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Milli bir feliket karşı - Cephelerde 
sında bulunuyo~uz. R •• M:.~7:3~!:~;ğının 
Korkunç zelzeleler Anadolado.·, birçnk dün akşamki resmi tebliğine 

y göre, Finlandiya cephesinde 

h • l • • • h ff • ufak mikyasta ve keşif kolla 
şe zr erzmızı arap e l rı arasında mü:;ademeler ol-

Yüzlerce ölü ve yaralı var - Kızılay ve Hükumet bütün teşki- muş ve topçu ateşi taati edil 

latıarile yersiz, yurtsuz kalan binlerce felaketzede vatandaşın miştir. Havalarda da keşif 
uçuşlarından başka kayde 

yardımına koştular-Felaket tahmin edildiğinden çok büyük- değer bir ıey yoktur. 

tür-Sıhhat ve Dahiliye Vekilimiz felaket mintakasına gittiler Finlandiya tebliği 
Ankara 27 (a.a.) - Bu toplanarak Meclis Reisinin kiil bir hal almıştır. Tokat Helsinki A. A. - Finlan 

sabah saat 2 ile beş arasın- Başkalığında bir milli yar- merkez ve mülhakatında da diya resmi tebliğine göre, 
da Sivas ve havalisinde oldu- dım komitesi teşkiline ve ilk tahribat fazladır. Tespit edi ortaFinlandiyada şiddetli bir 
ğu tahmin edilen ve hemen olarak mebusların yardım len ölü mikdarı 88 dir.Yıkı· soğuk büküm sürmektedir. 
bütün Anadolu da his~olu- etmelerine karar vermi:,;tir. lan binaların sayıııı be\li de· Soğuk sıfırın altında 25 ile 

nıı bir zelzele olmuştur. Dahiliye ve sıhhat Vekil ğildir. Tahribatın çok fazla 30 derece araı-1ındadır. Bu 
Zelzele, Tosya, .Konya, Ko- leri. yapılan yardımları yerin olduğu anlaşılmaktadır. yüzden cephelerde hareket 
caeli, Malatya, lstanbul, Kay· de tedkik etmek ü:z~re bu Zara kazasında da hemen :zorlaşmıştır. Yalnız hava 
seri, Y 07.gad, Kastamonu, sabah Erzincana hareket ede bütün evler yıkılmış ve 2 6 muharebeleri dün oldukça 
Kırşehtr: Samsun, Tokat ve ceklerdir. ölü tespit edilmiştir. şiddetli olmuş ve bu muba· 

·düşürülmüştür. 

Helsinki 27 .A. A. -
Verilen haberlere göre, 
tayyareleri dünkü muharebe 
lerde Finlandiya tCıplarının 
korkusundan çok yüksekten J 
uçmuşlar ve bu yüzden boml 
balar gelişi güzel düşmüş ve 
ehemmiyetli bir zarar yapma 
mıştır. 

Rus orduları bazı nokta 
larda tutunmak için meVIÜ 
taarruzlar yap . .ıışlua ela 
bu taarruzların hepsi püs • 
kürtülmüş ve Ruılar harp 
meydanında 5 top, 16 mit • 
ralyö:z. 50 ~sir~ 2 taAk ve 
700 ölü bırakarak çekilmlt
lerdir. 

Sahil bataryaları dört 
Rus tayyaresini dütürmiit, 
dafi bataryaları da t2 ta1 • 

Sivasta eşidilmiştir. Sivasta Felaket hakkında en son Felakd )aberi üzerine rebelerde 10 Rus tayyaresi 
insanca zayıat yoktur. Zel- gelen haberlerin hülasası şu kızılay ve hükumet teşkilatı l•iıllllıiıııııiıilmıllııılıiııı-l!l!İIİlll .... ~ll!m.1111!11111111!•~·~111!.~iıllıllİll~.~U-• 
zele Ankarada sabaha kadar dur: derhal ve bütün'teşkilatlarile M.Cemiyefinı GCJ.xp, cep}}e-
dört defa eşidilmiş ve c.lınan Er:ziııcanda ve Orduda faaliyete geçmiştir. karar Tarında • • 
haberlere göre, en büyük zelzele çok şiddetli olmuş, ilk yardım olarak Erzin- 1.. SID ae 

yar eyi·: düşürmüştür. 

