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.Şiikriı BALCIOGLU 
Salnbı ve Bas muharriri 

Gazete) e ait ) azılar Neşriyat 
Miıduı iı adına göndcı ilmelidir 

ilanların her keiimesinden 
5 kuı uş alınır iicret pe'-İndir 

.....:...HERGUN AK AMLARI ÇIKAR HAL GAZETESi 
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,5'agzıı Dtılıilige Vekilimlz coşkılıı ıe sa111i
. . mi tc_Jz.a(z ~·ratl karşılandı 

DAHiLiYE VEKILIMIZI N NUTKUNDAN : 
cSize değişınez Şef ın"zB ··y"k İnönünü se lamlaı l 1 getirdim.Daiına 

sizin r hatınız ve saade iniz e alak, dar ol~ üy .. k Ş f beni burC\ya 
v ziyetinizi y..ılundao tedki a ınen ur ede-rek yol dılar• 

Dünki.i s tyımızd • Dahili Ha •yın ~ ı m"t i konu~u h·t'kı s•+iın 1 ıy ıra'< Halk evi 
ye Vekilimiz Faik Ôztrak"ın ver fakatiııd ki zevat birlik binasını te .. rif huyurmu lar 
Hatuyı Şf'reilendirerck ak ~am te sa·ıt t:ım 13 te ş 111 inıize ve bir müddet istirah.•t tt · 
şt>hrimizi teşrif ed ecekleı ini muvu le~ ('tmiş ve ~enir tikten soııra b.l'kon a çıkarak 
haber vermi~t:k. ıneth· lıııdP rı k r ve j 11 l:ır· mt>ydaıı ı ğı doldurnıı ~ ,._if 

Eksprc·siıı normal olarak m müfr(' elı•ril" mrkt plılc·r kalab 1 ığ hit ıben bir nutuk 
gr·lışiııe göre taııziın t•dilmiş ve k dın eıkt>1< biııleıc va· irfıd cylemi .. lenlir. 
program mucibiPce Dahilıye taud ş larafınd n co kun tc· Htr c~ıııksi sık sık a 1 hş· 
Vekilimizin saat 15,30 da zahi.irat ve aH ış tuf.ınil 1 ar laıı ın bu nutuktan ~oıırtt Da 
lsk •nderıın<ı. ve 16,30 da şeh şılanımş!ardır. hi '} t:Vt kiıiınizVı<lirniz ve n fa 
rimize nıuvasalet dm eler 1 Buı ada otomobil c·rindf'rı l · t ııdt>! i zevctıh bilikt(' Ha1ke 
mukaı rcrdi. Faket ekspresi inen uatıiliy ·V t'kiliıııiz ask , i vınd n ayrılarak Vali kona· 
tam 4 saat teahhürle yani sa ve m ltt plıleı i teftiş etıniş ~ıııı t .. ~r if etıııi, ve öglf" yt" 
at 19,30 da lskeııdeı una var ve keııdi ııi c·ıııdan tez lıü- ıııı·giııi lııı usi olcınık oı .ufa 
mış, bu yüzden evvelce ha· rall müt ınadiyt•n n kı lıy,ın yeıııi.leıdir. 
zırlaııan programın d ğiştiı il , ·ı · , . 1 T k • ı" z·_,.., 1~ mesi icap ederek Dahıliy<> "- - V ~ ku 
Vekilimiz gecc.yi lskendeı un 
da hususi vagonlarında ge 
çirın işltr<l i r. 

• Sayın Faik Ôztrak ile re 
fetkatındeki zevat Iskenderurı 
garında mi.ilki ve ask<>ri er 
kan ile Parti ve Halkevi he 
yetl('ri, vaktin geç olması•' ':I 
ve havanın yağmurlu bulnn 
masına rağmen istnsyoııu dol 
duran kalabalık bır halk 
kiitlesi taı afıntlan b:iyük te 
zahüratla karşılnnmışlardır. 

