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'Şükrü BALCIOGLU, 
Sahibi ve Baş rnunarriri 

[Sayısı her yerde 2 kuruş] Cuma 
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Gazeteye ait yazılar Neşriyat 
Müdürü adına gönderilmelidir 

Hanların her kelimesinden 
S kuruş alınır ücret pe~indir 

HERGUN SABAHLARI 

Milli Şef iıt 
Kastamonuy a ayak 

bastığı gün 
Kastamonu 7 A.A.- Mil

li Şef ismet İnönünün Reisi 
Cü ,ııhur sıfatile geçen .sene 
Kastamonuya ayak bastığı 
güniin yıldönümü olan dün 
"lnönü,, günü olraak Ckutlu
lanmıştır. Bu münasebetle 
şehir baştanbaşa bayraklar· 
la süslenmiş ve her yerde bü · 
yük bir,bctyram sevinci açık· 
lanmıştır. 

Halkevinde binden fazla 
seçilen davetliler toplanmış 

ve Milli Şefin ·hayat ve kah 
ramanlıklarına ait menkibe 
ler söylenmiş, milli oyunlar 
oynarımıştır 

Dahiliye 
V:ekilimiz 

Kastamonu da 
Kastamonu 7 A.A.-Da

hiliye Vekili Faik .Oztrak 
buraya gelmiş ve Valikonağın 
da bir müddet istirahattan son-
ra hükumet konağına gide 
rek dairı· R~islerini kabul 
ve kendilerile memleket işle 
ri hakkında görüşmüştür Bun 
dan sonra Halkevinde mual 
limlerle, esnaf, tüccar ve 
çiftçi mümessillerile görüşe
rek kendileri nder. izahat a 1-
,.nııştır. 

Gümriik ve inhisar 
lar Veldli 

Mersin 7 A.A.- iki gün
dt'.nberi şehrimizde bulunan 
Giimrük ve inhisarlar Veki
li Raif Karadeniz Vilayeti 
Belediyeyi, Halkevini, Parti 
binasını askeri Komutanlığı· 
ziy&ret ' etmiş, içme su te 
sisatı ile Portakal bahçeleri· 
ne ve asri mezarlığa giderek 

:tedkikatta bulunmuştur. 
Tütün satışı hara 
l'etle devam ediyor 

lzmir 7 A.A.- Amerika· 
h Tüccarlar piyasadan tütün 
mubayaasına başlamıştır. Üç 
gün içinde yerli ve ecnebi 
firmaların piyasadan satın al 
dığı tütünler beşbuçuk milyon 
kiloyu bulmuşlltr. Fiatlar 
normal vaziyeti muhafaza et 
ınektedir. 

lstanbul Borsas1nda 
İstanbul 7 A.A.- Ticare 

'Borsasında muhtelif ihracat 
nıallar üzerinde çok hararet 
li muameleler olmaktadır. 

Başvekilimiz 
HATA XLILA~A TEŞEK

KUR EDiYOR 
Kızılay kongresi münase 

betile valimiz Şükrü Sökmen 
Süer tarafından Başvekilimi- ı 
ze çekilen telgrafa Sayın 
Doktor Refik Saydam aşağı : 
daki cevabı vermişlerdir!: 

Şükrü Sökmensüer 
HATAY VALISl 

Kızılayın Hatayda yapmış 
olduğu ilk kongre Dolayısi· 
il! Sayın kongre azasının ve 
H~taylıların gösterdikleri te· 
miz duygulara teşekkür ede-
rım. Başvekil 

Relik Saydam 

Kastcımunuda 
MEMLEKET HASTANESİ 

AÇıLDt 

K.ıstamu nu 7 A. A. -
İki gündenberi burada bulun· 
makta olan Dahiliye Vekili 
Faik Ôztrak bugün Kastamu 
nu memleket hastanesini he
yecanlı bir nutukla açmış ve 
ökşam Belediye tarafından 
verilen bir ziyafette hazır 
bulunmuştur. Ziyafette Bele
diye Reisinin nutkuna cevap 
veren Faik Ôztrak, K<~stamo · 
nuJa gördüğü ço!< sıcak v~ 
samimi hüsnükabüle teşekkür 
etmiş ve Milli Şefin kahra
man Kastamonulara selam 
ve samimiyetini tebliğ eyle· 
m;ştir. Dahiliye Vekilimiz 
refakatinde Kastamonu rı e· 
busu R:ıif Orbay ol<luğt~ hal
de bugün şehrimizden ayrı· 
larak Çankırıya gitmişlerJir. 

