişi 

Bölğemiz p11mukları üzerindt" tet 
kikat yapmak üzere, Ziraat vekale 
ti müf ettişlerindeıı Bay Seyf ı Suscn 
şehrimize gelmiştir. 

Bağ yanğını 

Yenidünya Mezrasında dün bir 
yangın çıkmış ve bir bağ evi içinde 
ki f'Şyalarla birlikte te..rnamen yan· 
mıştır yanan bağ evi Sııgediği ma 
hallesimJen Yı1suf oğlu Hasana ait 
tir yanğının neden çıktığı meçhüldur 
zabita tah'<ikat yapmaktadır. 

Bir kumarcı grubu 
yakayı ele verdi 

Ada sokağında H.:.san Akzay 
t•vinde birisinn dükkanında dün gi 
ce Mustafa ogl J Akıl, Yeşil oglu Ha 
san adında üç kumarcı oyun halirıde 
yakalanmışlardır. 

Göbelsin propaganda servislerin 
den başka Almanyanın von Ribben 

1trop tarafından kontrol ve RudaJph 
ttes, tarafrndan idare edilen bir 
teşkilatı daha vardır ki bu ikinci şu 

be mesabesindedir. Bu teşkilatın a 

Y ollara taş döşendi, t~b~ 
şendi, katran döku!," 
ton döküldü ve nıll'l 

anlaşıldı ki, en dayanıklı yol 'ti 
yollardır. 

Fakat son zamanlarda Par~ 
lediyesi yeniden incelemeler ~ 
ve en sağlam yolun beton ol...,. 
anlaşıldr. . du: 

Paris belediyesi betondan, ~ için 

fcumdan, asfal~tan ve kau~u~t~ll ~ tar 
ler yapb. Yirmı metre genışlığlO ~ nun 

bu pistlerden dokuz yüz kil? a~ nizd 
ğındaki traktörleri altmış bın , l 
geçird:ter ve yolları muayene e \'efı 
ler. baki 

Asfalt ve beton yollar ~ gös 
muş, hırpalanmış, linoleum ile 
uçuk yollara birşey olmamıştı. ,J r~ . 

Pari1' belediyesi bu hususta pışı. 
bir rapor hazırl~dı. Bu rapora / ~~nı 
Lundan sonra yolların linoleu~ un 

b'J' sul~· 
yapılması gerektir. Eğer bu ~ 
olursa. bundan sonıa arazözlere t mk ez 

k 1 
. . , Ur 

cet kalmıyaca ve şose erımıı ._ 
ile cilalanıp parlatılacaktır. çıg 

riva3 
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POSTALAR! TÜRKiYE RADY Yed 
ANKARA RADYOSU lcın 
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12.30 Program 

13.35 Türk müziği 
1 - ..... 1 ... . .. --

omu 
dek 

~ ( .. yu 

havent pc~rcvi. 2 - lsma•I Ha"~' ıatc 
Nihavent semai - Feryat ile 'i'~ Vcd 
lcriken. 3 - .. . .... . . ·. · 1.1 Va 

Nihavent şarkı - Söyle nedır ki 
isi zaı ın gönül 4 - Rahmi be}' , cim 
havent şarkı - Saçlatınrı bağl•"~ fas 
S - Artaki - Nı havcnt Şarkı ..... (,Jıl b 

1 

lasam saçlarını. 6 - Arir bey ~.~ J ak 
vent şarkı - Şarap iç gülfcJ111 1 

ol 
") 7 · bir gu er. - ........... · 

S<ız semaisi. l 
14.00 Memleket saat ayan, ııJ llıın 

ve metl!oroloji haberleri. , ti <>nu 
11.10 - 15.30 Müzik ( P de 

müzikhol , Dans - Pi.) he 
18.30 Prcgram 

18 35 l\lüzik (' "OHcrıbach, , ıc 

feus cehennemde oper inden potf iyo 
- Pi. ) ~1 sin 

18.4'5 Müzik ( Küçük Oıkt li· 
Şef : Necip Aşkın ) I i,~ 

1 - · Delibes - Kopalya b·1te ı.1 \; 
. "''ali.,. .rar 

dcıı bebek d0:tnsı 2 - Hcını w ' 
- Dans eden kuklalar (Fokstıo!) ~1r I 
Heuberger - Şaıkda 4 - zıe Ct 

- Eşkiya opcreıinden (Potpuri) 
1 

bu) 
19.15 Tüık mü1iği (ince s;ıı ~s 

Ş•mu <la kaydetrnelidir ki em· 
niyeti umumiyenin mukabil casusluk 
teşkilatı ht':nÜz işe rnüdahalc etme· 
miştir. Bu mes~ le ilr. umumi :kontrol 
s~rvisi meşgul oluyor. Bu şube. tah 
kikatını bitirdikten sonra dusyoları 
ciheti askerıyt:ye t .::vdi etmege davet 
cdılmiştir .. 