Dahıliye Vekilimizi di.in 
Döı lyolda karşılı yan Valimiz 
Şükrü Sökmeıısüer. akşam 
yemeğini Faik Ôztrakl~ be· 
raber yedikt,..n scınra Kırk· 
lareli mebusu ve Çocuk 
Esirgeme kurumu Başkanı 
Doktor Fu.td Urn<l) ve Ha
tay mc>buslarmdaıı Mehmet 
'f ecirli ıl · birlıkte dün akşam 
geç vakit . şehrimize gelmiş 
ve geceyi burada gt>Çİı dik· 
ten sonra bu sctbah saat 7 
de tekrar lskenderuna dön 
müşlerdir. 

Bu sabah lskenderunda 
bir kabul r~smi tertip edil 
m iş ve kabul resmının 
hitamından sonra Sayın Faik 
Ôztrak ile refakatin 1eki ze 
va\ Kırıkhan ve Reylrnniye 
yolile şehrimize hareket ey· 
(emişlerdir. 

Saat 12,30 da Demirköp 
rliye ın uvttsalat eden Dalı ili 
ye V t"kilimiz blirada Vali 
muavini ile Parti, Hc.ilkevi 
he!edıye erkanı ve matbuat 
ınüınessillcri tarafından kar· 
şılanımş ve kendisine şehir 
ııamına bir buket takdim e -
dilmiştir. .... 

J ":ılıı nm·ııı 11.ıt.i) lıl ıı ! 
Sızi. her ıııık tac;ııı<la s t}ısız k ıhraın.rnlıkl 11 ınızııı h·ıtııa 

sıııı s klıyan aziz yu Juııuıd s li\mlcırten. lı,\y,ıhmın 
e:ı biiyük s ıad "lıni dııyıw kı ıyım. 

Size D ği<;mez Millı Şt>fiıııiz · Btiyuk İnöııtiııtio selam· 
lt.1r ıııı gı"tır dim Tebşir ed· riın. 
Daima si1iıı ı th tıııızl ı vı· :nad tiııızle alaka faı o'aıı Bü· 

yük Ş f beni burıty ı V.ıZİ} ·tinizi yakıııdnn lt>dkika ıne· 
mıır edtıek )ull1Jıl r. 
Türk milleti ıi val İt vakit ç.Ptin imtihanlara t.ıbi tutan ta· 

rilı; son Zilnı ıılcıı da en z ılı•ıı şarll.tr altıııJ ı bizi bir im ti · 
lınııa daha ç knı;•lı. 

O d vreııin lııııiin kar ;ııılıl 1 • ı ı•ıa v ycıl ııılıkl.ırıı.a 1 ı r • 

mPrı Türk rııillt ti d~m;ıı laı ınd.ıli kaııııı ııecıp ve ; iıl.sek 
kudı ı tıle Lııı imtılı ı ıdan d ı ı.rnvaffakı)<'lle ç1llı. 
Tarih(' lıe Jiy Pll ,İ lıli} ;(ı ~ahı ·tın ııılıkl ıı a hiı yeıı: i ıi 

d.ıh ı ilfıv,. etti. Yalııız bir eksıgııniz 1 'llıııı tı O JJ ezt·I 
den el> d k td tr Türk ,,• u1 Ha ıyl ı navalan ara~ııı· 
daki kara perde idı. Bun ı da kal lırrnıık z ınıri ve ıııu -
karı erdi 

Siz:n ve- c"ite tMafı ıki ıni 1 l t ·ı 1nrını ı ı yük ,,t k hrtt • 
manlıklı11 ı v h('r Ün anan en qıl ı i he-r mJııii > ırt ı ak 
bu pt•ı d yi l ı'd dı vt- <.ızrnl" /\ rnvut ıı , , ı ıdcl lııçlıır 
rnani hır 1lın it 1 11 ün ill I k ı'nıı k 1111 ıızl l dı 6İI. lıt>r 

tiitlii va ıfl t1 ıııızl t l liı k olaı ık y.ı~ mı.ık b.ıhti}arlı}'ıtı 1 

crnıi · bıı~ııtı} o ~ıı 111.. 

