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.. Milli Şef lnönü Finla-n,digaparolası 

lJun akşamErz.uruma vardılar ·Ya. istiklal, ga ölüm! 

Sur.(ı/ede 
Memurlar feryad· 

ediyor 
Erzint~ndan geçerek Erzurumu şeref
lendiren ve çok neşeli olan Büyük Şef 
sonsuz heyacan ve tezehüratla karşı
landı, müstahkem mevki karargahını 

ziyaret ettHer 
Ankara 13 A.A.- Düııdenberi Sivasta bulunan Milli 

Şefimiz Cüınhurreisi İsmet İnönü bu gürı saat 4,4) 
te erzincandan geçerek Erz 1ıruına hareket buyurmuşl'lr
dır. Büyük Şefin Erzurumu ı şereflendirmesi şebird ! tas· 
vırı mii n1<Ü 'ı olm ı y an bir heyecan ve en büyük bir 
bayram manzarası yaratmıştır. ;;ehir baştanbaşa bayrak 
!arla süslenmiş, birçok takızaferler kurulmuştur. 

Binlerce köylü Büyük Şefini •görmek ve onu doya 
doya alkışlamak için şehre akın etmektedir. Vali Milli 
Şdi istasyonunda karşılıyacaktir. istasyon binlerce yurt· 
daşlar ile dolup taşmaktadır. 

Erzurum 13-Miıli Şef S«Hlt16 da Erzurumu şereflendir 
miş ve istasyonda resmi mukamlar ile cısker, mektepli· 
ler ve bütün Erzurum halkı tarafrndan heyecı1n ve se• 
vinçle karşılanmışlardır. Hava fevkalade güzel, Milli Şef 
çok neşelidir . 

Ciimhur Reisimiz Vilayetmüstahkem mevki Kumandau 
lığı karargahını Beled~ye Reisinin evini ve üçüncümü· 
fettişlik .rnnığını ziyeret eylemiştir. 

En Biiyügünü arasır.da gören halkın sevincine payan 
yoktur. 

Pasif koru,;ma, 
MANt:VRALAR iÇİN HA· 
ZıRLıK DEVAM EDiYOR İngilterede rağbet .. .. 

Ayrn 23 üncü ruma:-tesi goru yor 
günü şehrimizde yapıla.::ak Londra 13 A. A. - Bir 
olan pasif korunına için lıa· çok gazeteler, Türk tütünü
zırhklar hızla devam etmek· nün nefasetinden ve lngiliz-
ttdir. lerin bu tütüne alışmaları 

Evvelce de haber verdiği · lüzumundan bahis makaleler 
miz gibi, sderberlik müdür· n~şrine başlamışlardır. Birçok 
lüğü evlere da~ıtılmak üze· . tütün bayileri Türk tütününün 
re bir broşür hl\zırlamakta • ·ı satışı yükseldiğini söylemek
dır. Manevraların mükem - tedirler. Türk milletine karşı 
mel olması ve diğer vilayet derin bir sempati besleyen 
leriıniz<le yapılanlar gibi İngilizler, Türk tütüni.ine 
muntazam cereyam i-;in la- alışmak için çalışıyorlar. 
zım gelen bütüntedbirler alı · 
nacaktır. M'lnevralarda za- ı lann taklitleri de kullanıla 
tarsız brımba ve zehirli gaz caktır. 

Hollanda hudu .. 
dun da 

Alman f aaligeti a.rtmış! 
Alnıanlar da Holandayı mı işgale 

hazırla nıyorhır? 

Londra 13 A. A. - Ho· 
landadan ve mevsuk kaynak· 
lardan gelen hab•rlere göre, 
Almanlarm HoJlanda hudu
dundaki faaltyetleri son gün
lerde göze görünecek dere
cede artmış bulunmaktadır. 
Hudud Almanlar tarafından 
kapanmış ve sıkı bir mürd
kabe başlamıştır. Sovyetlerio 
Finlandiyaya yaptıkları gibi 
Almanların da Hollandaya 
bir kış taarruzuna hazırlan
dıkları kuvvetle tahmin edil
mektedir. Ruslar, Finlandiya 
göllerinin kış mevsiminde 
buz tutmasını ve üzerinden 

kôlayca geçilmesini hesap 
ed~rek Finlandiyaya karşı 
harekete g,jçmiştir. Alman 
yada, Holandalılarırı mem· 
lekeli suya gark etmesını 
ve soğuk havalard& bunların 
buz .tutmasını nazarıclikkata 
alarak har.ekahfl daha kolay 
olacağım hesllp etmiış ve 
Hollandaya bu kış taarrz 
yapmağa kar~r vermiş görün 
mektedir. 