P dı isle çıkan Les Ecoutes g~ze . 

trsi de bu mesele hakkında şu ma
lu marı "eıiyor : 

1tıa 
;ıJ' 1 

20.00 ~1cmlckeı saat ayarı . ıtilj 
ve meteoroloji habeı lcı i. dia 

janları ecnebi memleketlerde mübim lı) 
şahsiyetler ve nüfuzlu gruplarla mü 
nasebetlerde bulunurlar Abetz bu 
propaganda teşkilatının Fransada 
delegesi idi, Belçika ve Hollanda da 

20.10 Neşeli plaklar - R· ~~ lıla . e 
20.15 Türk müziği (scçilrrı 1ş ele, 

eserler. ) laı 
- Gerisi üçüncü sahifede- 20.so Konuşma ~!Jr 

21.05 Temsil (~1ar 

PRENS PO~J 
, 

ce, prens Pol Yuğoslavyanın dahili 
ve harici işlerini öğr~ndi. 1934 sUi 

kasdından sonra birinci naib halline 
geldi. Yu~o'ilavyanın bütün mukad 
derati elinde bulunuyor. 

22.00 Hartalık posla kuıusıl 
nebi dilleıde) hay 

22 30 Müıik (Richard sııaıı"~ ~ tah 
~1e511 ı na geçdi. SabiliM dev.ıım etti M('k 

tepte arkadaşları tarafından pek 
Se\ıilirdi İyi çalışırdı . Yuğoslav kul 
lüıile alakaılar oldu. 

lık gerıçliğindc müzikle ve spor 
la meşgul olmuştur. 8ılhassa tenisi 
pek St:Vcr. 

1912 de lis~yi bitirdiği zaman 
balkan harbi başlamıştı. Uu nıüna 
sehetlt! tahsili bir yıl kadar inkıtaa 
uğradı. 1913 de Okoro'et gitti, umu
mi harbin başlangJcınd;ın az cvvd 
diplomasını alarak memleketine dön 
dü ve kr11lın fahri yaveri oldu. 

Hususi surette tahsile d'vam 
eden prens pol, milli ve ecııebi ede · 

hiyata hakkiyle aşinaJır. Belgradda 
1 

yeni bir resim müzesi tesis etmiş. 

tir ki, şöhreti Yugoslav hududları 

dışııı ı taj nıjtır, Prens güzel sanat 
ların, ilmi tedkikatın ve havacılığın 

hamısi l1iye tanınmıştır. 

Pol 22 tt şrinievvel 1923 de Yu 
nan hanedanından preses Olga ile 
evlendi. 1914 de prens Aleksandr, 
1 Y28 de prens Nikola isimli iki ~v 
Jadı oldu. 

Mütevaffa kral, prens poi'u Ja· 
ima kendine bir yardımcı olarak kul 

lanmış ve bu maksadlct yetiştirmiş· 

ti. Harici memleketlere mühim İ~ · 
let in halli için onu yollamıştı. Böyle-

Fransız muharriri Paul Morand'a 
göre. Sırp karakterlerinde jki .bariz 
hususiyet vardır : Biri muhariplik, 

hürıiyetperverlik, canlılık. öbürü, 
şairlik. hassaslık. Kral Alelcsandr 

askerdi, idartciydi ; birinciyi temsil 
ediyordıı. Prens Pol ise ikinciyi tem· 
sil etmektedir. 

Prens, memleketinin dahilinde 
halkın, haricinde de bütün Yuğos· 

lav dostlarının itimadını haizdir. Va 
ta mm 1934 den beri sarsınh51z idare 
edişi bu itimadı kuvvellenJirmiştir. 

Violonscl sonatı) Çalanlar : · ~tiı 
mil ve Cemal Reşit ,ı llak . zır• 

23.00 Son ajans habcarlcrı, ıı~" tlıuJ 
eshaın tahvilat, kambiyo - " ırı 11 
borsası (fiyat) I) cı 

23.20 l\lü7.ik (Cr.ıband} p. 
1 

uı' 
23.55 - 2-t Ycırınki pı~/ 1 

ta 

Prens Pol 
Londradaki 

f·,,e 
şere 1 taı 

ti'' ~ar ziyafe la,1 

yıl 

Londra : 21 ( Radyo ) ·rol"' 
goslavya Kral Naibi Prens dd 

·rı ur: 
Prenses Olgor şerefine f rıgı ~ 1' ~ 
vekalet dairesinde Çemberi!\) 

ll.ı ı 
bir 
~lı 
1 
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J BAKLA Nasıl bir gıdadır ? 
Avrupa neden alıyor? 

----------"' ----------· 
Tanrının Peygamberlere gönderdiği ek
meklerin terkibinde daiına bakla da bu
lunurdu; baklayı en çok kimler yemekte? 