Brn .ııl ı . 'iİzl · ı ıııt •<."n 1t- st l"ııııl tdığım z ıın:ın Tüı k H.ı-
t,ıyııı dfıuısıııı ilk dı { • 11 t } ı .ıl ııı l.b ·dı ~ fııı yül s k 
halıı nsı Öııiiıııle lııirıııı Ilı· t gılir ıın. 

ilk dı f,ı flllllll dılı 1 · ıf,tdl' <'•J ıleı ı !.ıı d:\\cı:oııllıl biİ) iik 
ve ı ııılrt'lli lı tldi 1 .ıfın l.111 }-•~ ıtıldı, ill·rlı·lılılı vı· du:;t 
devi• 1111 de iıü~ııİİııı) ı;; le l>uhünkii lııt'. ud ıı .. tıl"ı·ye 
vaı dıı ılclı. 

'furk millt"ti; ııı.ııi inde büyük kcılır.ıııı.wlıkl ı İ) !e 
dtinyay.t Ün . ılmı~lır. B,..lki y.ırııı b ı k ı iıııtıh ıııl ır kar· 
ısııH.lıı da blttbilı iz T.ış ıdığı k, ıı Tıirk kalır ımaıılı ının 

bitmez tıike-11111 z 1111 ullarıııı böylt- bir va.ı:iyct knı ~· ı•ıda 
kulındıgı z.ıııı n lhı butün düny. ya tekr.ır göslcrmeğe 
mııklt: dırdir. 

Aziz Hata} lılar~ 
Ç ılı ınak • ın• sud olmak için öııümiizdc hiç bir ma· 

ııi }üklm· Ç. lışınız. 
Bıı giiz 1 }U dıı d.ılıa ıwrnnır, keıHliııizi J.ılıa ıııiirdfeh 

bir lıalP g tırıııız. 
13u giin si21 ıdarı• Pdeıı ve sizdt n IJaşka bir şey ol· 

may ııldrııı lı .. k kı ve s.ırııiıııi a ıusu bıı ııı. 
Sizi saadetleı uıleği ile, saygı ve sevg ı ile bir 

kerre daha selamlarım. 

Jl l 'r L 11 s YI 2~1B 

• 

Selim ÇEL EN K 
Neşriyat Müdtirü 

Abone .. : Yıllığı : 5 Lira 
Yabancı memleketlere 8.Ura 

: Giinii gt>çmis ·ıyılar 5 kuruş 
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KE ,: YENIG( N ANTAKYA 

iin istifa e ti 
' il':-f fa Ahı ~ n - Romen ınüzakereleriyle 
?lak dar göı .. n .. yor Alman elçisi 
bit ... raf b"r ~ l •u• blokuna ınani olınak 
iç· eı ı·, a'ı ış - İngilizl'!r Roın nyaya 

36 boın' ardıma tayya ·esi~v rdiler 
Bükreş 23 A. A. Röy· nu ı teşekkül edeceği hak· 

ter Ajaıı.:ı bıtdi iyor: Rom •n· kınd ki günlerde lıaberler 
} ~ ile Almanya ar. ındttki Alın ny<l<l endişe ile karşı· 
il ti ~idi ıni.iz k t ı r ilk an· laoını~tır. A m n hükumeti 
!. şmadan sonra iııkıtaa uğra· Bükr şteki Alman Plçisine 
m1stıı. Bu iıı~ ıtaın St;bebi Litaıaf hir I3alkaıı blokunun 
petrol me:.elt siııdt ki aııl; .. • teşekkülüne mani olmak için 
mazlıkıır. Alın. n heyeti, reisi el;nden gdeıı mesaiyi sarf et· 
mü t"'sııa o ınak üzere bugiiıı m ... sini t~mreylemiştir. 

tayy<tre ile Berlinc- dönrnü~
tür. 

Romany.ı Milh İktisad 
N<ızırı, Alman heyeliııin ta· 
lepleriııi k ıbul ı·ltirmt k için 
ısrar<l 1 l.ıuluııınu Lıkat buııu 

kabin=- redde<liııce nazır 

i tifa l'lmi iİr. 
Millı ikt: ıd n zırınııı ıs· 

tif.ıo.; ı ııJ:ııı soııı <ı 13cı!?vekil : a· 
l>iıı •ııiıı istif.ısını I..r.ıl ı ver· 
mişliı·. İ tıfa kabul edilerek 
yt>ııi kabiııt yi tı·şkil.. tt kı <tr 

eski Baş Vt."'kılin memur edi· 
lt>ceği talıuıiıı oluıımaktı:ıdır. 

