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17 IJkkanun 1939 
Şükrü BALCIOGLU 

Sahibi ve Baş muharriri 

r[ Sayısı her~yerde2:~uruş ] ... ... Pazar 
Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Gazetey; ait yazılar Neşriyat~ 
Müdürü adına gönderilmelidir 

• llanlarm her keiimesinden 
~ kuruş alınır ücret pe~indir_ 

Abone:;: Yıllığı : S Lir• 
Yabancı memleketlere 8 Lira . .. 

, Günü geçmiş sayılarlS kuruş! 

·ı elefon: 1 -46 - P. K. 24 ----
HALK GAZETESi -TES'lS TARiHi 1928 YILll SAYl2358-ADRES::YENİGÜNANTAKYA-

Millı .. ~ef Sivasta 
Hususi fren dün Erzincan

dan Sivıısa hareket etti 
Erzincauda çarşıları gezen Cümhurrei· 

siıniz halkla yakından temas ettiler 
Erzincan.l16 A . A. -

Dün'saat 13 te şehrimizi teş 
rW eden Milli Şef İnönü, hü 
kumet konağını, ordu müfet 
tişliğini , Belediye ve Partiyi 
ziyaretten sonra ynya olarak 
çarşıları dolaşmış ve birçok 
dükkanlara girerek esnaf ve 
tüccarla meml~ketin iktisadi 
vaziyeti üzerinde konuşmuş-
lardır. Büyük Şef saat 18 1 

N. R. Mene
mencioğlu 

Dün akşam Londra 
radycısundan bir hi
tahede bulundu 

Londrada bulunan Hari
ciye Genel Sekreterimiz Nu· 
man Rifat Menemencioğlul 
dün akşam saat 19 da Lon-, 
dra radyosunda bir hitcıbede 
bulunmuş ve şunları söy· 
ll'!miştir: 

Aziz yu:-tdaş!arım! 
Lor.dra radyosunun Türk· 

çe neşriyatını idare edenler. 
henden size bir kaç kelime· 
lik bir hitabe istediler. Bunu 
memnuniyetle kabul ettim. 
Maksadım, memleketimin 
havasile temas ederek kal· 
bimin içinde sizin sesınızı 

duymaktır. Türk milletinin 
bu biiyük memleketteki. i tiba 
rmı bizzat aıılatmaktır.lngiliz 
devlet adamları ve duyan 
bütün İngiliz milleti, Türk 
milletinin ne büyük bir feyz. 
merıbaı olduğunu anlamış ve 
ona r. idden inanmıştır. Va· 
taııdan uzak ve sizden cüda 
bulunduğum bu zamau
larda bu büyük yaklaşınanın 
ehemmiyetini size Londra 
radyosu vasıtasile bildiriyo
rum. Bu hitabeyi size kalbi
ınin en sıcak köşesinden 
gelen deri ı bir hasret ifade· 
sile bitiriyorum.,, 

Çunakkalede 
Pasif korunma 

tecrübe!;i 
Çanakl:ale 16 A. A. - Ha 

va taarruzuna karşı pasif ko 
runıa dt:nemesi dün akşam 
saat 9 da yapılmı~tır. Hal-
kın sinema ve diğer umumi 
yerlerde olmasına rağmen 

verilen t~hlike işareti üzeri· 
ne başlıyan deneme, ~üyük 
bir~ intizam, sürat ve muvuf 
fakiyetle yapılmış ve daha 
evvelce halka dağıtılan tali· 

~ nıatname harfiyen tatbik o· 
lunmu~tur, 
• 

de Orduevinde şereflerine 
veril~n çayda huır bulun · 
muşlardır. Şehir eşsiz bir 
bayram havası içinde çalkan 
maktadır. 