Hollanda hududuna ya· 
kın Alman istasyonları harp 
mühimmatiyle doludur ve 
büyük askeri faaliyet göze 
carpmaktadır. 

Finler, Sovy~t rejimi altına girmekten
se buzlar üzerinde ölmeyi tercih ede -

Suriye gaztrt;.-leri yaz yor 
"Harp dolayısile Suriye

nin her tarafında bütün gı· 
da maddelerile giy;m eşyuı 

ceklerini söylüyorlar 3 ve hatta ·dört misline yük 
selmiştir. Bu vaziyet ka,.,ı 

sında küçük memurlar derin 
bir st"falete düşmiiJlerdir. Me 
mur maaşlarının, harpten 
evvelki nisbe ti eri muhafaza 

Helsinki 13 A. A. - dıralı bir vapur, Manş denil 
Röyter ajansının muhabiri zinde, hiç bir işaret veril 
bildiriyor : meden bir Alman denizaltı 

Finladdiya askeri ile hal t gemisi tarafındcm torpillene • 
kı arasında kuvveimaneviye • rek batırılmıştır . 
f k etmesi, bunlc. rı haklı bir fer 
ev alade mükemmeldir. Rus · Sovyet tebliği yada sevketmektedir. Hüku-
ya.nın her tarafında hududa Moskova 13 A. A. - metin bu derde bir çare bul-
mılyonl<trca asker yığmış 0 · ' Bu günkü Sovyet tebliğine ' ması lazımdır." 
lan Rus Başkumandanlığı, go·· e K ı d ·ı · h k t S • j d :- , ızı or U ı erı art' e Urlfe aO arma..ı 
Materhaym hattını yarmağa ı ti'le dün de devam etmiş ve 

ff k ı b ... sına hususi bayrak 
muva a o ursa u mıntaKa hududun 9~ kilometre ileri-
daki bir milyondan fazla sindeki iki köyü işgal eyle- Sam - Suriye Jand~ 
h ık h b l k ması için hususi bir b•yralc 

8 icrete nıec ur 0 aca · miştir. ihdas edilmiş ve bu baynak 
tır . H~k, Skovyet rbejiml i ~l • Fio landiyadan ge- . . ~ · ·ı . ı ı.:.ı 
tına gırme tense, uz ar uze merasımı ma SU!a.1 e Jllftuar· 

l h b 1 maya verilmiştir. 
rinde ölmeyi tercih t"tmekte- en a er er s 
dir. Finlandiyalıların bugün· Helsinki 13 'A. A. - iyasi mahkômlatln 
kü parolası şudur : Ya is - Bütün Finlandiyada müthiş affinf istıiyorlar 
tiklaJ, ya ölüm. bir soğuk hüküm sürmekti!· Şam- Gc-çen seriekt lcir 

Cephelerde iki günden - dir. Bu yüzden Sovyet aske t gaşahldar esnasında Franstz 
beri nisbi bir sükun hüküm ri çok perişan bir · haldedir. divan harbince· mablı:lftl 
sürmektedir. Çünkü Sovyet askerlerinin '.edilen siyalİ -suçlulttıri aHi 
Fakat bu nisbi sükunun arka ı ve hatta z.-.bitlerinin bile ça için, Şamın tanınmış aileleri-
sından büyük bir meydan dırı olmadığı \çin, bu don - nin kadınlarından mürekkep 

h b · · b ı v d bir heyet Franzız Hokomi· mu are esmın aş ıyacagı 1 urucu soğukta geceyi açık 
h 