SlHHiYE VEKiLl 
ERZuRUMDA 

Erzincan 7 A . A. - Sıh· 
hiye Vekili Doktor Hulu•i 
Alataş, zelzele mıntakasında 
tetkikatta bulunarak açıkta .J 

kalan yurtdaşların barındı· 
rılması hususunda lazım ge· 
len emirleri verdikt .!n sonra 
Erzuruma harelrd etmiştir. 

Zengin bir demir 
madeni bulıındu 
Ankara 6 A.A.- Han· 

dek kazas' civarındaki çam 
dağında zengin bir demir 
madeni bulunmuştur. Bu 
cevherin yüzde nisbeti Div 
rikteki cevherden fazla ve 
miktarı da ondan azdır. 

Menf!menci 
oğlu 

Dün borsada 300 bin li· 
ralık ihracat ;eşyasın~n ~d~ış 
n:ıuamelesi kaydedılmıştır. 

Londrada temaslarına 
devam ediyor 

1000 ~ataklı bir 
Hastane 

lstarlbul 7 A.A.- Mecidi
ye köyünde irışa edilecek 
olan 1000 yataklı muazzam 
hastanenin phınları hazırlan· 
nu~ tlr. 

lstanbulun imar ve tez
yin komisyonu da faaliyetine 

~~e-..ım ~tmektedir. 

• 

Londra 7 Röyter 
Ajansı bildiriyor: 

Londrdda bulunan Türk 
heyeti reisi •Wyük Elçi Nu
man Mtmemencioğlu İngiliz 
devlet adamlariyle temasla
rına devam etmektedir. Me
nı!mencioğlu bugün lngiliz 
maliye nazırı Con Simonla 
uzun bir mülakat yapmıştır. 

.. 
Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

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

Günü geçmiş~sayılar:s .kuruş 
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Küçük Finlandiya, büyük 
bir kahramanlıkla lıarbediyOT 
500 bin kişilik Rus kuvvet ine karşı Fin/an- : 

diyalıların kuvveti 400 bini buldu 
Italya Finlancliyaya, 50 tayyare gönderdi - lsveçte büyük bir 
heyecan hüküm sürmekte ve halk Finlandiyaya yardım edilme

sinj jstemekt~dir - Rusların bütün hücumla..-ı akim kaldı 
Helsinki 7 A. A. - Şe· Stokholm 7 A. A. -

hir civarında siperler kazıl- Röyter Ajansının verdiği ha 
makta ve halk neticeyi en- berlere göre, Rus kıtaları 
dişe ve heyecan içinde bek- Finlandiyaya 40 kilometre 
!emektedir. Finlandiya ordu- kadar girmişler ve Finlandi 
su cephede kahramanca rJlÜ yanın Majjnosu sayılan Ma 
cadelesine devam ediyor. terhaym mustahkem mevkii · 
Finlandiya askerlerinin, yü • ne yaklaşmışlardır. Finlaııdi 
rürken bile silah atacak ka- ya cephesinde tahşid edilen 
dar hafif ve mükemmel kı · Rus ordusunun miktarı 500 
zakları vardır. Buna muka · bin kişidir. Buna mukabil 
bil Rus kızakları hem fena Finlandiyalılar 400 bin askeri 
ve hem de azdır. Ruslar, silah altına almış bulunmak
Finlandiya mevzilerine cep· tadırlar. 
heden taarruz edebilecek ka Helsiııkideki ecnebi Elçi 
dar henüz kuvvet tahşid et- likler şehrin 10 kilomdre 
memişlerdir. uzağındaki bir köye nakil 

ltalyan gazetelerinin mu- edilmi~lerdir. Kabine ve par 
habirleriııe göre, muazzam Iamento toplanarak umumi 
Rus kuvvetleri taarruza geç vaziyeti müzakere etmiş ve 
mek üzredirler . icap eden yeni tedbirleri al-