Cümhurreisimizi hamil 
olan hususi tren bu sabah 
saat 8 de Sivasa ıuütevecC'i· 
hen hareket eylemiştir. Hal
kın sevinci payansızdır. 

ltalga Hari
c~qe Nazırı 
D~n ita lyanın siya

setinı anlattı 
Roma 16 A. A. - İtal· 

ya Hariciye Nazırı bugün 
ltalyanın dahili ve harici si
yasetini izah eden mühim 
bir nutuk söylemiştir. Gün
lerdenberi merakla bekltnen 
bu nutkunda Kont Ciyano 
üç sc>nt-lik ltalyan harici si· 
yasetini ve deniz aşırı prog
ramını izah eylemiş, Polon· 
yalılann hatalı bir siyaset 
takip ettiklerini, kusya ile 
Fransa ve lngiltt"re ar.ısında 
ki askeri konuşmalardan ha 
berdar edilmiş olduğunu, 
Sovyet - Alman görüşme
lerinden de haberdar oldu · 
ğunu söylemiş Vf'. sulh yolun 
da lt .. Iyanın sarfettiği gay -
retleri saymış ltalyanın gayri 
muhariplik siyasetine devam 
edeceğini, harbi mahalli bı • 
rakmağa gayret elliğini, Tu 
na ve Balkanlarda olup bi
tenlerle İtalyanın doğrudan 
dogruycı alakadar olduğunu 
bildirmiş ve ltalyanın Roman 
Y" , Yunanistan ve Yugos · 
lavya ile olan münasebatınm 
çok iyi olduğunu söylemiş ve 
sözlerini şöyle bitirmiştir : 

ltalya Türkiye ile çok iyi 
münasebetler idame etmekte 
dir. İtalya bütün hadiseleri 
dikkatle takip edtrek, imhan 
nisbetinde sulh eserine yar· 
dım edecektir. lcabmda ka· 
radan, denizclP.n ve havadan 
İtalyanın menfaatlerini müda 
faaya kadiriz.,, 

3In ı?iliz gemisi battı 
Londra 16 A.A.- Dün 

üç İngiliz gemisi batmıştır. 
Bunlardan birisi YOO tonluk 
Petrol gemisi olup lngilte
reninCenubugarbi sahillerin· 
de torpile çarparak batmış 
tır. Diğer ikisi de yine pet 
rol gemileridir. ve Manş de· 
nizinde mıyine çarparak 
batmışlardır. 

İnsan zayiatının çok. ol
duiu tahmin ed!lmitti. 

.. 
ProfesörH.R. ı Di/DoktoruŞükFÜ 

Tankut 
Dün Şehrimize Akkaııa 

geldi '.:I 
Parti müfettişimiz Profesör Dün akşam çok mühim bir 

Hasan Rt>şit Tankut Refaka 

tinde, dil mütehassısı B· Di- konferans verdi 
laçar ile dil• doktoru Şükrü 
Akkaya ve mebuslarımızdan Sayın dil doktoru, bilhassa Hatayın tarihten 
B. Abdülkadir İnan olduğu evvelki durumunu ilmi vasikalara 
halde dün saat 12 de şehri· 
mizi teşrif etmişlerdir. dayanarak çok enteresan bir şekilde izah 

Sayın Profesörümüzle mi- ve bunları projeksiyonla tesbit etti 
safirler Torboğazında Vali- Diğer sütunumuzda Par- Hatay adının lsadan ön 
mizle Parti, Halkevi matbu· ti müfettişimiz Profesör Ha- ce 1000 yıl evvele dayanan ~ 
at mümessilleri tarafından 

san Reşit Tankutla Ankara- ve Etilerden müştak olan 1 
karşılanmış ve Turizm oteli-
ne inmişlerdir. 

dan şehrimize gelen dil alım bir isim olduğunu, Ebedi 
!erini bildirmiştik. Bu dil a- Şef Atatürkün kırk aıır-

Kıymetli alimlerimize hoş· limlerinden Doktor , 1Şükrü lık Türk yurduna bu adı 
geldiler deriz. k 

Akkaya,Jün akşam saat 16,3 verme le tarihi bir hakika-
sıhhat Vekili Ma- d G d d H · H 1 a ün üz sinemasın a " a tı ortaya attığını, atayh a 

latyada tayın eslti tarihine bir ha - mı tarihin en eski sekenesi 
Malatya 16 A . A. - kış ,, mevzulu çok mühim olan hakiki Türkler oldup 