,, l serini ziyaret ederek, Suriye· 
şüp es~zdir. Kızı ordu nu.1 ta geçirmektedirler. Bazı ı F ilerin ransaya olan ıadakat 
karadan ve havadan büyük 1 günler, sal:Jahrarı gtup halin- . ve bağlılıklarını t~baruz ettir 
bir hücuma hazırlandıkları de donmuş Rus cesedleri miş ve siyasi mahkumlerin 
mılaşılmaktadır · bulunmaletadır. affini istirham eylemi'şlertfi"fJ. 
Amerikanın açtı- Buna mukabil, Finlırndi • Ho-Komiser bu mesele bale 

ğı kredi ya askerlninin sayısız çadır ,. kında tedkilcat yapacağım 

Nevyork A . A. - Ame 
'rikanın Finlandiyaya açtığı 
10 milyon dolarlık kredi ile 
Amerikadan Finlandiyaya 
top ve harp mühimmatı gön 
derilecektir. 

Finler bir beyaz 
kitap nesrettiler 
Hels\nki 13 A . A. -

Finlandiya hükumeti, Sovyet 
lerle yapılan müzakerelerin 
safahatına ait bir beyaz ki
tap neşretmiştir. Bu kit.:ptan 
anlaşıldığına göre, Fidlundi 
yalıların Rus tekliflerini ka 
bule imkan yoktu. Çünkü 
teklifler kabııl edilseydi, 
Finlandiya Sovyet müstemle 
kesi haline gelecekti. 

MilletlE:r Cemiyeti 
ve Rusya 

CP.nevrP. 13 A. A. 
Rusyamn Milletler Cemiye 
tinden çıkarılması hakkında 
ld teklif: Çin delt"gesinin İs· 
tinkafı üzerine katiyet kes 
bedememiştir. Çünkü, cemi 
yetin kanunu n'ucibince aza 

sından birini çıkarmak için 
ittifakla karar verilmesi la· 
zımdır. Çin murahhasının bu 
hareketi Cenevr~ muhitinde 
nefretle karşılanmıştır. 

l3ir Yunan' ·gemisi 
torpillendi 

Londra 13 -: Yunan ban 

ları vardır. kendilerine vadeylemiıtir. 
Finlandiya tayyareleri suriyeye ithalat 

dfüı Rus Demiryollarrnı bom- gücleşti 
budıman ederek 20 kilomet Şam-_.Fransız Ho-Ko-
relik bir hattı tahrip eyle· ·miserliği, Suriyeye itbalA1t 
mişlerdir. ve ihraca!ı kontrol altına- a}ln 

Finlandiyalılar dünltü.:mu bir kararname neşretmiıtir. 
harebelerde25 sahra ve 13 Bu kararnameye göre Si'fJ 
küçük top ile birçok mitral riyeden para çıkarmak ve 
yöz ele geçirmiŞler ve üç Suriyeye maı idhal ve ihraç 
Sovyet piyade taburunu im· etmek; bunların bedelini üd& 
ha eyll'!mişlerdir. mek için B~yrutta teşekkül 

Sovyetlerin hücumu çok eden kambiyo Komisyonun 
pahalıya . malolmaktadır. dan müsaade almak lazımdır 
B"rinci sınıf ask'.er Diğer mtmleketlerde oldu 

ğu gibi idhalat ve ihracat 
s~vked 1liyo ( hususi kayıtlara tabidir. 

Moskoka 13 A. A. - Cemiyetinin toplantlaına 
Röyter Ajansı bildiriyor : iştirak edemiyeceğini dün 

Rusyada yeniden bir k - resmen bildirmiştir. Derhal 
sım efrad silah altına çağı • mu\ıasematı terk ile sulh mi· 
rılmı ~tır. Gazetc:Jerde artık, zakereleri teklifine Moloto• 
Kızılordunun kahramanlık fun gönderdiği cevapta de~ 

, menkibeleri çıkmaz olmuş - niliyor ki: 
tur. Askeri nıehafile göre, "Finlandiya meselesinin 
Kızılordu, topçu faaliyetini 1 müzakeresini tetkik için 
tamamlamadan taarruza geç toplanan Milletler Cemiye
miştir ve muvaffakiyetsizli - tinin nazikane davetine te· 
ğin sebebi budur. şekkür ederiz. Evvelce bil· 