* --------------------...J 

Gcçtn gün gazeteler yazıyor
lif ~~: Yabancı memleketlerden biri 

ıçın bizim piyasadan büyük mik· 
il d tarda kuru bakla af13 1 orlarmış. Bu 
ıı ğıfı n~n . sebebini belki merak :tmişsi-
M nızdır. 
1 

Her yerde ve her mevsimde 
' velınimet kuru fasulye varken, kuru 

baklaya neden bu kadar rağbet \ 
'il gösteriyorlar? 
~ Bu rağbetin sebcLi bence, ku- 1 

ru baklanm, insanın başı sıkışınca 
U• Pişirilmeden büsbütün çiğ olarak 
f Ycnilebilmesidir. Saklanılması müm· 

kün olan kuru sebzelerden , ne fa . 
" sulyc, ne bezelye, çiğ olarak yenile 
e t mez. Halbuki bazı memleketlerde 
cı kuru baklayı yalnız tuza batırarak 

çiğ yemeyi sevenler bulunduğu 
rivayet edilir. Bu rivayete göre, çiğ 
bakla yiyenler onu taze· fındık gibi 
lezzetli bulurlarmış. 

Zaten kuru bakla çiğ yenilmese. 
de pişirildiği vakit öteki kuru seb 
lelerin hiç birinden aşağı kalmaz. 
Suyu mercimekteki ile bezelyede

O~ kinden pekaz fazla · yüzde 11,5 
o5 >'erine 12 dir .. ise de kuru fasul· 

Yedeki yüzde 14 nisbetindedir, Bes · 
lcrnck kudrdi kuru fasulyeden 

9 .>'Üıde iki ziyade demek olur. 
Azotlu maddeleri 'mercimeklr

ornuz omuza, yüzde 23, fasulye 1 
~ ~~~i (yüzde .120) bezelyedekinden 

(yuzde 21) zıyade, yağlı lmaddclrr 
kP zaten kuru sebzelerin hepsi 1de de 
ad' Vede kulak kabilinden daha aı. 
· · Vakıa, sulu karbon maddeleri öte· 
ir k" ~ ı kuru sebzelerdekinden az, mcr-
811J (!İrnelde bezelyede yüzde 59, kuru 

~ fasulyede 57 oldugu halde kuru 
;\it. baklada ancak yüzde 55 ondan 
111 i~ ıJolayı bizde baklanın tazesine bile 

biraz şeker katmak adettir. 

Fakat sellüloz maddesi bakı 
ııl 

llıından kuru bakla, :~u maddeden 
cıtı' 0nuo terkibinden yüzde 6,5 nisbetin· 

~e . olduğundan kuru S•!bzelcrın 
epsınden üstündür. 

..,.. L Madenlerinin umumu düşünülür · 

0 tP ~c biraz yavan olmakla b~raber 
ı~ot madeni kuru sebzelerin hep· 

~s ~:~dekinden fazla. yü~d~ 0,514 ~i: 
. gram olduğunddn tıraıt guddesını 

,ıd ı,letrncğe hepsin J('n daha ziyade 
all~ htar, 

!!:ı t Sonra da baklanın · kuru sebze· 
) b~~d.~n hiç birinin n~il ol.a~ıadığı · 

1 ıt>uk ve meşhur bır tarıhı vardır: 
ı . ski Mısırlılar ruhun .tcnasühüne 
,,ıa~ k~~rıdıklarından insandan hayat çe· 

<J'.lıncc ruhunun baklaya i'eçtiğ'ini id 

l 
ıa ederlerdi. Bundan dolayı Mısır· 

t ılar b k' . 1 ~ e de akla yeınekt~n çe ı.nır .erse 
• bakla falı bu itıkat ve ıddıadan 

,, almıştir. F' :ıl insanın ruhunu taşı· 
''>r d' ~ tarı 'Ye falcılar fallarına bakla ka 

ıı ( ar, 
E.sı . .- I ha 
1
• ı srail oğulları Mısırlıların 

s y ıcc ad . . ki b c c'tilh etlerını almı~ olma a e 
111 le,· '~ Onların bakla hökkında fikir· 

ını k b . ,.,• lıakı la ul etmediklerinden kuru 
,,.. a sr · ı 
rııl~" ?tıukaddesaı . oğullarınca · aksine · 

1ırı10 p bır gıda sayılırdı. Ttfn· 
, tğin e;!~~~~rlcre gönderdiği ek· 

1 / b1.ııurıurdu. ıbınde daima .bakla da 

lsrail • 
~oı~bct ~gullarından gördüğii bu 
ta~i'*td netıcesi orarak bakla Ol ta. 

(ff J~arıll'ıışt~ Pek şerefli bir yer ka· 
a,, . . H k· r 
1 

ılaçıa e ım erin en mt-şhur 
t .ılı t ı ı ar d 

.. , ... ı . rıııss 
1 

a~ın a baklaya fay 
'" oırb· a ar . ~ d 

.( l· ltlcriyı ·~na etmek için adeta 
Ol ' '\tıı.ıj.,. c rckab t · • • · oı: it! "1 oks" ~ e c gırışcaışlerdır. 
·fi lı' • ~arşı, biuruğe karşı, l:imisi isha. 
~ ~ -k rçj: çot~ cja zayıfletrı sc· 

~'k ... 'Y Jır'rf ·t.J: ~:ı . 

kın meşhur hekimi Razi böbrekler· · 
den gelen taşları eritmek için bak· 
layı ilaç olarak tanıttıktan sonra 
bizim fbııi Sina da onu ağızdan kan 
gelmesine karşi deva diye tavsiye 
ederdi. , 

Orta çağda baklaya atfedilen 
hassalar şimdi unutulmuş ise de, bu 
yirminci asırda :bile. daha 1913 
yılında Pariste idrar söktürmek Ü· 

zere baklaya çiçeklerini kaynattıra· 
rak suyunu hastalara içiren meşhur 
bir hekim hocası çıkmıştı. 

