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B./111. Mecli-
sinde 

Erzu~\lına gidecek 
heyet seçildi 

M· Ankara 9 A.A.- Büyük 
I tllet Meclisinde, demiryo· 
Unun Erzuruma varması mü 
~se~~tile yapılacak törende 
h eclısı temsil edecek olan 

ey et seçilmiştir. 

1

1 Bir gazeteye tatil 
cezası verildi 

~Ankara 9 A.A.- Başveka 
e~.e bağlı matbuat umum 
~Udürlüğünden tebliğ olun· 
t\luştur· .. 

lstanb~Ida çıkan Fransız· 
~.a ··lstanbul,, Gazetesi 4 teş· 
ptni evvel tarihli niishasın· 
~~ do . .:;t bir devlet hakkında 
r Ulliyen hakikate muhalif bir 
razı yazdığından dolayı, 
~afuuat kanununun madd~ 
.~ahsusası mucibince, Ve· 

tı ler Heye!i tarl\fından ;h. 
\t ...,. h' . d 1 k .. . •ua ıyetın e o ma uzere 
ır .gün kapatılmıştır. 

lskenderun 
lima·nz 

hakkında vt rilen 
kararlar 

liükümetimizle Suriye hü 
IUınetinin müşterek c\rzuları 
ı~ r ransanın iti !affi l üzerin . 
~kenderun limanından şimali 
Uriye ve bilhasse Halep ve 
'arının da istifadesi için 
ilrşılıkh tetkik!er yapılmak· 
dır. 

, İskenderun limanının şimdi 
~Uriye arazisi dahilinde bu . 
l nan geniş hinterlandımn ge 
e bu liman vasıtas!le hariç· 

ınürıasebatını devam ettir 
nesi ve t• • b .. 1 
1 ıcarı yolunu oy e-
;: muhafaza etmesi münasip 
,ori.ilnıekt d. A . e ır . 

li ~nı zamanda, Türkiyenin 
un de bulunmakla lran budu 
n~ an Torosla:-ın öte tara 

~
b· a cenubi şarki Anadolu 

1 geııiş bir hinterlandı ka 
n~n Ve yakındalran ve Irak 
l\lzyollarmın inşa.,ile iki 

.'
0:f u memleketin ticareti· 

1 ~ e denizde en yakııı liman 
zıy r 

11 e ırıde bulunan lskende· 
rı liınaı S . . . d ii . ıı urıye ıçırı e mev 

tt rı~. rnuhafaza ederek <laha 
ı:ukk bir inkişafa mazhar 

ca hr. 

---ç--

Garp cephesinde büyük bir 
f aaliget başladı 

Almanlar mühim bir taarruza mı 
hazırlanıyorlar? 

·şiddetli bir topçu ateşi devam ediyor - Almanlar cephede de 
propaganda muharebesine başladılar - Sovyet askerleri Es
tonyaya girdi - Molotof, Romanyaya kati teminat veriyor 
Pa~is 9 ~·. ':· - Ha· 1 Hariciye Kon:ıi~e:i Molotof Sovyetlere Şarki Avrupa 

vas Aıansı bıldırıyor: Geçen Romanya elçısını kabul ede· ve Baltık deniziııde her tür· 
haftanın so•lUndanLeri bir ta· rek, Sovyetlerin Romanya lü serbestiyi vermeğe karar 
raftan şiddetli topçu ateşi topraklarında asla gözü ol· ver1J1iştir. 
açan alınanlar diğer taraftan madığına dair kendisine te· Moskovada çıkan yarı 
yoklama hücumları yapmak· minat vermiştir. resmi İzvestiya gazetesi, 
tadırlar. Liiksemburg civa· Kompehag 9 A. A.IBer- Sovyet Rusyanın Finlandiya 
rından büyük bir Alman ta· lindtn verilen bir habere ile yapacağı bir anlaşma ile 
arruzunun baş!anacağın~ de- göre, Almaya, harp müdde- Baltık sahillerinde harpten 
Ialet eden bu hadiseler git· tince Sovyetl~rin tezahura· evvelki vaziyete geleceğini 
tikı;e sıklaşmakta, fakat bu· tına muhtaç olduğu ıçm, yazmaktadır. 
gün bütün teşebbüsler akim T •• k r;' i • 
kalarak Almanlar rücate ic· ur - r ranszz Istanbuı -isken 
bar olunmaktadır. Alman kı· Ticaret anlaşması d f 
taatı dün üç büyük baskın • tt erun pos ası 

b h k 
meı ıye e . . 