Sıhhat ve içtimai muavenet ve enteresan bir konft'rans nu söylemiş ve sözlerini 
Vekili Doktor Hulusi Ala · vermiştir. Sinema binasını şu cümle ile bitirmiştir: 
taş dün buraya gelmiş, Vali hınca hınç dolduran münev· "Türkün en Büyük ev· 
askeri komutan ve halk te· ver ve kesif bir kalabalık tara· ladı Atatürk Hatayı Ana- • 
şekkülleri tarafından karşı - fından derin bir alakıt ile yurda bağladı ve onun kud· 
lanmıştır. Vekil, ~skeri alay dinlenen bu konferansında retli Haıefi Büyük İnönü en l 
karargahını, hükı1mc.t, Beledi· Sayın Doktor, Sümerlerin, kestirme yoldan giderek 
ye ve Partiyi ziyaret ettik · Türk milletiflin Anayurdu bu yurt parçasım Anavata· 
ten sonra sıhhat müessesele l O A .1 .. na kattı.,, 

o an rta sya ı ~ mu ş dd 1 k k ı ini, trahom mücadele yer· i et i ve süre li al ıılar 
nasebetlerini izah ederek lerini gezmiş, gece hususi Ia biten ve bir saatten faz • 

d 
söze başlamış, ilim sanat ve 

vagonlarına sıhhat mü ürü la devam eden konferanstan 
muazzam medeniyet yaratan 

ile diğer alakadarları davet sonra, değerli alim, projek· 
Etiler v&sılasile Romaya ve · ı l 'h. k ı ederek kendileriııden şehrin !lıyon ar a tarı ı vesi a arı 
Avrupaya geçen medeniyeti ·· t · b ı .. · 

sıhhi ihtiyaçları hakkında gos ermı~ ve un ar uzerın· 
anlatmış ve bundan sonra d · h t · · malUmat almı~tır. Doktor e ıza a vermıştır. 
Hatayıo cografi tarihi ve B .. f k d d d ı Huliisi Ala taş saat 17 ,05 te - ugun s en erun a i 
etnografik v a z i y e tini f .. ı · d A o·ı Adana trenile şehrimizden pro esor erın en · ı açar 
izah ederek bu kıtanın Su - t f d · b' ı ayrılmıştır. ara ın an menşeı ır o an 
riye ile hiç bir alakası ol · milletlerin ana ilmi mevzulu 

Meşhud suçlar madığını ve Anadolunun bir kanferansverilc'!ektir. 
ayrılmaz bir parçası olduğunu Yarın daReyhaniyede yin~ 

Ağırcezalar da teşmil ilmi delillerle isbat ettikten dil profesörlerinden doktor 

edildi sonra. Hataym komşu dev· Abdülkadir inan tarafından 
letlerl~ ohrn münascbatını "lslamdan sonra Türk mede 

Ankara 16 A. A. çok eııteresan bir şekilde · · l b' k f 
Büyük Millet Meclisi dün nıyetı,, mevzuu ır on ,,. 

d anh tmıştı r. rans verilecektir. 
Rafet Canıtezin başkanlığın a --~~!!111--•!!!-----l!l!ll!I---------• 
toplanarak bazı eşhasın ölü .• 1 Fı· olandı· yada cezalarına çarpılması hak-
kındaki hükümleri tastik 
etmiş ve sanayide kullanılan 
bazı maddelerle ytdek par- Tügler ürpertici bir haile 
çalarının gümrük resimleri· d • 
nin indirilmesi h:ıkkındaki cereyan e ıgor 
kanun layihasını kabul eyle- Kilometrelerce mesafedeki karlar insan 
miştir. Bundan sonra ceza kanile boyanmıştır- İki Rus alayı imha 
kanununun meşhud suçlar 
kısmı 4 üncü maddesinin ta· edildi - Finlandiyalılar Rus askerleri· 
dili müzakeres~ni yapmıştır. ni kovalayorlar 
Tadil tdilen bu madde ile ~elsinki ~5 A .. A: - Fin l milen imha olunduğunu bildir 
ağır cezalı suçlar da meşhut landıya resmı teblığı, Kare- mektedir. Şimdi Finlandiya 
suclar faslına teşmil edil- li berzahındaki muha.rebele- askerleri rus kıtalarmı taki 
mektedir. rin ç<>k büyük bir şıdtletle ~yleme-kt~dirler p 

Meclis pazartesi günü devam ettiğini, bu mıntaka 
toplaPacaktır. da 11 taıık tahrib olunduğu 