Moskova 7 A. A. - mışhr. 
Finlandiya hükümeti, Rusya· ltalyadan Finlandiyaya 
~aki m~nafiinin himayesini hava yolile. 50 tayyare gel · 
!sveç sefirine terk etmiş ve miştir. 
lsveç s0fıri l.u hususta Sov- - Stokh im 7 A. A -
ye.~ Hariciye Komiserliğine f lsveç k:ıb~nesinde deği;iklik 
muracaatta bulunmuştu. Fa· 
kat H · · K · . M l yapılacaktır. Bu hususta muh 

arıcıye omısen c o . . R . . .. 
t f F . l d" d' b" h"' telıf Partı eıslerıle muza -o , ın an ıya ıye ır u · k d' 
k A t t d y • • S kereler devam etme le ır. ume amma ıgı ıçın. cıV l . . · · · 

t R d k. F" 1 ·d. ı sveçteki partı reıslerınm ım ye usya a ı m an ıya ı· 

la h. · · · · d k b 1 zasını taşıyan bir beyanna • rın ımayesı ışını e a u 
edem.ıyec .. gv • • b.Jd' · t. me neşredilmi~tir. Bu beyan ,. ını ı ırmış ır. I . F" ] d" 

Helsinki 7 A . A. _ namede, sv~çın ın. an ıya -
Finlandiyalılar dündenbni 

1 
ya maddi ve ;ııaııevı yar~ım 

kuslara karşı fa k k il· Ja bulunması ı :;tenm~ktcdır. 
n u anma Efk"' . . b b" 

ğa başlamışlardır 8 Finlan arıumumıyeııın üyük ır 
diya tankı 9 Ru~ tankına ekseriyeti, yarın lsvcç ~apı: 
h.. d k t h · t • larına gelecek olan tehlıkeyı ucum e ere a rıp e mış · . d. 

önlemek için Fııılaıı ıyaya tir . 

Üç llariciye Na·zırı 
Dün Osloda toplandılar 

Stokholm 7 A. A. - Danimarka, lsveç ve Norveç 
Hariciye Nazırları bugün Osloda toplanarak Finlandiya · 
daki vaziyeti müzakere etı~işlerdir. Siyasi mehafiide kuv· 
vetle tahıııin edildiğin~ göre, üç lskaı~dinavya devleti, 
Finlandiyaya yalnız manevi tezahüratla kalmıyacak, t~ca · 
vüze uğrayan bu komşu devlete para ve silah vermekle 
yardım edeceklerdir. 

lngiltere Finlandiyaya yardıma karar verdi 
Londra 7 - Röyter Ajans> bildiriyor : lngiliz kump.m 

yuları birleşerek, Finlandiyaya tayyare ve harp levazımı 
göndermeğe: karar vermişlerdir, Dünyanın dört tarafın 
dan gelen haberlere: göre, her tarafta Finlandiya lehine 
başlıyan sempati mütemadiyen artmakta ve Rus tecavüzü· 
ne uğrayan bu devlete yardım için her yerde ianeler 
toplanmaktadır. 

Flı~LANDIY ALILARIN TEKZlBl 
Helsinki 7 - Rusların Materhaym hattım yardıklarına 

dair neşrettikleri resmi tebliğ, Fidlandiyd hükumeti tara· 
fından resmen yalanlanmıştır. Materhaym hattıJyarılmamış 
tır. Finlandiya tayyareleri Rus hava karargahrna hücum 
ederek bu karargahı tahrip tamamen etmişlerdir. ... 

yardım taraftarıdır. Fakat hü 
kumet ve kral, ~itat'aflığı 
muhafaza azmindedirler. 

İsveç hükumeti, gelecek 
Rus tehlikesine karşı hudut· 
larım tahkime başlamışhr. 

RUS TEBLIGINE GÖRE 
VAZIYET 

Moskova 7 A. A. -
Neşredilen bir Sovyet tebli· 
ğine göre, Kızılordu Finle • 
rin mukav~metini kırmış ve 
ilerlemeğe başlamıştır. Bu 
suretle huduttan 65 kilomet 
re uzağa kadar giden Kızıl· 
ordu, Finlandiyalıların birin· 
ci müdafaa hattını da yarmış· 
tır. Şimalde de ileri hareke 1 
te devam edilmektedir. 
FINLANDIY A TEBLtGl VE 
BİT ARAF MÜŞAHiTLERiN 

GôRDÜKLERı 
Helsinki 7 A. A. - Fin· 

landiy~ tebliğine göre, çu · 
pışmalar devam etmektedir. 
Rusların bütün cephelerdeki 
hücumu kırılmış ve tankların 

harekatı akim klllmıştır.~ 
Harbin iptidasından beri tab 
rip edilen Rus tankları 80 
ne baliğ olmaktadır. 