yapmış, u ~ are et lstanbul- lskendnun vapur 
ler akim kalarak süratle ge· Ankara - Fransızlarla ya seferleri açılmış ve ilk posta 
ri dönmege mecbur olmuş· pılan müzakereler neticesin· yı Konya Vapuru yapmıştır. 
)ardır. Cephede büyük bir de hazırlanan ticaret ve s ~yrü lstanbuldan lskerıderuna salı 
faaliyet göze çarpmaktadır. seferin mukavelesine müzey ve cuma günleri olmak üze 

Almanlar, harbin iptida- yel anlaşma ile tediye anlaş· re hafhda iki gün vapur ha 
sındanberi ilk defa olarak ması ve merbutları Heyeti reket edt>cektir. 
propa1anda taarruzuna baş· Vekilece tetkik edilerek me· Yalnız Vapur seferlerinin 
lamışlardır. Top ve melral· riyete konuldu. Ticaret aıt· bir müddetteberi yapılmama 

yözlerin arasına yerleştirilen 
muazzam hoparlörle Hitlerin 
nutkundan bılhasa Fransaya 
bit" p eden kısmı Fransızça 
olarak neşredilmiş ve bu es· 
nada Alman topçusu ate~i 
kesmiştir Fransız askerleri 
bu barış seslerile istihza et· 
miş ve bunları ateşle karşllamı~ 
tır. Almanlar, bu eğlenceli 

propaganyı dah.. harbin ipti · 
dasında, ı,İperlerin önüne 
koydukları afişlerle yrıpmağa 
çalışmışlardı. Bu afişlerİP 
üzerinde şu cümleler yazılı 
idi: "Fransızlar, Alman dost· 
larınıza ateş etmeyiniz.,,Hal· 

!aşmasına göre, Türkiye ve sı Akdeniz limanlarımııda 
Fransa arasmda ticari rnüba mühim miktarda mal birik· 
deleler hususi takas takas 
yolile icra edilecektir. Türki 
ye menşeli mahsullerin Fran 
sız frangı olarak bedellerinin 
yalnız yüzde 93 Ü bu hu~usi 
takas muamelelerinde kulla· 
mlacaktır. Yüzde 6 sı Türki 
ye merkez Bankası namına 

açılıp onun tarafından serbes 
çe tasarruf ecfüebilect-k ve 
B hesabı denilen hususi bir 
Fransız frangı hesabına tah 
sis olunacaktır. 

tirmesine sebeb olmuştur. 

Bu malları muayyen yolcu 
vapurları alamıyacalrlarından 
yarın hususi bir posta yapı· 
lacaktır. 

Hatay vilayeti ismi 
Dahiliye Vekaleti, Hatay 

Vilayeti yerine bazı vilayet· 
ltrce Antakya ismini kullan· 
dıklarını görmüş ve bundan 
böyle Hatay vilayetine ait ka· 
nuni ismin kullanılmasını ala 
kalılara bil.iiemiştir. ............................. .., 

EN SON DAKiKA 

buki Fransız kıtaları ilk defa LJ' ~·dd l • 
olara~ afişlere ateş etmek 17. arp Şl et enıyor 
suretıyle parçalamışlardır. 