Kral bu mühim zaınrıııd.ı 
kabı nenin ]:,lif ı 1 iizf>riııe 

~alt.~nat mecli ıııi bu akş.ım 
topl ııtıya davt."'l eyi ını lir. 
Karar, ~ılı· nat rıwdısiniıı 
verect>ği ŞPkilJt> ol ıcuktır. 

Biilreş 21 A. A. Ha· 
vcıs /\j ınsı b:ld11 iyor: Son _riın 

leı Je b ı 11 af bı r Baık, ıı bloku· 

Bükreş 23 A. A. 
Röyter Ajansı bildiı iyor: 

Geçen bafta içinde lngil· 
le redt>n Pomaııyaya 3G ağır 

bombardıman tayyare. i gön· 
d rilın;~tir. Bu, hyyarelerin 
daha evv 1 Romanya ile ln
giltne arasınd akdedilen 
lıir arılaşma rıf'Iİcesincfe Ro· 
maııyay.. verilmesi takarrur 
etıni, ve t~slim meselesi gizli 
hılulnıuştu. Bugün için artık 
bu ınest'!eyi gi;ı:lemeğe lüzum 
kalmamı~!ır. 

Geçen haf la sivil Lir ro· 
ııwıı z bit;nin kumandasında 
lıPİlneye gelen Romen tay· 
y ırt<cilrri bu bombardıman 
~ayyarelerini alarak Roman· 
yaya götiiı müşlcrdir. Roman• 
ya hükı'.iıııeli bunhtrla modern 
ve kuvvetli iiç hava filosu 
vücude getirecektir. 

·tiz abluktısı 
a y lJl felce uğratacak 
flanı b ı dan z~r::ır görıne i müm

ür, fc kal Av ·upanın s le" nıeli na· 
nnn" bilar<. f ann bunak· lanı ıa ı Jazınıdır 

l.on lı \ 2 A. A ln ııa kati nınnlı ve bi,,deıı ah 
~ilkr .. ııiıı Alııı ııı t·ınti ıo.;ını luk.wııı kalclınlma ıııı isteme 
J.ı lı ı rp k ıı; ı 'rı .ıJ,I ·d 't"k ınehiirler. Çüııkii Almanya 
/\lıı•,111 '>' k.ılı lıir nlılıık,ı lııgilter yi ay. ğına kaprrnına 
ç•·ııılı ·ı ı iı;İıı• al111 ası iiıeı i - k l 

l g.ı me"'bur rln ıe · için ııgil 
ıı •', h 111 11! ıı ıf ııı ııılı·k · tler 

lı r t'y•· t lıu ı sevkiyatı kes • 
J · d .,Jık<Jdul ı IJd l.ıııııi>l• • . 
Al ıııek üzere biitiiıı açık de· 

m.ıny,111111 har ic · ıııal S.l • 
ııizlere mayin dökmiiştiir. 

tarak dövi1. i t d ıı ik t tnıt ~İ • 

ne 111111· olııı ık için alıınıı 
Lu • J~ir dola) ı ile lııgiliz 
gazc> !t.'IPri ~u ıniıtaleayı yii • 
ı iitıııckıediı lcr : 

" - Bt zı bitaraf ıııt'ın • 
leket1er, d<'nizden Alman 
s vkİ) alıııın dıırdurulımı. ııı · 

darı acı acı şik'tyett b·ıslaılı 
lar Bıı lıalcl ,. ıı biıar.ıf ıııeın 
it-ketlerin t icnrf>t İ telki ~e · 
tey!! uğr ıyacaktır . Bunda ta 
mamile haklıdırlar. Fakat bu - . -

Müttdikl ı in hezimeti, bita· 
rttflı..nıı hez' ıneti demek tir. 
Bitaraf devletler bu hakiL.:a· 
ti anlamalı ve Almanyayı 
açık dr niz!t'rı· mayin döle • 
mekte•ı sarfı ııazn ctmd, 
için tf"ş ebhfü.ata geçmelidir• 
leı'. ,, 