tahribat Zilede olmuştur. hemen bütün binalar ytkıl- cana 15 bin lira, ı3oo ça- Bizim reyimiz yoktur Almanlar bir hücum · 
Zilede 52 saniye süren mıştır. Enkaz altında kalan dır, 1000 don, 1000 gömlek İstanbul- Miller Cemi-

zelzele duyulunca halk dP.h- lar kışlada kurtulan asker- 1000 batanya. Sivas Vilaye yeti, Sovyet Rusya-Finlan- daha yaJ,!lıfflr 
şet içinde sokak ve bağçe· ler tarafırıdaıı kurtarılmakta tine 300 çadır,SOO ba tanya, diya ihtilafı hakkındaki as· Paris 27 (a.a.) - Hava I 
Jere fırlamış, 5 tamamen, 100 k 500 don, 500 gömlek ve di- samble toplantısında memle Ajansı bildiriyor: 
ev de kısmen harap olmuş· ve yeryer çı an yan· g" er felaket merkezlerine de 

1 .. d ·· ··ı s1· e çalı ketimizi temsil eden·. Bay Alman piyadı-.1i Noel fi• tur.Allkaz altından çıkarıl~n gın arın son uru me 11 
• mu··stacel yardımlarda bulun·•. · b • h b 

l kt d T h 'b t k" Necmiddin Sadak Cenevre· nü ütün cep e Qyunca 
. birkaç hafif yaralı müstesna şı ma a ır · 4 rı a 111 oy- muştur. ·umumi bir ta"'rruzda bula· 

l d d "h. ld " den lstanbula dönmüştür. Bay .a 
olmak üzere insanca zayıat er e e mu un ° ugu Erzurum ve Sivastan iki n~uş ve bilhassı miitecavu·ı 

bildirilmektedir. Necmiddin Sadak Cencwre 
yoktur. Fakat hasarat ve tren yiyecek, giyecek eşya~;ı toplantısı hakkında gazete- olmuştur. Sabahleyin erken-

1 zayiatın bilhassa köylerde Kemahta şehir en kaz ha ile tıbbi malzeme dolu olarak lere beyanatta bulunarak den başlıyan devriye ve ke-
mühim olduğu bildirilmekte- line gelmiş, yeryer yangın- Erzincana' hareket etmiştir şunları söylemiştir. şif harekatı, sabahın dördün· 
dir. Hükumet ve Kızılay der. lar çıkmıştır. Muhabere ke- Londra , İsviçre ve Ro· "Türkiye iki sen~denbe· de başhyan kesif. biı:. topçu 

1 
hal köylere sıhhi imdad he- silmiş bulunmaktadır Enkaz ma rasathanelerindeki zelze ri konseye dahil bulunmuyor ~teşinden sonra başlımıfbr. 
yf'tleri gönderere!< folaketze· altı 'ldan kurtarılan felaketze le al~tleri zelzelenin şidde· du. Bunun için yalnız as- Dört beş buçuğa !kaaar de· 
de vatandaşların yardımına deleriıı iaşe ve ibateleri müş- tinden kırılmıştır. samle müzakerelerine iştirak vam eden bu oldukça tiddetli 
koşmuştur. ettik. Konsey müzakerelerin ateşten sonra, Alman piyad99 