Moskova 9 A. A. - Kı· Q h • J 11 • • •• 
zılordu müfrezeleri bu ak· arp cep esın e .mr.sll go-
şamda~ itibare~ Est~nya~ın rÜ/memiş bir faaJiyef baş/ad 
muhtelıf yerlerıne g!rmege l 
başlamışlardlr. Estonıa as· Her iki taraf büyiik bir muharebey~ ha· 
kerleri, bir. ~adist'\ye meydan zır )anıyor - Denizlerde de mühim 
vermemek ıçın, Sovyet as ld 
kerlerinin geçeceği yolların çarpışmalar O U 

(Cühuriyet) iki tarafına dizilmiş bulunu· Paris 10 A. A. - Havas Ajansından : Bu sabahki Fran· 
l..I ~ yorlardı. sız tebliğine nazaran garp cephesinde vaziyet şudur : 

Q USUSl Finlandiya ile Sovyetler Düşman keşif kolları Mozel ile Ren arasınJa bü • 
nüshamız arasında müzakerelerin ya· yük bir faaliyet göstermiş, mühim topçu muharebeleri 

kında başlıyacağı haber ve· olmuştur. 
tUn~S birinci teşrin pazar rilmektedir. Sovyctlerin, Fin· Havas ~jansı da şu mütemmim malCımatı vermektedir: 
, .~ hususi bir nüsha çıka- landiyamn batı cenubundaki Alma, keşif kollarının sıkı faaliyeti ve iki taraf topçu· 
l~kg~~· Masr.~f~ bize a~it ol· seı vet kayn~klarrnı ha~i ara· sunun geniş mikyasta ateş açmaları, halı hazırda 160 
ıil' uzere butun hasılah Di 1 zi ile bazı lımanları Fınlan· kilometrelik bir cephede harbin ilk zamanlarında Fran· 

1.
1 fela~etzedelerine yardım diyadan istediği temiıı olun· sız ordusunun umumi taarruza geçtiği günleri hatırlat • 

il~\ leberrü ettiğimiz hu· maktadır. Finlandiyada aske· maktadır. Fakat şimdiki vaziyet o günlerle kıyas 1edilemi· ., 
~:\ nüshamız beş kuruştan ri hazırlıklar başladığı da yecek dere~ede mühimdir. İki taraf tecrübe f edilmiş 
bt~ acak v~ dört sayfa olarak ayrıca bildiriliyor. mevzileri işgal ve tahkim etmiş: bulunmaktadırlar. Muaz· 

1'ar cyliyecektir. 1 Moskova 9 - Sovyct Sonu 2 Sü 5 

1 eberrü listesi 
L. K. 
2 50 Mustafa Rasih 
2 Hannaniya Mityas 
2 Mehmed Esmerli 
8 25 Berber esnafı namına 
2 50 Mehmed Kuseyri 
2 Selim Seydi 
2 Hüseyin Karabay 
2 50 İsmet Deliağa 
2 Mehmed Cemil 
2 Eczacı Dimitri 
1 Ali Civelek 
1 AhmP.d Şirinci 
1 Hakkı Kumru 
1 Mehmed RasımEsmerJi 
1 Zeki Huri 
1 Abdullah Kebariti 
1 Vedi Mihail Huri 
1 Mustafa Ateş 
1 Remzi Maser~ci 
1 Mustafa Yunus 
1 Münir Hoca 
1 Abdülgani Kuru 
1 Tahır Masereci 
1 Cemil Sarraf 
1 Lutfi Soylu 
1 Abdullah Özal 
1 Mehmed Öul 
1 Ramiz Özal 
1 Zeki Bayazid 
1 Rifat Huhbez 
1 Hacı Knsım 

1 Tahir Hoca zade 
1 Abbud Corç 
1 Abdurrahman Miski 
1 Ömer Duhhanij 
1 Cemil Memun 
1 Halef Esmerli 

50 Sabit Hacı Kasım 
50 Ömer Höfteci 
50 Cemil Bastacı 
50 Şükrü Mail 
7 5 Yusuf Esmerli 
50 Hüseyin Duhhani 
50 Tulumbacı Fazıl 
50 Hanna Mihail Huri 
50 lbrahim Levend 
50 Reşid Resul 
35 Y akup Nikola 
25 Sabri Horşit 
25 Mehmed Miski 
25 İlyas Sarraf 