R 1 t Cr·u'belı" b' · · f dirile"\ sebepler dolayısiyle us ar c ırJrıcı sını b d · b d · 
· l d" ' . u avete ıcı. et t" emıye-alayları Fın an ıy cephesı - ğ" · · b't'.J• · · .. _ b ce ımızı ı uınrım." 

ne gondermege mec ur ol: Bu cevap, Milletler C-e· 
muşlardır. Evvelce sevk edı miyeti muhitinde hayret uyan 
len &skerlı!r üçüncü sınıf a.. dırmamıştır. Esasen Sovyet-
laylardı ferin bu toplantıya i~tirik 

Sovyetler iştirak etmiyecekleri tabii görülmek· 
t d• te idi. 

e me 1 Bu ~evaptan sonra 13 ler 
Cenevre 13 A. A. komitt-si toplantısına devamı 

Sovyetler birliği, Milletler başlamıştır. 
f 
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Inönünün etrafın
da kay a gibi 

Romanya 
Petrol kuyuların

Fransız -· ln

giliz daki yangın 
Bükreş - Prahova namı Mali anlaşması 

Bir lngiliz 
Konsolosu 

Finlandiya O"'dusu 
na gönüllü yazıldı YAZAN : Mahmut E~at Bozkurt varilen bütün petrol kuyula- Londra 13 A. A. 

Propaganda!. yanın bahtının çoktan iftira· 
Bunu eskiclenbtri işitiriz. 1 cılar v: yalaıı~ıla~1 elinde 

Tüccar propagandası .. m<tlları· kalması lazımgelırdı. Fakat 
ııı satmak için büyük ticaret iş böyle değil.. 

rı sahasına d ündenberi bir Fransa ile lngiltere ar&sında 
fırka asker gönderilmiştir. sıkı iş birliğini takviye eden 
Askerlerin yerleştirilme ışı bir mali anlaşma imzalan· 
bugün nihayete ermiştir. Pet mışlır. Döviz ve para mese· 
rol kuyulariyle, fabrika ve lelerini halleden bu anlaşma 

Helsinki 13 A.A.- Bura 
daki lngiliz Başkonsolosu 
Finlandiya hükumetine mü· 
racaat ederek. Ruslarla çar· 
pışmak üzere yabancılardan 
mürekkep bir gönüllü tabu· 
ru teşkilini teklif eylemiştir.{j 
Vazifesinden İ&tifa eden ln
giliı: konsolosunun bu talt-
bi , Finlandiya hükumetince 
kabul edilmiştir. 

hanelerin çoklukla başvurdu' Güzel bir atalar sozu· bütün tesi~atı askerler muha A b vam Kamarasına te liğ 
farı bir va~ıta! 
, Propaganda! 

Falan politikacının pro· 
. pagan dası yapılıyor. Halk 
nazarında yükselmek, mec· 
li> içind~ it~barını arttırıp 
iş başına getirmek için .. 

Birincisine reklam d~nil 
. diği de olurdu~. Fakat ikinci 

sint: dai'lla propaganda de
nir ve bu iş, bu alanı. bu 

· alanla, ı geçmezdi . Mesela: 
"efendim! reklam bilmiyo-

. ruz. Prpagandadadaıı anlam\ 

yoruz!,, denildiği zarrıan akla 
bu gibi işlt>r gelirdi. 

Bugün, yukardaki anlamın 
dan daha gt'nİş alanliira gir 
di. C.skisinden yüz kat, bin 
kat bir milyon kat fazla bir 
yabancr karakterle faaliyete 
geçti. 
Propagand,ı! 

Zamanımızın belli başlı 
. savaş silahları arasında yer 
, aldı. Yıkıyor, bozuyor ve 
yok ediyor. Savaş başlamaz 
dan Önce, propaganda başlı 
yor. Savaş içinde devam edi 
yor. Savaş itince 
gene . söyleniyor. Boz, 

· mak için, felct" uğratmak içiı 
ve nihaye;t yıkıp gömmek 
yok etmek için boyuna uğ

r&şıyor. 