Yabancı askeri mütehaı· 
sıslara, göre, Finlandiyalılar 
büyük bir cesaret ve kahra 
manlıkla harµ etmektedirler. 
Bir gecede 130 kilometre 
ilcrliyerek Ru~ları gafil avlı· 
yan Finlandiya kıtaları, bü· 
tün cephelerde Rus hücumu 
nu durdurmuşlardır. 

Sovyetlerin mak-sadı, Fin 
landiyayı lskandinavyaya 
bağlıycan yolları kesmektir. 
Fakat iftihar ettikleri para • 
şütçü!ere rağmen, buna mu· 
vaffak olamamışlardır. Cep· 
he gerisine indirilen bütün 
paraşütçülı!r Finlandiyalılar 
tarafından imha edilmiştir. 

Finlandiyanın istik· 
lal bayramı 

Helsinki 7 A. A. - Fin 
landiya istiklalinin 22 ıncı 
yıldönümü dün burada tesit 
edilmiş ve şehirdeki bütün 
~vler bayrak )arla donanmış • 
tır. Bu münasebetle Ffolıtn
diya Hariciye Nezaretinde 
bir kabul resmi tertip ed\I • 
miş ve bu kabul resmine 
Alman Elçisi de Ciahil oldu 
ğu halde bütün elçiler ve 
yerli yabancı birçok zevat 
iştirak etmişlerdir. 

Amerika cümhurreisi Roı 
Sonu ikinciJe · ... 
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Halkev i 
Yeni binası ikmal 

ediliyor 
Valikona~ı yanında i oşa 

edilmekte olan yeni Halke· 
vi binası bitmek üzeredir. 
Rina, gcle<:ek ayın sonuna 
do2'ru müteahhid tarafından 
teslim edilect:ktir. 

Bütün modern tesisatı 
muhtevi olan binanın tefrişi 
için hazırlıklara başlanmış· 
tır. 

Yeni halkevimiz, şehri· 
mizin içtimai ve kültür ha· 
yaııı.da esaslı ve mühim bir 
iııkılap yapacaktır. 

ı. illi iktis~ d ve ta
sarruf haftasıne& 

hazırlık 
12 Kanunuevvelde haşlı· 

y.acak olan Mitli iktisat ve 
tasarruf haftasına hazırlık de 
"Vam etmektedir. Bu işle meş 
gul olan iktisaf ve tasarruf 
cemiyeti içtimalarını sıklaştır 
mıştır. 

Suriyeye buğday ka 
çırırken 

Halaydan Hamam yolile 
meçhul şahıslar tarafından 
gece Suriyeyt: 190 kilo huğ 
day kaçırılırken iandarma ta 

•rafından görülmüş ve kaçak 
• çılar fira:- ettiklerinden mü 

sadere edilen buğday Reyha· 
1 niye gümrük dairesine testin 
edilmi~tir. 

Yankesiciler ya
k alandı 

Bir kaç gün evvel Subuhi 
ye köyündt"n Ali Karataşm 

mantarcılık suretile, Ziraat 
Par ~arn con a!dıgı par,"\sı 

ııı aşır .ın suçlular hal: kında 
zabıtaca yapılan tahkikat so 
nunda yankesicilerin M;ılat· 

yalı Nuri Gürıer ile Ceylıan 
h Ahmet olduğu ~esbit. edi! 
miş, her ikiside yakalanarak 
evraklari~e birlikte adliyeye 
verilmiştir. 

Tarla yüziinden kom 
şusunu yaralamış 

Süveydiye Nahiyesine bağ 
lı Minet köyünde oturan Ab 
dulla~ oğlu Süleyman ve ar· 
kadaıı ıvlehmet oğlu Muhriz 
isminde iki kişi arazi dava· 
sından dolayı vukubulan mü· 
nazaa sonunda komşuların· 
dan Yusuf oğlu Süleymımı 
göğ~ündeıı ağır surette yara 
ladıklarından suçlular tvrak 
larile birlıkte adliyey~ yara 
lıda bera 1 ı tedavi hastane 
ye Sl!Vk edilmişlerdir. 