Şurası gariptir ki, bizim piya. 
sadan büyük miktarda kuru hakla 
toplatanlar baklaya şöhret kazan
dırmış olan İsrail oğullarını hiç\ 
seymiyenlerdiı. Boğaz ihti)acınırı gö 
nül işlerinden üstün olduğu bir kc. 
re daha meydana çıkıyor. 

G. A. 

Romanyada nazi 
propagandası 
- ikinci sahif cden artan -

bir hakkı nezareti vardı. 
Umumiyetle Abetzin vazifesi muh 

telif siyasi muhitlere girmek mebus 
lar, gazetecilerle fabrikatörler, ma · 
liyec'ılerle münasebatta bulunarak 
Almanya ile Fransa arasında muka 
renet imkanlaıını medh ve sena el 
mek ve bu dostluk kisvesi altında 
Ribbentropun tezlerine Fransayı inan 
dırmaklı bu suretle Südetler mese
lt'si patlak verdiği zamen Abetz Çe 
koslavakyayı müdafaa etmek isteyen 
Fransız siyaseti aleyhine ~iddetli bir 
propaganda yapmış son zamanlarda 
Danzig meselesinde Fransız efkarı 
umumiyesinin alakasını kesmek iste 
miş hatta 1 temmuzda Hitlerin 'Dan 
zigi bir kurşun bile atmaksızın al3· 
cagmı ve mukavemetin f aidesiz ol 
duğunu işae için vilayetlere memıır · 
)arını göndermiştir . 

Abetzin'in her türlü müttefik · ve 
şerikleri vardı bunlardan bazılarının 
taf rafuruşluğu kendisine çok yaramış 
tar. Mukabilinde hiç birşey istem~k 
sizin kooferanscılar ve muharrirler 
le Alman tabi evleri arasında tavas 
sutta bulunuyor ve bunlara Alman· 
yada konferanslı turneleri temin cdi 
yordu bu yardım görünüşte ivazsız 
idi. F'akat hakikatte Abetzin nüfuzu 
ııu arttıyor ve ml!htelif muhitlere 
sokulmasını temin ediyordu. 

Abetı doğrudan doğruya casus· 
luk teşkilatile münasebet•c bulun
mamakla beraber, faaliyetleri daima 
şüpheli olan elemanlar kullanıyor· 1 

du. Abetz bugünt: kadar şayana 
hayret müsamahalar gören gızıı 
ve açık propaganda ofislerini idare 
tdiyordu . Abetzin münasebetleri, 
ajanları kimler olduğu ve dostluk 
şebekesilt- müşterileri araştırılı.rs~ 
bir çok aylardanbcri memleketımı· 
zio bu kadar ıztırap çektiği manc· 
viyatı kırma ve bozgunculuk mü· 
cadclelerinin gıda kaynakları mey· 

dana çıkacaktır · .. . . .. 
Petit Parisicn gazetesınm Bıu~· 

... el muhabiri bildiriyor : • Abctzın 
F ransadaki Nazi propagandası et 
rafında yapılmakla olan tahkika~ , 
buraya da aksetmiştir . A~ctz ıle 
dostları, Bclçikada da faalıyette bu 
lunuyorlardr . Hareket tarzları .dit 
Fransadıki gibi artistler mubarrırler 
ve münevver gençlik ile münasebet· 

tr.; f ... ~is ctuit.k ,·e Be ~: f! 11.. ~J 

Alman askeri 
heyeti Moskova
ya gitmiyecek ! 

Moskova: 21 a. a. -Havas Mos 
kovaya bir Alman askeri heyeti
nin seyahat hakkında bir yabancı 

gazete tarafından verilen haber hak· 
kında burada hiç bir malumat mcv· 
cut değildir. Almanya büyüle elçili· 
ğinde bu haberin hayali olduğu te· 
min rdilmektedir. 

Yeni Mısır sefiri 

Ankara : 21 ( Telefo:ıla )- Yeni 
Mısır elçisi Abdurrahman Azam 
bugün saat 10,30 da mutat mera· 
simie Reisicümhur İsmet İnönü ta· 
rafından kabul edilmiştir. Merasimde 
Numan Menemencioğlu da hazır 

bulunmuştur. 

Dantziog'teki 
Dedikodular 

Varşova : 21 (a.a.) - Polonya
nın Danıig'deki Umumi Komiseri, 
Polonya ateşemiliteri albay Solo· 
sinscki'ye karşı yapılan muameleyi 
serbest şehir senatosu nezdinde 
protesto etmiştir. 