'l Alaiddin 
5 Ali Muhsin Berekat 
16 Marangozlar namına 
50 Yahyazadr H.Mehmed 
43 Kahveciler namına 
50 Yahya Zad'! Ras1m 
5 Halil Yaravent 
2 \1asereci Hacı Ali 
5 Necip Hanna Abdullah 

50 Ha~ı Abdo Mısri 
1 Hüseyin Vezzan 
2 Haydar V ezzan 
5 lskif Hazım 
1 Moravi Lutfi 
1 Hubbez Abdülgafur 
2 Azra Kabudi 
15 Havaca Binhas Kabudi 
1 Secerli ıviehmed 
5 Uncu Hasan 
5 Eczacı Muhsin Kunt 
2 Ali Süveydanve ortağı 
2 Şükrü Şerbetçi 

50 lbrcıhim Çavuş 
50 Nuh Rifat 
75 Hüseyiu Araç 

283,35 Bugünkü Y t!kun 
1146 Dünkü yekun 

1429,35 Umumi yekun - . 

• 
1 

• 



Sayfa- '2 ·....:: 

Baltık mın
takasındaki 
Almanlar 

Almanyaya dönmeğe 
başladı 

Loadra 9 - Röyter Ajan· 
sı bildiriyor: 

Baltık memleketlerindeki 
Almanlar, Alman hükumeti· 
ııin talebi üzerine, Almanya 
ya göııderilmeğe başlanmış 
ve ilk kafile Berline varmış 
tır. 

Gelenler arasındaki genç· 
lcr Almanyaya avdeti mem· 
nuniyetle karşılamakta fakat 
yaşlılar buna itiraz etmekte· 
<lirler. Litvanyadan 60 bin 
ve Estonyadan 18 bin Al
manın bu suretle mecburi 
hicrete tabi tutulacağı anlaşıl 
maktadır. Bu ışı kontrol 
için Almanyadan bir heyet 
Litvanyaya gitmiştir. 

Danimarka gazetelerine 
göre, Almanyanın, ~ovyet 
Kusy.ı ve diğer memleketler 
<leki Almanları bu şekilde 

Almanyada toplamağa karar 
verdiğini, ltalya, Macaristan 

1 
ve Sovyetlerle bu ht.susta 
müzakerelere başlandığını 
yazmaktadırlar. 

Almaııga 
Uzun bir harbe 
dayanabilir mi? 

"Pari Suvar" dan: 
Bugünkü Almanya uzun 

bir harbı yapmıya gerçekten 
muktedir midir'? Askeri teç· 

1. hizat bakımından olduğu ka· 
dar iktisadi bakımından du 
böyle bir teşebbüsü başara· 
bilecek mevkide mi<lir't 

13u sual!ere ct:vap veren 
bitaraf mütehassıslar arasm· 
da mariif İsviçre Muharriri 
Mileside zikretmek doğru o
lur. Bu muharrir "Almanya· 

, nın harp hazırlıkları ve İm· 
ka11ları,, başlıklı Europa Ver 
lag Zurich de çıkan bir ma· 
kalt!sinde Üçüncü Rayhln yüz 
~Alman tümenini idare için 

5000 general ve kurmay su· 
bayına ihtiyacı varken ancdk 
3,850 ııubaya malik olduğuı. u 
kaydetmektedir. 
Uiğer taraftan B. Milese 

nazaran Almanyanın dt-niz
yolu malzemesi geniş ölçüde 
kifayetsiz olduğundan başka 
pek fena his haldedir de ... 

·' 1923 de demiryolu kaza· 
lan 400 e 1937 de ise 1000 
e çıkmıştır ,, 

Küçük 
Haberler 

Almanya da yE:ni 
bir teşkilat 

Konpehag 9 A. A. -
Almanyada " Halk istihba · 
rat börosu ,, adlı yeni bir 
teşkilat kurulmuştur. Bu teş· 
kilat dahildeki düşmanları 

takip ve Almanyanm dahili 
emniyetini temin eyliyecek • 
tir. 