Sarhoş 
Kuyu C ölüğü mahallesinde 

oturan· Sadık o~lu Ntşf't ile 
ark ıda~ı Mehmet oğlu Ali 
ismindeki şahıslcır sarhoşluk 
neticesinde Hüseyn oğru İb· 
rahime söz alıp döğd ıklerin 
den suçlular ' yakalJnarak 
cıirmümeşhut zabıtla;ile,,,.bir
likte adliyeye sevk< dilmişler 

· dir. 

Evlennıe 
Bayan ismet Mursaloğlu 

ile Bay Hasan Mursaloğlu· 
tıun düğünleri evvelki gün 
Reyhaniytde. yapılmıştır. Sa 
adetl~r di!eriz. 

Bulgaristan 
1915 teki hudutlann 

dan vazgeçemezmiş? 
Paris A.A. -- Saris Soir 

gazetesi, Sof yaya hususi su· 
rette gonderildği S;ıuervveie 
Bulgar Başvekili tarafından 
verilen bir mülakatı neşret 

u.ektedir. Yazının başlığı şu· 
dur: 

"Bulgaristan, bir komşunun 
muhtemel ınüşküiatından isti 
fade etmek niyetinde değil · 
dir.,, 

Bu mülakatta Bulgar Baş 
vekili, hiç bir ihtilaf isteme 
yen ve bir komşunun müş· 
külatından istifadeyi bile dü 
şünmiyer. Bulgaristanın mü· 
salemetpervl!rliğine işaret 
ettikten sonra Bulgaristaoın 

Balkan tesanüdüne devamlı 
bir suretle çalıştığım ve bu 
nu kendisint'! bir çok defa· 
lar sempatisini isbat eden 
ltalyamn hoşnutsuzluğunu 
göze alarak zt·cri tedbirler 
zamanda dahi tatb k ettiğini 

hatırlatmı~ tır. 
Başvekil müteakiben Bul 

g aristanın sene başında Bal· 
kan paktına girm~kten ne 
sebepten imtiha ettiğini an· 
!atmıştır. 

Bu seb~pler, daha pakt 
akdedildiği zaman kendisine 
bu imkanı vermemiş olan 
sebeplerin aynıdır. Zira pakt 
Nöyyi muahadesine s..tdık o 
lan komşularla mevcut hudu 
dunun müdafaasını takviye 
~tmektedir. gulgaristan ise 
böyle bir taahhüde gırışe· 

mez. Bulgaristan bir gün 
müsafometperver müzakere 
yolu ile 1913 teki hud utla· 
rını tekrar bulmak ümidinden 
fe. ağ at edemez, Bulgarista· 
nın vaziyeti ~arih, sa'llimi ve 
dürüsttür. 

Bitaraflar paktına gelin
ce, Bulgar hü!<iimetine bu 
hususta bir maliimat veril· 
miş değildir. Fakat hükumet 
her türlü teklifi Balkan ba
rışına hadim olmak arzsuyla 
tetkike amadedir. Su şutla 
ki, bu teklif Bul~ar milleti
nin hayati menfaatlerini gö
zönünde tutmalıdır. 

Kızılay teşkilatı 

Vilayetimizin diğer Kaza· 
larm daki kızılay teıkilatı 
devam etmektedir. 

MüfetlişBay Fethi dün ve 
evvelki günReyhaniyeKırıkhan 
ve Hassa kazalarına giderek 
teşkilatı yapmış ve idare he 
yetlerini kurarak faaliyete ge 
çirmiştir. 

Bu gün lskenderunda ka· 
za idare heyeti teşkil~ edi 
lecektir. 

Suriyeye giderken 
lskenderunun Abacılı kö

yünden Hasan 'GenklileAlay 

6
beyli köyünden Mustafa adm 
da iki kişi pasaportsuz Su· 
riyeye geçmek isterken hu
dut muhafızlarımız tarafından 
yakalanmışlardJr. Yapılan a· 
raştırmada 81 lira para bulu 
narak müsadere edilmiş suç 
lularda evraklarile birlikte 
Adl~y~ye verilmişlerdir. 