Solocinscki ile karısı nıotörlü 
bir sandalla sahil bo)·unca gezer 
!erken bir polis motörü tarafından 
tevkif edilerek vedi saat mevkuf 
tutulmuşlardır. Serbest bırakılan 
ataşemiliter ve karısı Danzig'e dö
nünce polis tarafından tekrar tevkif 
edilerek sorguya çekilmişl~rdir. 

Çin - Japon harbi 
blançosu 

Şanghay : 21 (Rad}o) - Çin
liler son üc ay içinde Jaı:onlardan 
8000 esir almışlar, 716 Japon tay
yaresi düşürmüşler, 2200 Japon 
tayyaresi k~zaya uğramış. 644 Ja
pon ticaret gemısı batmış. 1302 
tank alınmıştır. 

manya arasında bir anlaşma imka· 
nına inandırmaktı. 

Bu suretle Rilıbentropun Brük 
seldeki bürosu tarafından nazilige 
meyleden ve halta bazıları Hitler 
aleyhtarı olan Belçikalı muharrir ve 
artistlerle Nazi artist ve muharrir 
leri arasında Brüksclde ve Zoutc'de 
bir temcıs temin edilmiştir. Bu kül· 
tiircl propaganda ile beraber tama 
mile siyasi mahiyette bir pıopa. 

ganda yapılmış ve bunun neticesin· 
de Bclçikadaki ecnebi gazeteciler 
birliği ikinci reisi Alman Ehlest 
Bclçikadan kovulmuştur. 

Diger taraftan daktilo ile yazıl . 

mış Nazi lehtarı, Yahudi ve İngil · 
tere aleyhtarı tebliğler ve varaka· 
lar külliyetli miktarda Belçikalılara 

gönderilmiş ve yahu\ po!'ta kutula 
rına atılmıştır . Diger taraftan son 
zamanlarda lıinlerce matbua ve re· 
simler propaganda beyannameleri 
Belçikayı dağıtılmışlır . Bu beyan 
namderdc Servic~ Mondial adını 
taşıyan ve sekiı lisana tercüme edil 
miş olan bir eserden parçalar mev· 
cuttur. Bu rserde beynelmilel mese
leler hakkında Nazi noktai nazarı 
izah edilmiştir . 

Beyannameler ve tebliğler Erfurl· 
taki Central ve yahut Hamburgdaki 
Deutcher F echter Uund tarafından 
tabedilmckte ve mürsilleıin müba· 
lagalı bir suretle dost diye tavıif 

ettikleri zevata gönderilmek ledir . 
Brükseldeki Soir gaztlesi bu me· 
seleden bahsederken: " Bu dostlar 
çok ruııdur ·ı Bunıı anlamak için ne -· ~ .. ktiy ı1 :r :) ., .'ı)·c ~tıi\'or , 

BEYNELMİLEL 
PIY ASALAR 

Alman permi dairesi fiyat 
kırmakta devam ediyor 

lstanbul : 21 ( Telefonla ) - Al· 
man permi dairesi, piyasadaki fiyat 
kırma hareketine devam etmektedır, 
Mesala geçen hafta sıf Hamburg 
110, 115 kuruşa satılan me~inlere 
bugünlerde bu rakamın yüzde on, oıı 
~eş düşüklüğiinde bir fiyat verilmış · 
tır. 

Asri sinemada 
Bu akşam iki fevkalade şaheser 

- 1 -

( Çifte Kumrular 
Lilian harvey-henry garat 

Tarafından temsil edilen harikulade komedi 
- 2 -

Meşhur çalgıcı Hoboy tarafından 

(Çetelere 
Müdhiş macera ve sergüzeşt filmi 

karşı ) 

1 

) 

DiKKAT : _ Sinema müteaddit Vantilatör ve hususi 
serinleştirilmektedir 

tarifesi 

tertibatla çok 

1 
Yaz 
Balkon 25 kuruş Öğretmen ve 

Duhuliye ıs • • .. 
Asri 

Talebelere 20 

• 10 
250 

kuruş 
kuruştur , 

Piyasada söylendiğim~ gört>, bu j 
fiyat düşürme, meşin ihracat piya· 
sasında derhal t'sirini gösrermiye· 
cektir. çünkü Türk mallarının m · 10443 

uş _________________ ....., _________________ __ 

terisi yalnız Almanlar dei'ildır. - -------

Telefon 

Dün. Hamburgdan gelen haber 1 D A H 1 ·ı 
lere gört, Alman permi dairesi bu 8 ' ) 
hafta diğer iptidai maddelerimize de ( Harry aur ın 
g~çen haftalara nazaran yüzde beş MARCELLE CHAN1 AL VE Pi~:RRE RiCHARD WİLM 
on nishetinde bir düşüklükle fiat İle herab b -ne kadar yarattığı Filnıleı inin en mua1..zamı \'e en müthişi 

· ı . . A er ııgu C K b' l''k . . 
ven mıştır. imanlar, dün, 15 ağus· Bliyük bir ihtişam. Emsalsiz bir dekK·!'ra,sy?l.n ~ıe· _,doz b~maşlfıhrıcı ıı u:s ıçderı -
t k d 1

. sinde ccrey"n .,e Çarlık Rusyanııı an ı aı ı lın en ır sa ayı tasvır e en 
osa a ar tcs ım şartile arpanın .. • 

tonuna 44,5. sarı mısırın dökme to· 
nuna sh~.s. kepeğin tonuna 32, 32,5 
mavi aşhaş tohumunun tonuna 237 
5, beş altı çavdarlı sert buğdayın 
tonuna 53.5 Türk lirası fiyat tekl'fi • 
etmişlerdir . 