Polonyaya verilen 
istikraz 

Londra 9 - lngiltereniıı 
Polonya hükumetine açtığı 
5 milyon İngiliz liralık kre
diden 294 bin lirası geçen 

ı af ta içinde sarfedilmiştir. 

İngiltere Slovak
yayı tanıyor 

Londra 9 - İngiltere hü· 
kumeti, Slovakya hükumeti · 
ni tanıdığını ve Slovakyanm 
dü~man tarafından işgal edil 
rniş bir memleket olduğunu 
kabul ettiğini ilan ~ylemiş· 

tir. 

3200 tayyareci 
Loııdra 9 A. A. - Avus 

tralya hükumeti, İngiliz hava 
ordularında çalışmak üzere 
3208 tayyareci gönd~rmeğe 
karar vermiştir. 

Yunan - Yugos-
lav müzakereleri 
Atina 9 A. A. - Yuna· 

nistanla Yugoslavya arasında 
ki ekonomik müzakereler 
sona ermış ve mükemmel 
bir neticeye bağlanmıştır. 

Bir Finlandıya va
puru battı 

Amsterdam 9 - 2600 
tonluk bin Finlandiya vapu· 
ru kerfste yüklü olarak İn· 
giltereye gidı::rken torpile 
çarparak batmıştır. 

Polonyadaki çocuklat 
Konpehagh - Röyter 

Ajansının bildirdiğine göre, 
Almanlar, Polonyada 15 ya 
şından aşağı çocukları toplı· 
yarak Almanyaya sevketmek 
tedirler. Bunlar Nazi usulü · 
ne "göre terbiye edileceklerdir 

İngilizler üzüm 
alıyor 

lzmirde bir müddettt n'. e:i 
harice sevkedilmiyen üzüm 
mahsulünün yarısını İngilizler 
çekmeğe talip olmuşlardır. 

Bu haber İzmirli müstahsille 
ri çok sevindirmiştir. Şimdi 
den ahş veriş başlamıştır. 

Ayrıca lngilizler küçük ba 
hayvan mübayaasında buluna 
caklardır. Bunun için sipariş 
ler gdmı k'e.Jir. 

Fındık piyas:ısı yük 
seli yor 

Diğer t<ıraftan 13. Miles, na 
zi dirijunlarıııa Alman Ct·ne 
rali Mara ve i <lisatçı Posso 
ny tarafından yapılmı~ olan 
ihtarları zikretmektedir. Bu 
mütehassıslar Almanyaımı ay 
ni zamanda lııgilterı•, Fran· 
sa ve Poionya ile başa cıka· 
mıyacağı fikrinde idiler. Al
man harp sanayiinin eksikle Ankara 9 /:\.A.- Avru· 
ri vardır. Petrolü v~ umumi panın her tarafından _fındık 
yetle ham maddeleri uzun talebi fazlalaşması ve yaban 
bir har be kafi gelecek kac.lar cı gemilerin Avrupa ve A· 
değildir. 1 merikaya fındık nakline baş· 

Esasen meşhur yıldırım har laması üzerine findık piya· 
lıınin ancak muhayyelelerde sası yükselmi~tir. 
kalmış olması B. Milese hiç iç fındık 35 kuruşa kadar 
olmasa kısmen hak verecek satılmaktıdır. Müstahsil bu 
mahiyettedir. yükselişten çok memnundur. 

YENlGÜN 

Kız lisesi 
Müdürü tayin edildi 
Hatay kız Lisesi Müdürlü· 

güne ve tabiiye öğretmenliği 
ne;Kastamonu kız Lisesi ta· 

bii ye öğretmeni Mazhar Eğil 
mez tayin edilmiştir. 
lskenderun orta okul müdür· 

lüğüne v~ tarih coğrafya öğ 
retmenliğine, Konya ortao· 
kul Yardirektörü ve tarih, 
coğrafya öğretmeni Halil Ke 
mal idil nakilf ve tayin edil 
mişlerdir. 