Gazet("leı e göre, lngilte
re v-: F raıı anın aldığı son 
tedbir Alman iktisadiyahna 
çok ağır bir darbe olacak· 
tır, 
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Belediyenin 
isabetli bir 

kararı 
Sebze bahçelerine 
şehiı'den çöp taşı

mak yasak edildi 
Belediye,~ çok yerinde 

ve isabt!tli bir karar almış, 
şehirden sebze bahçelerine 

j çöp taşımayı yasak etmiştir. 
Birçok hastalıkların v~ 

bilhassa tifo ile dizanterinin 
~ sirayetinde en mühim bir 
~rol oynıyan ve senelerden beri 
sürüp giden bu muzminmese· 
lenin kökünden halledilmesi 
memleketin sıhhatı bakımın· 
dan ileriye doğru atılmış 

mühim bir adımdır. 
Diğer taraftdn haber aldı

ğımıza göre, hhmam külhan· 
larında hayvan gübresi yak· 

' mak usulüde belediyece ya· 
sak edilecek ve bu suretle 
şehir hallrının umumi s1hha· 

tını tehdid eden .ikincı müzmin 
bir meselede kökündt-n hal· 
lolunacaktır. 

Eski rakılar .. 
tahlil neticesjnde 
bunların zehirli 
olduğu anlaşıldı 

inhisarlar idaresi, Hata · 
yın".: Anavatana ilhakından 
sonra, ş~hirdeki bayilerin 
elinde bulunan rakıları de· 
ğer fiah üzerinden satın al 
mış ve bunları lstaııbul mer 
kezine yollamıştı. inhisarlar 

... idaresi bu rakıları tahlil et 
tirmiş ve tahlilin neticesini 
bildirmiştir. Bu neticeye gö 
re; Hataydaki bayilerden sa 
ıtın dlınan rakılardan hepsi 
nin zehirli olduğu ve bunla_ 
, rm içilmiye salih _ olmadığı 
a anlaşılmıştır. idare, _mezkur 
raktları imha edecektir. 
5 ' $ W (E- ·f'i7Kt. 

Cephelerde 
Paris ı3 A.A.- Havas 

ajansı tebliğ ediyor: · 
Cephelerde kaydedeğer 

1 
bir şey olmamış ve ıuutad 
keşif kolları faaliyeti olmuştur 

Beş düşman avcı tayyare· 
si Fransız toprakları üzerin
de uçn~uş, doğu ve ce ııup 
mıntakalarında dolaşmıştır·. 
liu tayyarelerden biri ateşi-
mizle düşürülmüştür. 

DENiZLERDE 
Londra 23 A.A. - Bir 

Yunan vapuru lngir z sahil· 
lerinde bir Alman torpiline 
çarparak batmıştır. G.!mi· 

~zabıİa7ımdan ' bir kısmt 
~ ıngiliz tahlisiye gemil;ri tara 
fmdan kurtarılmıştır. 

INGiLlZ KRALINıN MESAJI 
Londra 23 A.A. - • A-

vam ve Lordlar kamarasınm 
Kış tCttiline girmesi münase 

~ betile Kral her iki ınıeclise 
birer mesaj göndernı iştir 
Bu mesajında Krallı giltereye 
ve dünya sulhuna meydan 
akuyan Almanyaya karşı mü 
cadeıeye girişilmesinden son· 
ra meclislerin süratle ve 
isabetli kararlarla nihai za 
for için kabul edilen tahsi· 
sattan dolayı kendilerine te· 
ıekkü~ etmekte~ir. 

Tasarruf 
haftası 

12 BlRINCl KANuNDA 
BAŞLIYOR 

"Ulusal ekonmi ve arttır· 
ma kurumu,, tarafından her 
sene tertip edilen yerli mal· 
lar ve tasarruf haftası bu 
sene del2 birinci kanunda 
Baş vekilimizin radyo ile 
söyleyeceği bir nutukla açı· 
lacaktır. 

On senedenberi devam 
eden ve büyük faydalarılgörü 
len yerli mallar haftası 
12 biridci kanundan20 birinci 
kanuna kadar devam ede· 
cektir. 

Bu haf ta içinde yerli 
mallarımız için azami propa· 
ganda yapılacak ve k~hve
hanelerde kahve ve çay ye· 
rine ihlamur, kuru uzum, 
incir, ~ibi nefis yerli malı· 
süllerimiz istihlak edile 
cek ve bu tasarrufun mümkün 
olduğu kadar evlere de te{
mili için propaganda yapı· 
lacaktır. 