1 

Almanların Merkez bankasındaki 
bloke paralarının Rayşbanktaki klı
riııg hesaplarımıza '.nazaran fazla bır 
me11lağa varmış olması da: Alınan 

ithalatçılarını : istiğnaya sevketmiş 
gibi tel~kki olunmakradır. • 

Pı)asada, Almanların permi daı · 
relerine mukabil. bizim de ihracatı 
kontrol edecek ve fiyatları degiş 
mez bir seviyede tutacak devlet mu. 
rakabesi arzu edilmektedir, Bu ihra· 

1 catı devletleşti ı mek demek değildir 
Olsa olsa kuvuetli :sarmeye ile ~a
lışan Alman ithalat permi dairesı 

~ibi. teşe~~üll.ere karşı ~mevaddı ip
tıdaıyemızı hımaye mahiyetinde bir 
teş~kkül olacaktır. Şehrimizdek. 
'h t ı racat tacirleri, vaziyet böy!e gider 
s~, mıntaka ticuet müdürlüaü " • ne 
':lluracaatla karar \'ermişlerdir. 

Ekuador 
tecavüzü 

askerinin 
meselesi 

Guito : 21 - a a Ek d · · - ua or 
hükümeti neşrctiği bir tebliğde 
Ekuador askerlerinin Peru muhaf • 
1 h

.. ıı 
arına . ucum etlikleri ğakkındaki 
Peru tebliğini red<letmekt h . . e ve a-
dısenın filen ve hukukan Ek d • 

. l ı ua ora 
aıt Hı,11nan Haro1ull k d k. A os mınta asın 

.~. ı guas V erdf's'de cueyan et· 
tıgı ve Pı!ıu muhafızlarının 4 Ek 
t k . ua-
or as ' t;rıne hücum ettik! . b · ıd · 
nlnıcktcdir. eı 1 1 1 

Limandaki EkuaJor 1 •• p 
1 

.. ._ . . e çısı eru 
rn.-unH: t.ı .nczdi~de protl.'stoda bu
lunmak ıçın talım;;t alm t ış ır . 

Hatlisede ö!ü ve yaralı yoktur . 

Mültecilerin 
vaziyeti 

rliriuci sahifeden artan _ 

. 1.ondı.~ : ~l (;~.a } - Hükfünetleı 
a~.asındakı ınu l t,cıler komiksinin dün 
ku topla ntısından sonı a şağıdakı td . 
lığ neşrcdilıııiştiı . > 

1 - B. Rooscvelt , koınilcnin re · 
isi ile. reis~ vekillerini . yani lngiltere. 
Amcrık.ı, Fransa, 8rezılya ve Arjan -
t~n , mümessillerini mültecile r mesele· 
s.~n.~ . miizak<·ıc için E.y· 
hılun :lk haftasında beyaz sarayda 
toplanmış davet eylemiştir . 

2 -:- Komitenin reis i şimdiye ka
d~ı tu.kıp edilmiş olan ve hiç bir hü· 
kunıctı~ ıniiltecilcı c doğru· 
dan dogruya yıırdıında bulunmaması 
icabcdcccginc dnir olan prensipe uy· 
guıı olar.ık hareket edilmesini teklif 
cylcıııış r~ı .. Aınc ı ika, Fransa, Bt cıily a 
ve Domınıka Cumhuriyeti mümessille· 
ı i. b.~' pol itikanın tadiline matuf her 
luı hı tcklıflcr için lı iikiimetlcrindcn 

~\ldıınat 1dlmd~gu r.ıı· ·!Jur u'duk!11r:rı• 
ul ırm .. ~ r r. 

1 F R A N S J z C A S Ô Z L Ü ~~ C 1 D R A M l 1 

YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM 

BUyUk Sinem• mUsamere•I, o!ar~k takdim ediyor 
Putu C 1 k ı> .. :ı ını Cııı · ı \·c CnrıÇl'\'ı hukmll ::ıltııın almış 'c 
> n ar ı . "us•• ' ' • • . ~k 1> 1> t ' ' . 

l 
· h' t · 'ol"n nlc-.hur ,·t· ••ok urn:ız npaz ... :ı .. pu ın nın 

00 al' I les lr l " 0\1S '' ' T k r· ı ' 1 1 · ki h • · atını c:ı.nl:ındırıın hu \ıUvll ı m CH (en 
ıner:ı ı a\ • -

ibretle, Atlka Ue ;. Dehf•tl• S eyredilecek Bir Tarzda Yaratılııııştır 
Programa lllveten : Renkli Çok güzel ( M 1 K l M A V S ) 

D
•kk t Kalabalığa Meydan Verilmemesi için 
1 a : Masalarınızı Erken işgal Ediniz . 