M ug"' lada tütün nu , Rusların bütün taarruz 
}arından hiçbir netice elde 

satışı edemediklerini ve Rusların 
Muğla 16 A. A. - Tü- boğucu gaz kullandıklarını 

tün piyasasının açıldıgı 4 Finlandiy:ı donanmasın 
birirıci kanundanberi Muğla R u s a d a l a r ı n ı 
ve mü'~a'<attaki tütünlerden bombardıman eylediğini, Fin 
bir buçuk milyon kilosu sa· landiya mukabil taaruzlurının 
tıl mıştır. Köylü fia tlard an muvaffakiyetle neticelendiği-
cok memnundır. ni ve iki Sovyet alayının ka-
• - - µ~ 

Finlandiya kuvvetleri Ru~ 
kıtaahnı ağır zayiata uğral· 

mış ve ni.cel madenleri Fin 
landiyalılar tarafından ber 
hava edilmiştir. 

Kareli berzahında okadar 
kan akmıştır ki, kilometre· 
lerce mesahadaki kar inaan 
kanile kızıl renge boyanmış· 
tır. 

Bu mıntakadaki muharebe 
Şayfayi çt-.~i~~~~ 



Petrol ve 
benzin 

Fiatıan artacak 
AnkAra - Harp vaziyeti 

dolayısile düdyanın bir çok 
yerlerinde petrol ve bemi l 
fiallarının yüıcselJıği anlaşıl
mıştır. Ticaret Vekaleti Lu 
itibarla petrol ve benzin fi
atlarırn yeniden tesbite lü
zum görmüş, ihtikara yol a· 
çılmaması maksadiyJe de fi
ya!ların gözden geçirilmesi
ni arzu eden Vekalf!t bu i~
lerle uğraşan firma mümes 
sillerini Ankaraya devet ede 
rek tem;ısa geçmiştir. Pet· 
rol ve benzin fiatlarının dün 
ya piyasasına mütenazır ola
rak bir miktar arttmlacağı 
anl~şılmaktadır . 

Bıçgkla yaraladı 
Süveydiye Nahiyesine 

l>ağlı Minet köyünde oturan 
Salih Armut Antakyaya gel 
mekte olan ayni köyden Sü 
leyman oğlu Rıdvanın önüne 
çı'karak bıç<\kla kollarından 
yaraladıktan sonra 30 lira 
parasını almış'ır. 

Şuçlu yakalanarak Adliye
ye teslim edilmiştir. ----Avrupa haröinin başlangıcın 
danberi muharebelerin en 
şiddetlisi olmuştur. Polonya 
harbinde de bu kadkr şidaet 
li bir muharebe vukua gel-
memiştir. Sovyet ileri harı : 
katı her tarafta dw muş gi
bidir. 
fi.,Ier ?.O tank ete 

geçird;ler 
Helsinki l 6 A. A. 

Bugünkü ik;nci Fiolandiya 
tebti~ine göre, Rusların top· 
çu ateşi ve tanklarla yaptık
ları hücumlar ııı hepsi püs· 
küıtülmüştür; Mü eaddid Rus 
tankları tahrip edilmiş, mu 
kabil taarruılar muvaffakiyd
le inkişaf ederek 20 Rus 
tankı ile mühim mıkdarda 

cephane ele geçirilmiştir. 
Son gün~erde Ruslar tarafııı
dan işgal edilmiş bulunan bir 
çok yerler tekrar Finlerin 
eline geçmiş bulunmaktadır. 

Rus tebliği 

Moskova lG A. A. 
Rus tt-bliğine göre, Kızılor· 
dunun ileri harekatı muvaf
fakiyetle devam etmektedir. 
Sovyd orduları huduttan 
128 kilometre uzıtkta bulu
nan iki köyü işgal eylemiş· 
lerdir. 

Sovyf:t matbuatına göre, 
nikel madenleri Rusların eli· 
ne geçmiştir. Rus ordusu 
halen Norveç hududuna pek 
yakın bir mesafeye kadar 
gelmiş bulunmaktadır. 

lngÜiz yardımı teşmil 
ediliyor 

Loııdra 16 A A. - Ha· 
b.:r verildığine gÖrf , lngjl· 
terenin Finlandiyaya yardımı 
ydlınız gaz maskeıJi ve ta>
yareye inhisar etıniyecek 
ve ôiğer harp . malzemeleri 
de v~rilecektir. 