Bu hususta Parti, Halk· 
evleri teşkilatı da azami faa 
liyet sarfederek yerli mah· 
sullerimizin iç pazarlarda 
daha çok sarfı için çalışa· 
<:aktır. 

Kağıd sanayii 
Y AKıNDA MEMLEKETiN 
IHTİY ACI DAHiLDE TEMiN 

EDiLECEK 
Ankara -- lktisad V eka· 

Jeti kağıd sanayiimizin te· 
kemmülü ve Türkiye"de 
kağıt istihlakinin tanzimi 
için geniş ve esaslı tedbir
ler almaktachr. ikinci kağıt 
fabrikamızla sellüloz fabrika 
mızın io~aatt süratle ilerle · 
tilmektedir. 

Bu inşaat bitince memle 
ketimizin, bazı ehemmiyetsiz 
cinsler müstesna olmak üze· 
re bütün kağıt ve karton ih 
tiyacı dahilden temin edile · 
cektir. 

BAY FETHl BUGÜı\J 
GlTTI 

18 temmuzda Valimizle 
birliktt! Hataya gelerek M~ 

arif işlerini tanzim ile uğra· 
şan Maarif Vekaleti ~üfettiş 
}erinden Bay Fethi bu gün· 
kü ekspresle Aakaraya dön
müştür. iktidar ve nezaketile 
kendisini muhite sevdirmiş· 
olan Bay Fethiye u~urlu yol 
culuk dileriz. 

FAYDALI YAGMURLAR 
Hafta başında başlıyan 

faydalı ya2'murlar kısa fasıla 
)arla devam etmektedir. Yağ· 
mursuzlu k yüzünden çiftçi· 
nin endişesi zail otmuş ve 
yüzü gülmüştür. 

Varşovada tifo 
salgını 

Paris 23 A. A. - :Ha · 
vas Ajansı bildiriyor : 

Varşovadan 'gelen haber 
lere göre, şehirde tifo sal . 
gın haldedir. Şehrin Yahudi 
mahallesi tecrid edilerek ol 
mıyanların buraya girmesi 
yasak edilmiştir. Bin kadar 
Polonyalı yaralı, ~ehir civa· 
rındaki hastanede tedavi e· 
dilmektedirler. Bunlar, Var· 
şova müdafaasında yaralan · 
mış olan Polonyalı askerler
dir. Hemen bütün Liseler 
hastane haline ifrağ edilmi~ 
tir. Şehirde açhk sefalet 
çokfeci bir şekildedir. 
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General Veggand 
diyor ki: 

llna 
lskenderun Hastanesinİll 

1939 yılı ihtiyacı olan ilişik 
listede Cins ve miktarı 'ya· 
zıh 31 kalemden ibdret olall 
yiyecek azami miktarının 
tahmin olunan bedeli 4709 

G 
Mi 
il 

s 
"Türkiye, Asya ile Avrup~ arasında 

aşılm z bir duvardır.,, 
Nitekim Asyada bulunan lacak her türlü ta•\rruza do· lira 59 kuruştan ibaret oluP 

her bir cins ayrı ayrı açık 
eksiltmey'! 20 -11-939 ta· 
rihinden itibaren konulmuŞ' 

ve Sadabat paktı ile bağh layısiyJt- alakaJer bulunmak 
bulunduğu komşuları, lran, tadır. Balkan anlaşmasına da 
İrak: Afganistan için de va· hil Romanya, Yunanistı:tn 
ziyet aynidir. ve Yugoslavyayı ortadan kal 

1 Türkiye Asya ile Avrupa dırmak için yapılacak ht!r 
ortasında bir duvar levha teşebbüs kendisine karşı ya· 

pılmış gibi görünür. 

tur. 
2-Eksiltme 4-12-939 

pazartesi günü saat 15 te 
hastane binası içinde topla· 
nacak olan komisyonda yaP1 

lacaktır. dırfransızça Paris - Soirga Bir /ngi/iz 
zet~si Yakm Sarkta. İsl5m 
alemindı! ve Balkanlarda bir meCmUQSl 