Bu felaketli hadiseden M •tl""" ş 1' • ~ d h b 1 dk B ·ı· teri tarruza geçmiı ve eı'i. l l e lm lz e azır u unmö ı . u ı ı •-
müteessir olan Ba~vekil Dok- barla kararlarında reyimiz neş çıkıncıya 'kadar obfia, 
tor Refik Saydam, :zarar gö- D 'Ti il d EJ "" \,; yoktur. otomatik tüfek ve torpil hafi· 
ren vatandaşların ıztırabırıı Ün JY~ a ı at g a an az l g u lunnıuş ve kıtalarımız yerle· ]akından basil olan Haler 
tehvin için alakadar bütün k b d / rini muhafaza etmişl~rdir. ortalığı çınlatmıştır. Alman 
dairelerin derhal yardıma hare et uyur u ar Parti Grupu hücumları her tarafta ıarc1o-
koşma1arı için lazım gelen Cümhurreisin1iz Maıatyada halk ve ıesnaf -; 
emirleri vermiştir. Ankara 27 A. A. - lSVeÇQ e 

Muhtaç yurtdaşlara, yiye- ile temas ederek dilekleri dinledi Ve pe - Cümhllriyet Halk Partisi 
erk, giyecek ile tıbbi mal· derlerinin kabrjni ziyaret ettiler meclis Grupu Jün . öğleden Kısmi. seferbulik 
:zeme ve çadır gönderilmesi Malatt<ı 27 A . A. ·- Bu halk ile uzun müddet görüş sonra Reis Vekili Hasan Sa· İlan edildi 
emrolunmuştur. Başvekil, sabah ı::oşkun ve sonsoz te· müştür. Milli Şef, Halkevle- kanın riyasetinde toplanmış lstokholm 27 A.A.- ı,. 

1 
Dahl.lı'ye Veka'"let"ıne gı'derek d M 1 · · · "t k d l'" tır. Ru:znamede mt:vcud mad h k · l zahürat için e a atyayı şe- rının mesaısı e ya ın an a a veç ü umeti, orta ıveç 
hadise hakkında Sıhhat Ve· reflen<liren Milli Şefimiz is· kadclr olmuş, öğle yemeğini delerin müzakeresine geçil . mıntakasındaki, bütijn ihtiyat 
kili ile Dariliye Vekili tara- tasy oncaddesinde uzun zaman be~ediyede yemiştir. . med~n evvel kürsüye gelen kuvv~tlerini silah .albna p
fından verilen izahatı dinle- halk ve mekteplilerle birlik· Öğleden sonra, pederlerı· Başvekil Doktor Refik Say• ğırmışt· r. Askeri makamlar 
miş ve lazım gelen bütün te yürümüş, yaya olarak si· nin kabrini :ziyaret eden Mil dam, hükumetçe esasları ha· bunun, ası<erleri kış esnaaın 
Yardlnl tedbl.rlerı"nı'n alınması h k 1· Ş f El'" . v h k ~ bu zırlanmakta olan iktisadi ko· d b" h 'hti" 1· •-nemnyı, ükumet onağını, ı e , azıga ure e. • a ır arp ı ma me "ar 
ala .. kadarlarEı bı"ldı'r·ılmişt'ır. 1 d runma kanunu üzerinde mü- h b I k · · b" 

* * • 
Zelzele hakkındaki alı-

nan mütemmim haberler, 
hadisenin milli bir felaket 
şeklini aldığını göstennekte
dir. 

Ankara radyosu dün ak
şam_ müzik neşriyatını dur. 
durmuş ve her yarım saatta 
bir :zelzele mıntakalarından 
ıelen habt:rleri vermiştir. 