VEN1G0N 
!2A ·-!LL -

3Ayda 
Ne kadar gemi 

battı? 

sa 

Londra A. A . - Ami
rallık dair~sinin bildirdiğine 
göre. f ngiltere Alman deni 
zaltı gemiler:nin batırılması 
ve zaptedilmesi neticesinde 
şimdiye kadar 144 e; ir al· 

1 !!LE -- • 

Küçük Fiıı Kokulu film 
landi_qa İsviçrede icad edild~ ' 

. Başı birin:ide Berıı A.A. - Kokulu..., 
film adı verilen bir film, ilk .... vdt, Finlandiya Cümhurrei .. · 
defa olarak g.:ızeteciler önıJ11 

sine gönderdiği telgrafta, A B 
merikan milletinin derin mu de bugün gösterilmiştir. ıJ 
habbet ve hürmetini Finlan film, lsviçreli miihendislerirı 

bir buluşudur. Mesela pe~ 
diya milletine iblağ etmiş ve dede bir gül buketi görül· 
bu f"!ci günlerin, yerını 1 

mışhr dümü, bütün siııema sa 0 
· mesnd günlere terketmesini k ls•ı·malden · k d 1 Al nu gül kokusu ile dolma · ıs a e 1 ~n temenni eylemiştir. 

marı ticaret gemilerinin ade RUSLAR ZEHİRLi GAZ tadır. sahneler değiştikçe 
d . 33 b 1 ·ı~ · otomotı'k olarak muhtelif kO ı ve un arın tonı ato KULLANIYORLARMIŞ·~ 
mecmuu 171 b. 390 d · kular da deg"işmektedir. ın ır Helsinki 7 A. A. 

İngiliz ticaret g~milerinin Mühendisleriıı söyledikle· 
batması naticesinde 41 O ki Finlandiyalılara göre, Ruslar tine göre bu 'suretle kırkbİıt 

hava hücumlarrnda boğucu kıl 
şi ölmüştü!'. Alman gemile gaz ku1lanmağa başlamışlar- koku vermek kabildir. Ko 
rinin batmasında ise ancak lar hususi bir cihazla ve ko dır. Bu yüzden 11 Finlandiya 
4 kurban verilmiştir. ku antenlerile verilmekte' 

askerinh zehirlenerek öldüğü 
Geçen hafta içinde, ln 

1 

tespit edilmiş ve Finlandiya dir. 
giltere, mecmuu 2328'l toni hiikumeti Rusların bu gayri ---~------
lato hacminde altı ticeret insaıü hareketini Milletler 
gemisi kaybetmiştir. Bitaraf Cemiyeti nezdinde protesto ilan 
ların kaydı da, ayni müddet da bulunmuştur. Antakya İnhisarlar BaŞ 
içinde, mecmuu 30939 toni müdürlüğünden: 
ıato hacminde altı gemidir, Macaristanda tskenderun inhisarla' 

Teşrinisani içindeki ka deposundan Antakya inhİ' 
yıpların mecmuu, teşriniev Finlandiya lehine sarlar anbarına gelec~k olafl 
vel kayıplarının ancak üçte tezdhurat 500 ve Reyhaniyeye 50 'l/e 

birine tekabül etmektf!dir· Bu Budapeşte 7 A A. _ Kırıkhana 100 ton çuvallı tuı 
da mayn topl<1masında kul- Macar Parlamentosunda ha· ile Antakyadan 'lskenderıııı 
laııılan usüllerin gittikçe da rici vaz.iyeti izah eden Ha· inhisarlar anbarına' 100 'l/e 
ha ziyade semereli bir vazi riciye Nazırı, Finlaııdiyanın Süveydiyeden 150 ton kurıı 
yet aldığına dt'lalet eder. Sovyet Rusya tarafından çuvallı incirin ;nakliyesi açı~ 

Üç ay zarfında, İngiltere taarruza uğrnrnasiyle Avruprt eksiltmeye konulmuştur. 