3-İsteklilerin yüzde 1.S 
muvakkat temiııat akçasın1 

Türkiyeyi tayim eden veya banka mektubunu ha' ktkik seyahathe çıkardığı hu 
susi muhabiri jül Suveren 
ilk olarak uğradığı Bcyrutta 
Fransız şnrk orduları kuman 
danı General Veygand ile 
yapmış olduğu mülakata da 
ir İnhbalarmı şu şekilde )'a· 1 
zıyor: 

Beyrut, Fransız mandası 
altında bulunan memleketle
rin merkezi, ayni zamanda 
Hindistandan Fasa kadar u· 
zanan ve Fransa ile lngilte· 
renin muhafazasında bulunan 
lsıam aleminin Je en müte· 
rakki bir merkezi vaziyetin
dedir. 

General Veygandm odasın 
da ilk olarak gözt: çarpan 
haritalardır. Hemen her ta· 
rafı haritalarla kaplı odasın 
da lieneral Veygand ile ko· 
nuşulan her söz insana biraz 
daha huzur temin eder. 

Asyaya, Yakın Şarka ve 
Balkanlara ait herhangi bir 
meseleyi sorunuz, en karışık 

hususlar hakkında izak~t is
teyiniz, iki dakikada tatmin 
olunursunuz. Kendisiyle gö
rüştüm. Bir saat konuştum 
birçok intıbalar edindim fa 

' 
kat ancak şunları yazmama 
müsaade buyurdular. 

..Bugibi girift bir vaziyet 
le başkasının hareketleriniu 
bütün inkişaflarını evvelden 
keşfedebilmek mümhün de· 
gildir. Fakat vaziyet her ne 
olursit olsun insan düşünce 
ve vicdanından emin olduk· 
tan sonra daima huzuru kalp 
va emniyet içindedir. 

MÜHiM BlR HADiSE 
Son z mantarda Şark va· 

zıyetini tadil e:den çok mü· 
him bir hadise cılınuştur. Bu 
Türkiye ile yapılan ve meclis 

ı 
1 

bir makale neşretti milen müracaatları lazımdır· 
Harbin başlamasile bera- 4 - Şartnameyi anlama~ 

istiyenlerin her gıin saat8·1~ 
ber Londrada mtişara başlı. ve 13_ 17 ye kadar hastane 
yan Musavver Heırp mecmu idarisine müracaatları ve is· 
ası dokuzuncu sayısının mu· teklilerin belli gün ve saatte 
tena bir sahifesini Türkiye· · d b' 

h 
. . . tıcaret o ası vesikası ile ı Yın 

Dal 
tral 

ye ta sıs etmıştır. l"kt k . .. I "" · M H ı · e omısyona muraccat a•· 
•· asavv~r arp,, mecmu- ilan olunur. 

ası, bu sahıfeye şöylen bir A · ·kt A · 
b I k 

"Y . .. f zamı mı ar sgarı 
aşı yapmıştır: enı mu· c· . K'J 
f.k. . T" k' ınsı ı o 

te ı ımız ur ıyeye selam!., r;-k k k t 7000 
d.• b' f d L., me e s ra 
ıger ır tara ta a "B0ğaz Un ekstra 150 

ların muh&fızları şim.di hazır Süt 7500 
dır!a cümlesi okur.maktadır. Şeker 800 

lngiliz mecmuası' bu sahi- \1ercimek 4'l0 
feyi Başvekil Dr. Saydam, ~!ohut 450 
Erkanı Harbiye Reisi Mare· Söğrülce 250 
şal Feyzi Çakmak boru ça- Pirinç 1503 
lan bir deniz erimiz, İngiliz t3ulf!ur 200 
ve Fraıısız sefirile, bu mem i<:uru fasulya 450 
leketlerin şark orduları ku· Şeriye 200 
ınandanları, makineli tüfek ruz 300 
traktör, mekkare kuvvetleri· i<arabiber 5 
miz, ''Y nvuz,, ve '·Saldıray:, :<uruüzüm 200 
m resimlerile tezyin etmek· Nişasta 40 
tedir. Çay 6 
. Yazdığı yazıda son defa Makarna 450 
lngiltere ve Fransa ile ak- Soğan 250 
dettiğimiz muahadenin tefer Patates 800 
ruatı lngiliz karilerine izah Salça 100 
edilmekte, <lolayısile İngiliz f aze meyve 350 