Eskiden nedir o·~ Reklan 
mı'! Propaganda mı? Bırak 
şu yalanlan derlerdi. 

Fakat Bunlar, son ş~kil

leriııi aldıktan sonra m<tske 
[lendiler. Hakikat gib;:dinlen' 

1 mege ba~ladılar. işin asıl kor 
kunç yanı da bu oldu. Yala· 
ııın, hakikatin yerini alması: 
onu, ört bas l•tmesi oldu. 

Fakat maske g~lgide sıyrı-
lıyor. Sıyrılan n.askenin ardı 

~ s;ra, yalanda bütün iğrençli· 
-ğile sırıtınağa başlıyor Şim· 
: di, yalancının, safları bile al-
datması güçleşiyor. Yavaş ya 
vaş: u&rak şunu canım, falan 
yerin propagandası: filan. a
jansın uyJuymaları!,, denme 
ğe baş), ndı . 

Haftalard rnberi, ta kah· 
ve. köşelerine kadar .iediko-

. dusu yapılan şeyleri, mem· 
lekctimizd~ bilmiyen, duymu 
yan kalmadı. v~ hemen ila· 
ve edelim: gülmiyen dt>!. 

Atatürk rejiminden çıkıl-
mış. 

Jngilizlere Fransızlara .ka 
pılmış adamlarmışız~ 

Daha bilmem neler, ne· 
ler?! 

Fakat, Ata•ürk r ·ıımının 
neresindr::n çıkılmış·~ 

lııgilizere, Fransız'ara n~· 
den ve nasıl kapılmışız~ 

Tabii buralara dair izakat 
yok. Sadece laf ve laf ve 
bir sürü yalan ve iftira .. Fa· 
kat eğer yalan ve iftira, mu 

. vaff ak uir silah olsaydı; dün 

vardır: 

"Yalancının mumu yatsı
ya kadar yanar.,, 

Ve ilav~ edebiliriz: son
ra yalancı karanlıklar ıçın

de kalır. Kar aıılıklar içinde 
yok olu giJer. 

Hem ne tuhaf! Bu adam 
lar türkü, türkten fazla sevi· 
yor ve onu ondan fazla dü· 
şiinüyorlarmış'~ 

Atatürk rejiminin hiçbir 

yanından \:ıkılmış değ-ildir.Çı 
kılmayacaktır ve çıkılamaz.ÇÜ 
kü bu rejim Türk ulusunun 
yaşama şartıdır. 

Bu rejimi inkişaf ettin· 
rek daha ilerisine gitmek 
mümkün, fakat gerilemek 

asla! 
Hiikümetimizin takib etti 

ği dış politikaya gelince, 
bundaki isabet okadar kati· 
dir ki bu politikaya, milli po 
litika demek çok yerinde 
bir .şey olur. Bundan, şöyle 
gelip geçici bir zaman poli
tikası değil, büyük: hayati 
poli tikayi nnlıyorum. 

* 4 4 

Dünyanın dörtte üçü, bu
glin boğaz bağua döğüşmek 
tedir. Dünya kan ve ateş sel 

eri için·!.! boğuşuyor. Bütiin 
di1e iğim"z Oi un bu badiredt-ı 
bir ay<ık Önce kurtulmas;-
dır. 

Bize gelince, biz elde şi 
lah barışı bekliyoruz 

Ve kismeden korkınuyo· 
ruz. 

Propagandac•lara bir tav 
siyede bulunmağı çok fayda 

lı buluyorum.Ya~ ana yere ken 
dilerini )Ormasınlar. Bu 
memlekette onları dinliyecek 
ve dinJ~dikten sonra inanacak 
tek bir adam yoktur. 