Büyük Millet meclisi ,fün 

Partiyi :ziyaret eylemiş ve yurmuş ar ır · şı ar e a ıştırma ıçın ır 
~~~~~-~---~--.. ~1!1!11-1!'1--_,.-.~I zakere yapılmasıııın daha man~vradan ibaret olduğu-

ln gilizıer ınayin döküyorlar muvafık olacağım ve bunun nu beyan etmektedirler . 
Londra 27 A.A.- Har· dökmek istiyen Alman tay- için hususi bir komisyon teş •• • d 

1 · l ·ı· tayyarele · k'ılı'ni isteıni~tir. Bu teklif lsviçre uzerın e biye nezaretinin bir tebliği- yare erı, ngı ız rı Y l 
ne göre, lngiltere hükumeti tarafından menedi\ecektır. kabul edildikten sonra ruz· UÇ!Sak tayyare er 
Almanyanm miknatisli ma- Londra 27 (a.a.) - Har· nameye geçilerek muhtelif Ber_n ~7 A.A.- İsviçre 

d "k l · k l k ı bin başlangıcındanberi lngil- mevzular üzerinde verilen hükW.eti, lıviçre üzerinde 
yin o mı: erın~ arşı ı o. terenı·n ı·nsan zayiatı listesi 

k ·· d · · k · l l'" k d V k·ller uçacak olan ec:n~bi tayyare· ma uzere enı:zlere genış resml:!n neşredihniştir. Bu lis· ta rır ere a a a ar e ı 
k · d k 1 k f d un uzadıya iza· lerine kaytsız şartsız ateş mi yasta mayııı ö ü ece teye göre, harbin bidayetin- tara ın an uz 

B. f ·1 · f 1 hat verilmi~ ve birçok hatip edileceğini ve bu ateş esna tir. ıtara gemı erın se er elen bu güne kadar ngiltere Y 

b ~ .. 1 1 d . lçtı"ma "ında hallcm ar1ktaıbulunma leri için dar bir hat ıra- karada 3, denizlerde 2070.., ıer soz a mı~ ar ır. " r 

kılacak ve miknatisli mayin havada 438 ölü zayiatı:vardır. saat 18,30 da sona ermiştir. masmı ilin etmittir! 
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Pamuklarımız 
Bu yıl çok re-vaç

tadır 
Bir çok yabancı firma· 

]ar Ziraat Bankasına müra· 

Almanganın kararı 
500 Alman vapuru da Ablukayı ya
rıp memlekete dönecek, yahut kendi 

kendini batıracak 

_ı ita/ya~ 
ve eski müttefikleril 

Roma -Havas: «Londra 
paktı ve İtalya ile eski müt 
tefikleri» başlığı aıtındcs 

ilan 
Antakyanm koca Abdi ma 

hallesin .fon Mehmet Ali oğ· 
lu askeri mütekaidlerinden 

yüzbaşı aff an 

caat ederek pamuk almak Paris - İyi Haber alan 
bir nıenbadan bildirildiğin~ 

istemişlerdir.Banka,bu talep 
leri tetkik edilmek üzere ti· göre Alman anıirallık maka 
caret Vekaletine göndermiş- mı İngiliz - Fransız ablu 
tir. Bu senenin rekolte-si, d., kası do'ayısiyle halen bitaraf 
ha evvt"I de haber ver<ligi· limanlarda bulunan ticaret 
miz gibi mükemmel ve fiyat gemilerine bu limanları ter
lar pamuk müstahsilini mem kederek h~r ne pahasına 
nun edecek derecede yük· olursa olsun Almanyaya dön 
sektir. Diğer taraftanBanka. mesi için talimat vermiştir. 
pamuk ekimile ugraşan köy Bir çok bitaraf limanhr 
lümüzün gelecek yıl daha dan gelen haberlere göre 
verimli neticeler elde edP.· t Alrr.an vapurları Almanya· 
bilmesi için şimdiden hazırlık 1 nın muhtaç olduğu malların 
lara başlamış bulunuyor. is· f hamilen hart'ket etmeğe ha
lah dilmiş iyi cins klevland l zırlanmakta veyahud da hare 