Gelecek Projram: e ' ev 
VİLLY FÖRST ve PAULA VESELL y tarafından yaratılan aşk f<oınanı 

( Bir Aşk Böyle Bitti ) 1os11 

yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Milli Müdafaa Mükellefiyeti 
Kanunu 

Kanun No : 3634 
Kabul tarihi:? 6/ 1939 

Neşri tarihi:16 6 1939 

- Uünden artan -

M· ıı· M"d f ükellefiyeti ne kadar devam ederse etsin müc~sese· 
ı 1 u 8 aa m d · 1 d k "k il f' · 

1 · • ı 
1 

·h 
1
· skeriyenin müsaa esı oma ı ça mu e e ıyetın tat · 

erı ış eten er cı e ı a 
bik 1 d ğ h' b'r ' şeyi harice veremezler. 

o un u u ıç ı 'k d'I .. 1 d . 'hd 
M

.
11 

.. M"d f mükellefiyeti tatbı e ı en muesscse er e ıslı anı va-
1 ı u a aa k h . t · ır .. d f "k 1 

sıtalarını11 kifayetsizliği halinde bu no san ~rıç :n mı •.mu a -~a mu ~. 
1 r. . 

1 
· ı t d rik olunur ve şu halde cıhetı askerıye muessescnın 

e ıyetı yo u ı e e a 1 ı ı · -· 
t b

. kısmina el koyarak tamam anan vasıta ar a ışletecegı 
amamına veya ır · h il k'I d'y b' · 'h 'b' k t amcn başka bır ma a e na ı veya ıger ır ıstı • 
gı ı ısmen veya anı 
sal için de istimal edebilir· .. . . 

A k 1 
ı. dan evvel işletenler veya mumcssıllcrı ve bunlar bu· 

nca e ..,oyma L 1 k 'f · · ·· ı. 

1 d
. t k' latı olan yerlerde muntar ı vazı esını goren ue· 

unmazsa bele ıye eş 1 .. .. • ı 

1 d
. 

1 
h unda müessesede mevcud butun tesısat, ma zeme 

e ıye memur arı uzur . . . 
h il 

· stokları bir deftere yazılarak te.sbıt ve zırı sa. 
ve mamul ve ma su erın . . . . . . 

d 1 
· a ettirilir Bu def terın bır suretı mal sahıbıne verı· 

yım a bulunan ara 101z • 

r ır. C'h . k . m·u· esseseyi işlettiği müddetçe askeri işlere mani ol· 
ı eh as erıyc, d d bT 

mamak üzere müessese sahibi çalışmasına . ev.anı e. e ı ır . .. .. 
Madde 

5
3 _ Milli Müdafaa mükdlef ıyetı t~tb~~ olunan s~n.aı ~rncs· 

S 
. 1 I .. 

1
·
1 

askeriyeye aid olan asken muesseseler ıçın luzuın 
cse er e esasrn cıtte ı · 

lu 1 b
.. .. denler yedinci fasılda bahsolunan mahrukat maden erı 

o an utun ma d f "k il f' · · · I h··k·· ı ve --artlar dahilinde Milli Mü a aa mu ·e c ıyetıne 
ıçın yazı ı ıı um f:r " 

tabi tutulabilirler. . • - ı 
D 1 l 'dare ve müesseleııne bağlı sınaı muessese er 

Madde 5-1 - eve 1 .. • •• 

h kk 47 maddeler hükurnlerıııe gore muamele olunur. 
a ında 46 ve ncı . . . .. 

M 55 
_ Haklarında 52 ncı madde mucıbınce ~ıllı Mudafail 

adde • - 1 · · l ·ı · l V k' I\ · m "k il f · · t tb'k olunua sınaı mucssese erın ış c lı ınesı cra e ı en u e e ryetı a ı .. . . . 
Hey t ' k ·ı k .. ndi vasıdasile i~lctmek uzere cıhetı a~kcnycyc bırakı . 

e ı ararı c ,, 
labilcceği gibi Devlet daire ve müesseselerine bağlı teşekküllere de dev· 

1 olunabilir. 
DOKUZUNCU FASIL 

Gümrük ambarlarında ve antrepolarında, silolarda, umumi 
mağazalarda vesairede bulunan tüccar mallarına 

Milli Müdafaa mükellefiyeti t.-tbikı 

(So~u V~r') 
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S ımiı .. 
Livt ı pol 1 eıgı afları Kambiyo ve Para 

21 ı 7 / 1938 >•·•~ 1 
iş Baukasından alınmıştır. 

P~n, -- 1---Ha1.ır 1-+ 32 lird 

Rayişmark 40 Vadeli J. frank ( Fransız ) -r 35 
Vadeli Il. 4 34 Sterlin ( ingi~ )_ 5 92 
Hind hazır 4 14 Dolar ( Amerika ) ~ı ~9 · 
Nevyork 8 58 -Frank(isviçre > 00 00 

Adana erkek okulu Öğretmen 
direktörlüğünden: 

Cinsi Mıktan 

Err~li veya 
Zonguloak maden 
kömürü L~v~ veya 
kriple 50 ton 

Muhammen B. Teminatı lira k. 