Diğer taraftan Amerikan 

o :c: S$ - su 

Alman zırhlısı 
Taınir edilmek Üze
re bir kaç günlük 

müsaade aldı 
Londra 16 A. A . -

YENlüON 

Cephelerde 
Garp cephesinde 

Puris 16 AA. - Fran
sız tebliğine göre, cephede 
kayde değer bir şey yoktur 
İki taraf arasında mutad 
topçu ateşi olmuştur. 

Alman tebliği 
Berlin 16 A.A. - A\man 

bırargahının tebliğine göre, 
dün Alman sahillerine taar
ruz etmek istiyen 30 ıngı· 
liz tayyaresinden 10 tanesi 
düşürülmüştür. 

İngiliz t~ bliği 

İkinci /{ağıt 
fabrikamız 
Y z kın ela faaliyete . 

geçıyor 

lzmit Geçen sene temel-
atma merasimiyapılmışolan klor 
fabrikasının in~aatına başlan
mıştır. Fabrikanın makine ak 
samı tamamen gelmiştir. ikin 
ci kağıt ve sellüloz fabrika-
larımızın inşaatı da hitam J 
L>ulmuştur. Makineleri yerle· 
rine korıuları bu fabri 1rnları· 
mızın inşaatı da hitam bul -

.. 

Ruhsatsız 
Avcılık yas k 

Vilayet makamından: 
İzinsiz her nevi çap ve mo 

delde silah taşımak ve tez
keresiz avrılık yapmak ya
saktır. Alakadarların bulun
dukları mahallin en .:büyük 
mülkiye amirine müracaatla 
vesika almaları, vesikasız si
lah taşıyan veya yapanla;.
hakkında kanuni takibat ya· 
lacnğı ilan olunur. 

ilan 

Montevido limanmailtica edeı 
Alman Cep krovazörünün 
acil tamiratı için Urugvay 
hükumetinden bir kaç gün • 
lük müsaade alm ·tır. flu ta 
mirr.ttan sonra g~mi yd de· 
nize: açılmak veyahut harbin 
sonuna kadar Urugvay hü · 
kumetinin ı·siri olarak kal · 
mak mecburiyet:ndedir. Uru 
gvay • hükümeti, Alman zırh 
lısına bu müsa::deyi verirken 
ayni müsaadenin lngiliz zırh 
lılurına da verileceğir~i bildir 
miştir. 

l.ondra 16 A. A. lngi · 
1iz tebliğine göre, dün Al
man sahilleri İngiliz tayyare 
leri tarafı ıdan bombardıman 

edilmiş ve tayyareler karni.
len jjslerine dönmüşlerdir. 

muştur. Makineleri yerlerine Hatayda Hatay gümrük 
konulan l.m fabrikalarımızın muhafaza •aburu satın alma 
Sapanca gölünden getirilecek komişyonundan: 
su tesisatı kalmıştır. Bu te· 1 - Taburun üç aylık ih-

Limanın haricinde beş · 
tAn fazla lngiliz zırhlısı, Al· 
mıın harp gemisini bekle · 
mektedirler. Alman gemısı 

sisat bütün hı zile devam et· tiyacı için açı'< ı-ksiltme u-
nıe.;irıe rağmen son dünya sulile 35417 kılo un alınacak 

limandan çıktığı takdirde 
birincisinden daha şiddetlı 

Prens Mehmed Alinin 
tebe ·.-uu 

Kahire 16 - Mısır kra· 

vaziyeti dolayısile boru ve tır. Muhammen fiat 14 ku
<liğer malzemeleri getırileme 1 ruştur. lhnlesi 20,12,939 çar 
mektedir. Her üç fabrikanın şamba günü saat 15 <le güm-
1940 senesi sonbaharında rük ta,JUru binasmdaki satı-

ikin-=i bir muharebeye mec
b\ır ~alacaktır. 

lmın amcası ve veliahd Prens 
Mehme<l Ali Türk Knlay 
cemiyetine bin lngiliz liralık 
biı çtk göndermiş ve bu 
parayı cemiyete teberru ey
lediğiııi bildirmiştir. Prens 
ayni zamanda medeniyet ve 
insaniyet için harbeden Fran· 
zız ve lngiliz yaralılarına 
yardım olmak üz~re İngiliz 
ve Fransız Kızılhaç cemiyet· 
!erine de biner lngiliz lirası 
gö•ıdermiştir. 

faaliyete geçmesi muhakkak nalına komisyonunca yapı-
tır. iz mit kağıt ve sellüloz... lacaktır. 