Belki sıkıntılı zamanları 
mızda bizi güldürmeğe ve· 
sile olurlar. 

faza edeceklerdir. Romen ga olunmuştur. 
zetalerinin yazdığına göre Ar.laşmaya göre, Fransız 
dün 6 ncı yangın olmuş ve frangı ile İngiliz li:-asının bu
Plozectideki Noris kumpan- günkü kiymetleri muhafaza 
yasırPn bütün tesisatı, petrol edilecektir. Her iki memle-
kuyuları karni!en yanmıştı. ketin altına müracaata mec· 
yangından olan zarar çok bü bur olmadan hariçten al,lcak 
yüktür. Şurası kaıda şayan· lan t>şyanm bedelini eUerin· 
dır, ki bu 6ncı yangın vuku deki dövizlerle ödemeği 
buıduğu saatlerde Romen temin edeceklerdir. Bundan 
askerleri petrol sahalarını başka h a r p d e _ 
iş~al etmiş bulunuyordu İn· 

vam ettiği müddetçe her iki saııca zayiat olması yan•{ın· 
ların casuslar tarafından ika hükumet, birbirlerinin m1l!a· 

rının idhalını tekyid etmi-t>dildiği kanaatini kuvvetlen . k b h 
1 

lh k 
d . k ·d· B I yece ve u a su un a . ırme te ı ı . u casus ·\r· 1 d d I . k d 
dan birisi yakalanmıştır. Mes in en a tı ay sonrcıya a ar 
terso 1 ismi ıde olm bu ca· devam edecelrtir. Anlaşma 
susun arkadaşları oldu~u da iki hükumetin müstemleke· 
zannedildiğinden şiddetli bir leriyle mandası altındaki 
araştırmaya başlanmıştır . Fa araziye de şamildir. 
kat, casuslar, bu suikastleri 
öyle mükemmel bir şekilde 
hazırlamı~lardır, ki Mester· 
Jondan sonra başka ipucu 

meyd:rna çıkarılamıyacağı söyle 
niyor. Romen umumi efkarı 
müthiş heyecan içindedir. 
B:ızı endüstri mahfilleri bir 
fırka ..1skeri n petrol sah ala· 
rını muhafazaya kafı gelme· 
diğini ifade etmeğe başlamış 
)ardır. 

Romen petrollerini 
yakan iki lngilizmiş 

Lond ra Völkiseher 
Beobahter gazetesinin Bük· 
reş:en öğrendiğine gört>, Ro 
men petrol havzasında son 
bozgunluk ve tahrip hadi sf!· 
lerile alakadar olmak üze· 
re iki İngiliz-tevkif edilmiş ir., 

Nazi taliıni yapan 
Holandalılar 

Amsterdam 13 Yer 
altı mahzenlerinde Nazi ta
limi yapan ve bir teşkilata 
bnglı olduğu anlaşılan 20 
kişi Hollanda Zdbıtası tara
fından yakalanarak tevkif 
edilmiştir. 

Bir İngiliz tahtelbahi 
rinin in.'iani hareketi 

Londra 13 A. A . ---
Amerikadan gizlice Alman· 

yaya döıımekte olan Alman· 
yanın meşhur Bremen Atlan· 
tik gemisi, bir lııgiliz d!!niz· 
altı gemisinin yanından 
geçmiştir. Fakat denizaltı 
beynelmilel kaidelere uygun 
olmadığı için gemiyi haber· 
siz torpillememiştir. 

ltalyan - Alman 
ittif dkı ne halde? 

Roma 13 A. A. - Ga· 
zeteler, İtalya ile Almanya 
arasındaki ittifaktan bahse · 
derken, şu mütalt>ayı yiirüt
mektedirler. 

İtalya, Almanyanın bir 
harbe girmesi takdirinde Al 
manya hesabına otomatik 
surette harb~ girmeyi taah· 
hüt etmt"miştir. Hakikaten 
böyle otomatik bir hareket, 
hiçbir ittifakta mevzuubahis 
Cllamaz. Her hükümet kendi 
vaziyetini harbin St!yriııe gö 
re tespit ~der 

Garp cephesinde 
müsademe fer 

sıklaştı 
Paris 13 A .A.-Bir müd 

dettenberi garp cephesinde 
durgun gitmekte! olan muha 
rebe faaliyeti dün birdenbi· 
re şiddetlenmiştir. Her ıiki 
taraf şiddetli bir topçu ate -
şi açmış ve keşif kollarının 
faaliyeti artmışhr. Bununla· 
benıber gerek Fransız ve 
gerek Alnıan kıtaatı mevzile 
rını muhafaza etmektedir· 
ler. 

ilan 
Ha tay defterdarlığm dan: 
Cisrihaditten bilitibar; 

Süveydiye hududuna kadar 
Ası nehri üzerindeki umum 
mevakii saydiyede (1940) 
senesi ikinci kanun iptida· 
sından (1942) senesi birinci 
kinun gaye~ne kadar üç 
sene müdd~tı~ avlanacak 
balıkların saydiye resmi açık 
arttırma ile 29,12,939 tarihin 
de saat on altıda defterdar• 
1 k dairesinde satılacaktır. 