2500 ton 94 

Okulumuzun 940 sentsi ihtiyacı ;çin yukardi\ cins ve miktarı yazılı 
maden kömürünün 111711939 tarihinden itibaren ou bt'Ş gün müddetle ek 
sıltmeye konulmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün öğltdf"n 
evvel okul idarr.sine ve 26 inci çarşamba günü de saat dokuzda kültür di 
rektörlüğünrfe toplanacak ihale komisyonuna teminatlarile birlikte muraca· 

atları ilan olunyr. 
14- 18-22 - 26 10847 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

arını kabule 

başlamıştır. · 

' 

1 
Hergün muay.enehanesinde hast 

----------------------....; 
------------------------------------------------

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 ~ ğustos, 1 Eylul, 

1 f kinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

IKRAM(YELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 1000 • ~ 000 .. .. 
8 .. 500 .. 4000 .. 

16 .. 350 .. 4000 .. 
60 

" 
100 • 6000 .. 

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 

il 

FUAF =1 

SOd!!n kaymağını 

tamamen çık4rır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

20 A ÖUSTOS 20 t 
Bu Tarihi UnutJ11' 

939 FUARINI MUf4~ 
ZiYARET ETMELIV 

11a 
Ticaret, Sanat, ~ 
ve eğlence kayna~ 

- ·- • I { 
... _,,# 6 ~~ 

Fuarı muhakk 
surette göriiO 

el -
Adana Mersin ve havalisAca~tas 

Teşekkür 

Adanada hükumet caddesinde 

Urner Başeğmez ticarethanesi 88 

sevgili ablam Rabıa Er 
diyen aramızdan ayrılışı rııe~ 

·~ rek şifahen vt-. gerek tahrır 

siislerimize bütün varlıkları!• 
<\den dostlarımıza tt>şekklİ' 
bir vazife bilirim. 

Yepyeni bir tesisatla 
ı ,. -------, Ticaret ve Zahirt 

sı mernurlarındsll 
hide Zeren 

VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çift h n 1 

Kaplıcası faaliyete geçti 
1 Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 

Çifte han 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 
tabiat hazinesidir Yüksek zengin bit 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, 
Karaciğer ve mide ağrıl anndan kurtulmak için 

Birkaç gününüzü burada geçiriniz 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksınız 

Tarifeye bakınız 
Lira Kr. 

1 · 50 Bir gecelik tam konforuyla otel yatak licreti 
00 Taş odalar ( 4 kişilik ) 
75 Birinci baraka { 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
1 5 Umumi banyo 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehan t: aphcasını bugürık 
haliyle bir kere görünüzü 

10631 50 

--------------------------------------------

Acıderedeki içme Ma- 1 

den suyu açıldı 
Her 

He~ 

gün Misis 
üç tren 

Acıdere 

gider 
istasyonuna 
gelir 

türlü yiyecek şeyler , bol 
Yatacak yerle,.imiz de 

,1 16-26 1071)5 

ve ucuzdur . 

vardır 

Türksözü 
Gündelik sıyasi gazete 

abone şartları 

Kuruş 

ıı Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık ~00 
1 Aylık 100 

l -Dış memleketler için Abone( 

bedeli değişmez yalnı1. posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için ıdareye müıa

caat eriilmelidir. 

Alacaklılara ilan 

1o8 
_________________ __,,,, 

Kiralık Yayla yur 

Bürücekte ÇampalaS ~ 
üzerindeki yurd kiralıktı~· ~ 
terin Matbaamızda Suphı 
başvu •malan. _________ ./ 
Elektrike1 

Her türlü Elektrik ve.~ 
tesisatı, Elektrik malzeınes1•1 
ve Elektrik aletleri tamiratı~ 
ram Ampulleri, Ganz fabrl 

Ad11nanın Karakuyu Ku> umcular mulatı Adana Acentalığı · ~ 
köyünden Hacı Hasan oğlu Mahmud Eski Orozdibak karşısı 
Kurd, Aziz Kurd ve Ali Kurd'un 1"'736 _/ 
anneleri Durdu Kurd'dan resmi ve 
gayri resmi senedli veya scncdsiz ___________ ,/ 

alacaklı olanlann alacaklarım almak 1 j 
üz~re ı 5 güne kadar Adanada Bu gece nöbetçi eC 

Karasokuda 15 numroda Sobacı ,Tarsuskapısı civarın~•J 
Şaban Çinkodelen vasıtasile müra· Halk eczahanesı0 

caatları ilan olunur. _;/ 

20-22 10866 
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TURXIY! 

{ ~JRAAüiANıram:'i 
"o"'ıı 

Umumi nrşriyat rıııJ •• 
.. ~ı&J 

Macid Guv ~ 
--------------..------------~~--~ ~-....,,,.... _________ ı:r=~~=!Wl!!ll~=-=~-" Ada na Türle s(jtij rfJ;. 