Urugvay hüküm eti. A 1 
man zırhlısından karaya çı· 
karılan lngiliz t!Sirlerinin 
serbest bırakılacağını da in· 
giliz hükumetine bildirmiştir 
Alman gemisindeki miirette· 
batla:Urugvaylı işçiler gemi 
yi süratle tamir için çalışmak 
tadırlar. 

Krovezör limanı 
terkediyor 

En so.ı m1luınata göre, 
Montedyo limanına iltica ey· 
lemiş olan Alman cep kro
vazörünün tamiratı ikmal e 
dilmiş ve denize çıkabile
c~k vaziyete gC''miştir. Kro 
vazerün kumandanı Liman 
baricinde beklemekte olaıı 
beş İ1ıgiliz krovazörile har 
b "::! deceğini ve deniu açıla 
c1ğını söylemi:;;tir. Alm:rn 
krovazörünün her an limanı 
terketnıesi beklenmektedir. 

Krovazöı de esir buluııan 
25 lııgiliz zabiti ile 6 mü-
hendis ve birçok denizciler 
İngiliz Konsolosuna teslim 
ulunmuşlardır. 

Son mühle bittj 
Londra 16 A.A. 

Montevidoyd iltica eylemiş 
olan Alman krovazörüne 
Orugvay hükumetince ve-
rilen mühlet bu akşam ge
ce yarısı bitecektir. Kro~ 
vazör gece yarısı lim:rn 
dan çıkarak denize açılmağa 
mecburdur. Gemi, ya ka
çıp kurtulacrık veyahut ken 
disir.i lim:ı 1 h-t,.icind • bek 
liyen fngiliz harp gemileri
le muhareb ye tutuşacak· 
tır. 

Verem tedavisi için 
yeni bir sistem 

Roma Büyük f orlaııini 
Enstitüsü direktörü profesör 
Morelli, veremin I.! ülü ve ba 
kımı hakkında bir çok ltal· 
yan ve ecnebi Doktorlar hu 
zurunda vesaH i müstenid bir 

sanayi müesseselerinde usla 
kalfa ve çırak iş~ilere bir 
kurs açılmıştır. Bu kursta 
yepyeni bir sanat şubesi o· 
lan ka~ıtçılık mesleği hak -
kında dersler vı·rilrnekte ve 
ayni zaınanda hiç okuma, 
yazma işçilere türkçe, tarih 
cografya, yurd bilgisi, hesap 
hendese ve saire de rsleri de 
ve:-ilmektedir. İzmit kağıt 
fabrikası, gece ve gündüz 
faaliy'!t içindedir. l3u mesa
iye rağmeıı memleketin ka· 
ğıt ihtiyacının ancak yüzde 
50 sirıi temin edebilmekte -
dir. 

• 
lııgillz Baş 

Vekili 
konfrans vermiştir. Morellinin 
ciğerdeki yaraları kapanı k Tayyare He Fransaya 
için yeni siı-;tcmi şayanı hay . gitti 
ret ~eticeler ve.·ı~iştir. Del- \ Londra 15 A. A. _ ln-
tor, 200 vakay~. ışaret ede- giliz Başvekili Çemberlayn 
rek yar~_ların. s~ratle kapan bugiiıı hususi bir yolcu tay-
dıgın ı soylemıştır. yaresi ile Fransaya geçmiş 
Roma da~ i Rus sefi- ve doğruca garp ceph ..... sine 
ti ace 1 e Moskova a giderek or~da yer: inmiştir 

Y Cephede bırkaç gun kalacak 
çağ• ıl dı oli\n Çemberlayıı, Fransız 

Roma - Sovyt't Büyük .el ve lngiliz zabitleri tarafın· 
çisi bugün alelacele Mosko- dan karşılanını~tır. Çember-. 
vaya d.:.ıvet edilmiştir. Bu da layıım _tayyaresıne bır asken 
ve tin sebebi malUrn olmamak ha va fılosu refakat etmekte 
la berabıar, elçinin Finlandi· idi. R~y.te_r Ajansı.~ırı hususi 

t ·· - - b L"I l muhabırının tebaruz ettir· ya ecavuzu muııase f" ı e · d'.. .. Ç · 
talyanın noktai nazarı hak· ıgıne gore, emberlayn 
kında Rus hükumetine şifahi bu seyahatinde şemsiyesini 
izahııt vamek üzere Mosko almamıştır. 
vaya çağrıldığı zannol unu· Çenıberla yoın yeni 
yor. nutku 