ve akala tohumu temin olu- ket etmiş butunmaktadır
narak pamuk müstahsillerine lar. 
dağıtılmak işine başlanmış· Deniz makamları bu hu· 

br. • 

Türkiye - ltalya 
ticareti 

lzmir 27 A. A. - Tür· 
kiye İtalya arasındaki ticari 

susta H\uımgelen tedbirleri 
almakta ve bütün Alman va 
purlarmııı müttefik harp ge· 
mileri tarafından zaptedilmi 
y~ceği . ıi w.ya bu vapurla· 
mı teslim olmaktansa kendi 
kendilerini batıracaklarını 
ümid etmektedirler. 

' anlaşmanın tadil ve idhala · 
tın genişletilmesi takarrür 
eylemiştir. Bu maksatla itha 
lat tarirleri dün ticaret oda Harp başladığı zaman ce 
sında ltıplt'.narak, aıılaşmada man bir milyon 100 bin ton 

ki bazı projelerin izales\ hak 
kında müzakerelerde bulun· 
muşlardır . 

Tiitün satışı 17 mH
yonkiloyu buldu 

İzmir - Gazetele!re naza 
ran tütün satışları yekunu 
17 milyon kiloyu bulmuştur. 
Şatış\ar, piyasanm i\k giin-

lerdeki kadar hararetli olma 

İzmir manifatura tüccarla
rı csralarında 300 bin lira 
sermııyeli bir manifatura eş
yası şirketi lrurmuşldrdır. Bu 
suı etle İzmir tücarları lstan· 
bul piyasasına tabi olmaktan makla beraber kesilmeden 
kurtulacak, doğrudan doğru devam etmektedir. 
ya Avrupadan mal getirecek 
tir. icabında sermayenin art 
tırılması da mukarrerdir. 
Samsunda pasif ko-
runma tecrübeleri 

Samsun 27 A. A. -
Samsunda pasif korunm<t 
denemesi yapılmış vP.saat 10 
da verilen tehlike işareti üze 
rine halk kamilen sı~ınakla· 
ra çekilmiştir. Uç tayyare, 
şehrin üzerinde muhtelif 

Ruhsatsız av yap· 
mış 

lskenderunun klise ma
hallesinden Corç Haddad 
oğlu Limitri mahalle arasın 
da tek tüfekle ruhsatsız av 
avladığından yakalanarak 
hakkında tutulan evrakile 
birlikte adliyeye teslim edil
miştir. 

Motosiklet çarptı 
. noktalara yangın, tahrip ve 
r gazlı bombalar atmışlar, yan Harbiyeden Antakyaya 
gın çıktığı farzolunan bina . gelmekte olan 82 İzmir dlaka 

lar söndürülmüş ve. yaralıla· sayılı ve İsmet oğlu Saminin 
ra ilk tedavi yapılmıştır. idaresinde bulunan motosik· 
Soğuk ve fırtana de- ıet şosa üzerinde Şeyh köyün· 

vem ediyor den Ali oğlu Cumaya çarpa· 
Bir haftadan beri başlı yan rak ayaklarından ağır surette 

r soğuk ve fırtana devam et- yaralamış ve kendisi de ha
mektedir. Kızıldağa oldukça fifçe yüzünden yaralanmıştır. 
çok mikdarda kar yaS?mıştır. Her İki yaralı hastaneye kal
Radyoların verdiği haberlere dırılmış ve tahkikata başlan· 
göre, dünyanın her tarafında mıştır. 
kış şiddetle hüküm sürmekte 
ve denizlerde fırtma yüzün-

den birçok kazalar olmaktadır. 
Karadeniz yine kudur muş 

ve birçok kazalara sebep' ol· 
muştur. Birkaç motör fır· 
tına yüzünden batmış ve bazı 

gemiler karaya oturmuştur. 
Bu sene kışın ~iddetli olaca
ğı \ahmin edilmektedir. 

Sarhoş 
Seyyar satıcılık yapan 

Düğiin yüzünden 
birbirini yaraladılar 

R ·yhaniyenin Yenişehir 
mahallesinde oturan Halil 
oğlu Mustafa He:komşuların· 