Talip olanların yevmi , 
mezkurda 1 evvel (20) lira 
(25) kurı•ştan ibaret ilk te
minat akçasını mal sandığına 
yatırarak müzayt:deye iştirak 
etmeleri, şartnameyi görmek 
ve fazla izahat almak iste
yenlerin varidat müdürlüğü
ne müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

KAYIP ŞAHADETNAME 
927 tarihinde Yayladağ 

ilkokulundan aldığım şaha· 
detnamt!yi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Osman oğlu Mümin 
Türkiye, önce bozguna 

verilt-n ve sonra yıkılan za
vallı memleketlere benzemez 

Polis kursu imti .. 
h;ınları 

Türkiye nedir? Polis kursu ilk uç aylık 
Türkiye, tek parça kaya imtihanlarına ayın 18 inci Iskenderunda. 

dan yı.pılmış bir piramittir. gazartesi günu balanacaktır. Şevrem müessesı~ne genı· 
Piramit, Türk milleti ve Polis kursu 9 aydır. Kurs 

bunun başı İnönüdür. muntazaman devam etmekte •t 1 /' J • 
Türk milleti 1nönünün ve 40 polis iştirak eylemek- ÇeŞl ıer ge Ul 

çevresini kaya gibi sarmış- tedir. Şevket Pozcu ve Remzi lmer 
tır. V nkti ode yetişildi Sayın Hatay halkmın her türlü ihtiyacı.ıı tt~min Vt! 

Atatürkün bu büyük ese Uzun çarşı mescidinin en müşkülpesendleri lf min edt-n yeni çeşitlerimiz gel· 
rı, kan ve yangın dalgala· bir odasında oturan fzze t- miştir. 
rı içinde olaııca heybet ve oğlu Abdülganinin geceleyin- Bakkaliye eşyasının en nefis ve her .;eşidi mevcuttur. 
azametile yijkselmektedir. . :'İısından dışarıdu:nan çıktı Bundan başka Filips ve Filko markalı radyolarla lamba-

losanlığın bu karanlık ğı devriye polisleri tarafın- !arı. elektrik anpulleri, telefon makineleri, ldt::al yazı 
geceleri içinde pir

0

itmide vu dan JÖrülerek içeriye giril makinelerinin her boyu, kurtasiye levazımının her 
racak gayızlar, hı'!çlar kasır miş ve Ab.:lülganiııiıı elbise çeşidi vardtr. Fiatlarımız rekabet kabul etmi· 

gdlı gecelerde kayalara çar- 1erile yorganının yatarken birak yec,_e':".k:--d-:e:-re_c_e_d_e__;u.;;.cu;;;;;z;;.;d;,;u;;;;r'"".-------------
pan kudurgun dalgalar gibi tığı mangalda yandıgı görülmüş Jdhalat kolaylığı hükumet, idhal ,t ve ihracat 
dağılmağa m~hku.ndurlar. J tür. Yangın va.ktinde yetişi ı Ankara 13 A. A. işlerini kolaylaştırmak ve 

Propagandacılar! lerek etrafa sıyaret etme· Son beynelmilel şartlar do mümkün o:an kolaylığı tüc· 
Yalancılar! söndü.rül~üş ve .. Abdülgani l layısiyle piyasada hir kısım carlara göstermek için mübiaa 

Bundan haberiniz olsun tedavı edılmek uzere hasta idhalat emtiasinin pahallılaş kararlar almış ve bu kararla 
yükselen kayaya bakmı z neye kaldırılmıştır. tığını nazarıdikkate alan rın tatbikina baılanmıştır • 

.. 