miktat 
K·ıo susi 

ı Ye 
65o0 k" 1on u 

65o0 
7()() 
400 
. 4()0 

2oO D~ 
13o0 

150 
~Bel 
15 • 

2~ ler-iı 
hı 

150 ~ 
3S ~t· o 
4~ la 
2~ llın 
7~ but 

lY" kh 
3 leş 

parlenı .... ntosunda yapılan sa- Üzüm, Portıkal, karpuz 
mimi tezahürattan bahsolun Taze sebze 3500 3~ 
maktadır. Domates,Patlıcan,Kabak,Fastıl fay 

teri 

İngilizce "Musavver Harp,, 1a,ıspanak, prasa ve saire,,,,11 kiy 
mecmu..tsı ezcümle söyle de· T.:ıvuk 40 ~ kan 
mektt>dir.: '· Harbi Umumi· Balık 100 1-fat 
de Türkiye, lngilterenin Yumurta 2000ad..-t 15 İfa 
düşmaıılarile bir saf ta idi. Sade yağı 40~ 3

1 
tlrs 

Fakat, evlatları Çanakkalede fere yağı ~ 2 
25 bah 

ölesiye lıar_bet.ıniş olaı_ı mc-. m z~ytinyağı 5308 hük 
Yerli peyııir ıtı 

leketler, şımdı kenJılerırıi K . . 
20 

at 
Türk:y: ~le mesut bir bera· s~!nr peynırı 

30000 
~~ 

berlık ıçındı· buluyorlar... Koyun eti 3000 b 
1914 de Türkiye mukad- uz 

deratını, merkezi kuvvetlerin · · ı · d k d' · k rt• Yaş zıncır .l!rın en en mı u 
mukadderatına bağladığı za d" l · b" h ld t• . .. . np ınç eşmış ır a e, ltın 
man vazıy~t muttefık dev· .uruz.a kırşı garp d~mokrasİ 11 
letler için tamamen bcrakis !eri yanyana yer ~iması mül t n~ 

tarafından teyid edilmiş olan 
anlaşmadır. Türkiye Balkan 
anlaşmasile buğh bulundğu 
bütün devletlerin _istiklal ve 

tamamiyetleri ne karşı yapı· 

f. • 19 9 d . ·r·· k' . .. eğı .ı. j a ıse, ur tyenın, fiklerin gayesi için büyıJ ltı 

1 

çürümekte ve çökmekte olan bir zafer teşkil etme kl bel 
bir siyasi, içtimai, sistemin 1 dir .,, ıtı~J 

Gümrük muhafaza taburu için erzak alınaca 
Cıtk 

~tti 
1Çin 
•trf 

Ant~kyada. Hatay g-~mrük _muhafaza taburu sıtın alma komisyonundan: . 
Aşagıda cıns ve. mıktarlarıle muha nen b · l ·l. ve r~uvakkat teminat ınıktarları göster• 

beş kalem erzak, lıızalarında yeızılt cksıltm • ş rtları ıl,. ve muayıen gün ve saatte ihl' 
le olunacaktır. iştirak f't nek istiy nler muvakkat tenıinatlarmı lskenderurı gümrüklet1 1•rı 
veznesine yatırarak makbuzlaunı komisyon" ibraz edec kler ve kapalı :adları tayin t>di ~lf 
len saatten behemehal bir sa&t evvd ko nisyon ı tavJi et niş buluınc ı'<lardır. Buna ait •um 
şartnameler tabur satınalma koınisyorıunda her aıı görülebilir: . 1-rı 

Miktarı Muhammen bedel Muvakkat teminat ,lı 
Cinsi 

Arpa 
Sığır eti 
Un 
Sadeyağ 

Sabun 

Kilo Lira Lira Kuruş ihale şr!kli ihale gün ve saat• 'Şef 
240,000 12.000 900 00 Kapalı zarf 28.11.939salı sa:1 Ola 

47.100 9.420 706 50 ,, ,, ,, ,, 5a:1 'bi 
122.250 17.115 1238 63 ,, ,, ,, ,, 58:1 r 

3.000 3.600 270 Açık cksiltme29.11.939çar sa:1 ~e 
3.425 1 370 102 ,, ,, ,, n aa1 j tiın 