darı Ahmed oğlu Abdullah 
Rıdvan isminde ilci kişi ara· 
Sl(lda bir düRÜn yüzünden 
münazaa çıkmış ve bıçakla 
birbirlerini yaralamışlardır. 
Bunlardan Abdullah Rıdvanın Reyhaniyeli Mehmed oğlu 

Zulfikar isminde birisi sar - yarasının ağır olması dola· 
hoş olarak çarşıda rezalet yısiyl~ hastaneye yatırılmış 
çıkardığından yakalanarak ve dığer suçlu Mustafa da 
cürmü me1ihud zaptile bir · 1 bıçağıyle b i r l i k t~ e 
likte _adliyeye sevk edilmiş - ya~al~n~rak adliyeye te~lim 

' tir, edılmıştir. .. . . 

hacminde 500 d~n fazla Al· 
man vapuru, Alman liman· 
lan haricinde bulunmakta
idi. 
--~-----------------Alman ganin 

•San kitab•a ce· 
vahı 

Berlin - Fransa tarafın 
dan neşredilen s;rı kita Ja 
cevap veren resm j bir nota 
dd bu kitabın hakikata uy· 
mıyan, tezadlar ve noksan
lar dolu vesikaıa rı • ihtiva 
ettiği ve LondrA ile Parisin 
Almanya)ı harekete geçme• 
ğc icbar ederek bu suretle 
kendilerine bir harp çıkar· 
mak fırsatını vermesi mak· 
sadiyle PolonyaJa Almanya 
ya karşı aşırı bir milliyet· 
perver!ik gösterebilme~ine 

müsamaha ettikleri kaydedil 
mektedir. 

yazdığı bir makalede , Vir
giniıt Gayda ittifakı müsel-
lesi ve 1914 deki siyasi 

vaziyeti hatırlatıyor ve ltal· 
yarım itilaf dı!vleri yanında 
harbe girmesin~ !ntac eden 
müzakerelerden bahsediyor. 

Gayda,o zaman İtalyanın 
bitaraflığını ilan ettiğini, çün 
kü Alman harbinin tedafüi 
bulunmadığını tebarüz ettiri 
yor ve ltalyanın harbe gir
mesine te:kaddüm eder. mü
zakereleri hatırlatmakla ikti
fa ediyor. 

Bu makalede nıezkür ha
diselerin hatırlatılması ilt: 

iktifa edilmesi siyasi ve mat 
buat mahafilinde şimdiki 

vaziyetle 1914 vaziyeti ara· 
sındaki müşabeheti kaydet
meğe sevkeylemektedir. 

Belçika kralının 
cırduya mesajı Notada mavi kitap gibi 

san kitctbm da harp mesuli· 
ydini müttefiklere yüklP.ten Brüksel 27 A. A. -
bir vesika teşkil ettiği ilav-e Kral, Noel bayramı müna-
edilmektedir. sebetile orduya hitaben bir 

Stalin Hitlerden mesaj göndermiştir. Bu me-
sajda, silah altına alınan 

yardım istemiş Belçikalıların vatan müdafa
sı uğrunda katlandıkları fe· 

Londra - Amsterdamdan d k" l ki t kd" d'l kt .. . a ar ı ar a ır '! ı me e 
gelerı haberlere gore Stalın 1 b lh · · '- t" b" 
F

. f . . ve unun su ıçın ıra ı ır 
ın S'! erınde Hıtlerden yar· t' ld ~ t · h ı 

dım istemiştir. Stalin Hitler garkatn dı 0 ugu asrı o un· 

d d .. Al h . ma a ır. 
en ort man arp gemı R · • • 

sını talep etmiştir. Alman o men B& şvekılının 
bahriye nezareti kendileriıte nutku 
fazla lüzumu dolayısile iste· 
rıilen gemileri vermeyeceği· 
ni bildirmiştir. 

Noel bayramında 
Nevyorkta ölenler 

Antakyada Şabo oğulların] 
dan Bekir kızı semihaya olan 
18 lira 75 kuruş altın para
yı ödemeniz için 1,6,939 ta
rihli Yenigün gazetesinde 
ilan edildiği halde kanuni 
müddeti iı;inde borcunuzu 
tediye etmediğinizden icra· 
ya devamla Antakyanın 4 ün 