Hususi muhasebe 
müdürü 

Hatay hususi muhasebe 
,müdürlüğüne tayin edilen 
Bay Yılmaz dün şehrimize 
gelmiş ve yeni vazifesine 
başlamıştır. 

Nüfus yazımı için 
müracaat edenl€r 
Nüfus yazımı mıntaka he 

yelleri reis ve azahklarına di 
lekçe ile tayinlerini isteye.ı 

lerin hemen nüfus M:.idürlü· 
ğüne müracaatları ilan 
nur. 

olu· 

Türkiye siya
setinden 

ALMANLAR MEMNUN 
DEGlLMIŞ! 

Berne -- Almanya, Tür 
kiyenin ~iyasetinden gayri 
memnundur. Berlindı! çıkan 
çıkan siyasi ve ekonomik 
" Sudestcho ,, gazetesi, ba • 
riz surette mülhem bir ma· 
kaledt!, Türk zimamdarlarını 
şiddetle tenkid etmektedir. 

"Sudestcho,, gazetesinin bu 
yazısında ileri sürülen esaslı 

şikayetler şunlardır: 

Alman siyasetini ve ezcüm 
le B. Von Ribbentropun Mos 
kova seyahat' ni gayri müsa
i~ bir tarzda tefsir etmiş ol
dugu için, Türk matbuatının 
yola getirilmesi lazımdır. 

Nihayet Almanya, Türkiye 
nin İngiltere Vt"; Fransa ile o 
lan anlaşmalarının manasını 
anlamamaktadır. Ve Tiirk res 
mi mahfillerinin bu hususta 
verdiği izahat, samimiyetten 
aridir. 

Antakya hasta 
nesi baş tabip

liğinden 
Hastanenin 51 kalem t:rzal 

ve mahrukatı 15 gün müd
detle münakasaya konulmuş· 
tur. Taliplerin Maliye vezne· 
sine yatırılmış yüzde yedi bu 
çuk teminat akçasile birlikte 
25'10.939 çarşamba günü sa 
at 16 da hastane mubayaa 
komisyonuna müracaat etme 
leri ve daha evvel isteyenle· 
rin hastane idare memurun
dan tafsilat almaları ilan oJu .. 
nur. 

sz::: 

Harp şiddetleniyor 
Başıl incide 

zam sahra toplarile takviye edilen iki taraf kuvvetleri· 
nin insan ve. malzeme itibarile nisb'!ti o kadar çoktur ki, 
askerlik t:.ırihinde bunı..m henüz emsali görülmemiştir. 

Harekat esnasında Fransız ordusu birçok teknik sı· 
lahları t ecrühe etmiş ve : bıı meyaııda yeni Fransız hü
cum arahalarının muvaffakiyeti tebarüz eylemiştir. La· 
ğim tertibatının çokluğuııa rağmen, şimdiye kadar saf 
harbi haricine çıkarılail Fransız harp arabalarının mik 
tarı çok azdır. 

Londra 10 A.A.- lngiliz deniz Amirallığı tebliğ edi 
yor: Alman Deniz filosunun Norvecin Cenubu Garbisin 
de ·ıol almakta olduğunu haber alan İngiliz hava filosu 
derhal faaliyete geçmiş, Fakat Alman filosu karanlıktan 
istifade ederek kaçmıştır. 

Alman tayyare!~rile İngiliz hava filoları arasında tek
rar çarpışmalar olmuş , filolarımız hiçbir zarara uğra· 
mamışlardtr. Alman "zayiatı belli değildir. 

Sovyet - Finlandiya ınüzakereleri 
lstokholm 10 A.A.- Finlandiyanın İstokholm sefiri Bera 
berinde, Finlandiya Cümhurreisinin Baş Yaveri ile Hari 
ciye Erkanından bir memur olduğu halde dün Moskova 
ya hareket eylemiştir. Bu heyetMoskovada müzakerelerini 
idare edecektir. 