Yugoslavyada _ başve Londra 16 A. A. 
tezahurat kil Avam kamarasının dün -

·~ı:ı:rJtı.!~ı;,,;ı Belgrad 16 A. A. kü içtimaıııda askeri vaziyet 
Kızılhaç cemiyeti, Fınlııııcli- Dün İromünist tal~be ve iş· hakkında sorulan suallere 
yanın emrine 250 bin dolar çilerden mürekk~p 'lruplar, verdiği cevapta, İngiliz kıta 
yardım tahsis eylemiştir. muhtelif meydanlarda tezahu · larının Majino hattında yer-

M.11 J C · t• · rat yapmış ve kendilerini leştiklerini söylemiş ve Al • 
ı et er emıye ının menetmek isteyen memurları maıı krovazörile İngiliz deniz 

k · rarı tebliğ edildi t~şa tutmuşlardır. ~esmi tcb· I kuvvetleri arasında cere 
Cenevre 16 A. A. lığe nazaran, rovolverlcr yan eden muharebede lngi -

Milletler Cemiyeti katibiu· patlamış ve ikisi ağır olmak !izlerin Zf'!hirli gaz kullandık 
mumiliği , Ru~yanın Milletler üzere birçok kimseler yara- larına dair olan Alman iddi 
CemiyetinJen ihraç edilme- \ ?anmıştır. 9~ ~işi tevkif ~di- asını r~~dederek demi~ti.r ki: 
sine dair olan kararı Rusya l'!rek her bırı derhal 30 İngılız donanması ıçın ze 
hükumetine tebliğ eylemiştır. ar gün hapse mahlCüm edıl- hirli gaz yapılmadığı gibi 

nıişlerdir. istimal de cdilınenıişlir. ,, 

Buna ait şartname komis
yondadır .. isteklilerin yüzde 
7 ,5 muvakkat teminatlarını 
İskenderun gümrükler 1 J v~z
nesine w~ya mal sandıkların 

dan biriııe yatırarak mezkur 
glin ve saatte komisyona mü 
recaa tları. 

2 - Ayni gün ve saatte 
28,500 kilo ekmeğin taphi 
yesi işi açık eksiltme ile iha 
le edilecektir. Muhammen 
fiat (2) kuruştur. isti yenler 
yüzde 7,5 teminatı muvak
kate akçasını yatırmış ola
rak müracaat etmelidirler. 

ilan 
ELEKTRİK Tı:.SlSATI YAP~ 

TtRMAK 1STIYENLERE 

Elektrik ide.resinden: 
Abonelerimizin artmast 

dolayısiyle motörlr!rimizin 
şarjı t ımam olmuştur. Bu 
itibarla yeni makinemizin 
vazına kadar yeniden abone 
kabul edemiyeceğimiz<len 
boş yere elektrik tesisatı yap• 
trılmamasın ı , 

Şehrin elt!ktrik cereyanı 
istih!f\kı. motörlerimizin kuv· . . 
vd tehamınüliycsini geçmiş 
bulunduğundan herhangi bir 
arıza dolayısiyle büsbütün 
cereyansız kalınmaması için 
zarurd o\madıkç~ fazla fam· 
ba kullanmtımalarını sayın 
müşterilerimizden ehemmiyet· 
e r ~c:- , eJ !r;i 

Müdüriyet 

İngıliz tayyareleri 
kan taşıyacaklar 

Haber verildiğine ~Öre 
lııgiliz ha va filosu. Fransada 
ki :Ogiliz hastanel~rine, ya
hut hava hücumlarına uğrıya 
bilecek l ıgilterenin lıerhaıı
,gib~r. şehrine .-kan .taşımak~ 
üzere sureti mahsusada teç- · 
biz edilmiştir. 

Nakliye tecrübeleri mu· 
vaffakiyetle yapılmış, ve 
ilk işarette harekete geç· 
mek üze muhtelif tev:t.iat , 
merkezleri emrine müteaddit 
tayyareler tahsis olunmu~tu~ 