cü mıntakasında kain 657 
sayılı akarınız üzerine haciz 
konulmuş ve satışa çıkarıl
ması zımmında mezkur:aka~ 
ra üç yeminli ehlivukuf ,tara 
fından 400 Türk lirası kıy
met takdir edilmiş olmakla ; 
muamele gıyabınızda cer· 
yan etmiş ve ik<ım~tgahınız 
da meçhul bulunmuş olmasın 
dan ilan tarihinden itibaren 
bir ay müddetle hakkı itirazı
nız mahfuz kalmak ı şartile 

bu müddet zarfında dairemi 
ze müracaatla yapılan mua
meleye karşı bir diyeceğiniz 
olup olmadığının bildirilmesi 
aksi takdirde icraya devam 
la mahzun gayri menkulün 
paraya çevrilmek suretile bor 
cun kapatıl~cağı ilanen tebliğ 
olunur. 

Elektrik cereyanı 
Hatay elektrik idaresin

den: 
Mazot fiatlarının fevka

lade yükselmesi ve gündüz 
elektrik sarfiyatının pek az 
olup buna tekabül dmeme
si dolayısile 1-1- 940 pa· ıa 
zartesi gününden itibaren 
her gün sabahları saat 6dan 
12 ye kadar cereyanın kesi 
leceği ilan olunur. 

İlan 
Hatay defterdarlığından: . 
Cisrihaditten bilitibar ~ 

Süveydiye hududuna kadar 
Ası nehri üzerindeki umum 
mevakii ~aydiyede • ( 1940) 
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h Nevyork 27 A. A. ·
Noel bayramındaki kazalar· 
dan Nevyorkta ölenlerin ka· 
ti plançosu tespit edii ""iştir. 
Bayram günü kaza kurban
larının sayısı 503 tür Bun· 
ların 385 i otomobil kazala· 
rında ölmüştür. 

Bükreş 27 A. A. - No 
el gecesini Basardbya budu 
dundaki askerler arasında 
geçiren Romanya Başvekili 
tataresko, tertip edılen bir 
kabul resminde söylt-diği nu 
tukta demiştir ki : senesi:ikinci kanun iptida- ah 

:sından· (1942) senesi birinci ra 

Mısır kabinesinde 
değişiklik 

Kahire 27 A. A. 

" - Hükumet vazifesini 
yapmıştır. ijütün milletlerle:: 
v~ bilhassa kom~ularımızla 
iyi münasebetler idame edi· 
yoruz. Takip ettiğimiz si -
yaset şudur : hariçta sulh, 
dahilde kuvvetlenme. ,, 

Beş vapur daha 
battı 

~ kanun gaye~ne kadar üç 
sene müddetle avlanacak 
balıkların saydiye resmi açık l ça 
arttırma ile ,.29,12,939 'tarihiıı er 
de saat on altıda defterdar• ı t 
lık dairesinde satılacaktır. d 

Talip olanların yevmi 1 

mczkiirdaıı evvel (20) lira m 
kı 

Mısır kabinesinde bazı Londra 27 (a.a.) Dün 

(25) kun1ştan ibaret ilk te
minat akçasını mal sandığına ra 
yatırarak rnüzayed eye iştirak 
etmeleri, şartnameyi görmek 

değişiklikler yapılmaktadır. . Şimaldenizinde bitaraflara 
aid üç vapurla, İngiliz ban· 
dıralı iki kömür vapuru 
mayına çarparak batmıştır. 

ve fazla izahat almak iste
yenlerin v;,ıridat müdürlüğü· Adliye Nezırile Milli muda

fııa nazırı tekaüde sevkedil
mişlerdir. 

Mevkii Mırı takası Mahzarı 

Hükumet caddt:si 3 138 - 1 

" 
,, 3 138-2 

" " 
3 138- 3 

" " 
3 

" 
" " 3 81~1 

" 
,, 3 81 - 2,3 

" " 
3 81-4 

,, ,, 3 4 
Oduncu çarşısı 5 134 - 1 

" " 
5 134- 2 

" " 5 134- 4 

" " 5 134- 5 

n " 
5 634-4 

ne müracaat ı etmeleri ilan 
olunur. 
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