Finlandiya Hariciye Nazırı İsveç gazetelerine beyanatta 
bulunarak, Finlandiyanın siyasi bitaraflığını muhafaza t-de 
ceğini söylemiş ve ezciimle demişt~r ki: 

" Finlandiya Rusyanın diplomasi usü1leriyle müzakere 
tekliflerini tabiatiyle kabul etmek mecburiyetinde idi. Bu 
tekliflerin kati mahiyeti bizce m.ıliim değild:r. Fakat her 
n~ olursa olsun, Finlandiya siyasi istiklalini muhafaza ede· 
cektir. 

lNGlL TEREDE YENl 1EŞKiLAT Y APıLIYOR 
L.onc.lra 10 A. A. - Başvekil Çemberlayıı Avam Ka· 

marasmda, harp zamanına memur komitenin faaliyeti 
hakkıııda beyanatta bulunurken, ezcümle mali ve iktisadi 
siyasetle meşğul olmak üzere bir komitenin teşkil edile· 
ceğini, bu komitenin ayni zamanda Fransız ve İngiliz ik· 
tis:\di elbirliği ile de meşğul olacıtğını söylemiştir. 

INGİL TERE İLE BELÇİKA ARASıNDA 
Londra 10 A. A. - lnhilten: ile Belçika arasında 

iktisadi ve Mali anlaşma müzakerleri yapan heyet Brük· 
sele dönmüştür. İki hükumet fikir teatileri yapmışlardır. 
Müzakereye bilahare tekrar devam edilecektir. Belçika· 
nın bütün devlı:tlerle birer iktisadi anlaşma yapacağı söy· 
lenmektedir. 

Almanlar 
Sovyet do.,tluğuna 

itiınad etmiyor 

Arnesterdam - Berlinden 
ahnan haberlere göre, Al
man -Sovyet dostluğu hak· 
kında askeri mehafillerde bes 
lenen itimad sivillerde ve 

bilhassa yaşları ilcrlemişAlmnn 
larda yoktur. 

Bunlar bilakis bu dost· 

luğu ~ndi~e ile karşılamakta 
dırlar: ÜçüncüReich şeflerinin 
Sovyet zimumd:ırlarının eli 
ne düşmesinden korkulmak 
tadır. • Alman siyasetin<le 
görülen hayrete ~ayan deği· 
şiklik şimdi açıkça tenkid 
edilmektedir 

Yeni tatbik 'edilen iaşe 
sistemi umumi endişeyi art· 
tırmaktadır. Bugünden iti· 
haren Almanyada süt satıl· 
mamakta ve çikolata imal 
edilmemekteıdir. 

Avrupadan ge 
miyen alman 
profesörleri 

Ankara - lstanbuı Üniv 
sitesi profesörlerinden baz~ 
ları tatil ınünasebetile hali 
avrupada bulunmaktadirlar 
Harp vaziyeti dolayısile bu 
!ardan Alman lebeası olanl6 
rın vazifeleri başına dönebif 

1 ••• k d me.erı ıçın en ilerine Tü~ 
kiye pasaportu verilmesine ı 
ruret hasıl olmuş u ·. 

. İlan 
Hatay Sy. j. Piyad~ Alaf 

ihtiyacı için (3·100 . 3500) kİ 
lo gaz_ra~ı ('ksiltme suretill 
21• ıkıncı Teşrin 939 Cümll 
tesi günü saat 11 de Antak 
ya kışlasında Jandarma als) 
karargahında satın al 
ma komisyonunca satın ah 
nacakhr. 

Taliplerin şartnameyi gör 
mf!k ve almak için mezku( 
alay levazıınına ve ilıale gii 
nü 47 lira 25 kuruşluk mıJ 
vakkat teminat makbuzile k 

Hazımsızlıktan ve midesiıı
den şıkagt!l edenlere müjde 

misyona miiracaa tları J 
GÜNDÜZDE 

Çarşamba gününden itİ 
baren ŞEYHINOGLu ıözl Kırıkhan suyu, damacana, teneke ve şişeler içinde ola· 

rak Köprü başında Neşe magazasında satılmaktadır. ve Türk ınüsikili ~ 