t 

y 

tı 

umum tenilato hacminin yüz deı yen! bir harp başladığını 1 - İskenderun Antak)" 
de dördünü kaybe tmiştir. ve Finlandiyanııı kahraman· Reyha•ıiye ve Kırıkhaııa ge· , 
Ayni müddet zarfında İngil ca mukav~metini kaydetmiş lecek tuzla Antakyadan lskeJlı 
tere 2 l milyon tonilatoluk ve kardeş milletin müc:ade- deruna gönderilecek incirİfl 
ticaret gemisini seyrisafere lede muvaffak olmasını te· beher tonunun muhammefl t" 
ind~miştir. menni eylemiştir. Mecliste nakliye ücre-ti 265 ve Sü'l/e} in 
/ngi/f erenin Finlandiya lehine tezahurat diyeden lskenderuııa gider 

olmuş ve mebuslar aycsğa incirin de beher tonu beş 
Deniz parolns:a kalk ırak "yaşasın fjnJandiya,, liradır. 
Londra 7 A. A. - İn· diye bağırmışlardır. 2 - ihale günü 21, 12· 

giliz bahriye nazırı Corçil, İtalyada Sovyet 939 tarihine müsadif perşe ~ 
bahri vaziyet hakkında söy be günü saat 14 de Antak· 
)ediği nutkunda, tahtelbahir • 8 ley hdarlığı yada başmüdüriyette müte' 
tayyare hücumlarma ve Roma '/ A. A. - İtalyeı· şekki! komisyon huzurund' 

\ı 

miknatisli deniz mayinlerir.e nın her tarafında Fin1andiya yapılacaklar. 
rağmen İngilterenin seyrisda· ya karşı sempati ve Sovyet· 3 - Muvakkat temin•1 ti 
ini muntazaman idameye ı~re aleyhdar nümayişler akçası 205,32 liradır. Teıııi· g 
muvaffak olduğunu ve hatı· dl°vam etmektedir· ltalyan nat a!<çası ya nakden veyt rn 
huırda lngiltercnin emrinde gençliğinin ·Sovyetleri alenen hut esham lve banka mektıJ' 
1000 ticaret gemisi bulundu· tahkir ettiğı bu nümayişlere, •bu olarak kabul edilir. 
gunu, bunların yakında iki ltalyan zabıtası ses çıkarma- • 4 - Taliplerin mu;yye" 

c 

misline iblağ edileceğiııi maktadır· olan gün ve saatten 'evf'el 
söylemiş ve sözlerini şöyle Belçikada hazırhk temindtını başmüjüriyel 
bitirmiştir: Brüksel 7 A. A. veznesine teslim edip m~ 

... Bizim deniz parolamız Belçik~. Baş~~kili Parlamen· tubunu komisyona ibraz e~ 
şudur: Azmedelim korkml· toda soyledığı nutkunda ar- ;meleri lazımdır. 
yalım.,, tık ~v~d~i f ed~karlıklar_a sıra 5 _ Bu baptaki şartııl 
lngl·ıı·z hava kuvvetle- g:ldıgıııı, Belçıkanın bıtaraf- meyi görmek ve fazla tafsİ' 

lıgım muhafazaya devamda . . . 
. . b" k tt"" . . f k t d.. !at almak ıstıytmlerııı Ant• 

r ı nın ır a ını ısrar e ıgmı. a a uşmanın f k d • •'f' 
l ondra 7 A. A. - Ha· Belçika toprağına atacagı ya, ıs en erurı, Reyhanı 

her adınım ona çok pahalı- a ve Kırıkhan inhisarlar !ile' 
va nezaretinin bir tebliğine ya mal olacağını söylemiş ve murluğunJl müracaat etme 
göre, lngiliz hava filorarına demişdir ki: ri ilan .... olunur. 
mensup tayyareler, Şimali Mali fedakarlık saati 
Almanya üzerinde dün gece çalmıştır. Kan fedekarlığının f /a R 
muvaffakiyetli bir uçuş yapa· gelmemesini temenni ede· Vakıflar müdürlüğünden: 
rak t~krar üslerine dönmüş· rim ,, Hatay Vilayeti merkez:~ 
lerdir. d 

L.)• AI . . narı·s u··zerı·n e lzası Rum Katolik vakfı te uır man gemısı rı ' t" ·· h ld ı 1 k1·1 ri' • • • • • ·ye ı muıı a ır . s e ı e 
esır edıldı 1 Uçmak ıstıyen ;Alman 25,12,939 panrtesi günü 

Lon~ra 7 A. A. - 78~0 tayyarE:lerı at 14 e kadar bütün evr•~ 
ton~~k bır Alman vapuru dun Paris 7 A. A. - Dün larile birlikte ve dilekçe İ ı 
lngıhz donanm~sı t~raf_ın?an Paris üzerinde uçmak teşeb· vakıflar idaresine müracaat' 
yakalanarak esır edılmıştır. hüsünde bulunan Alman tay- tarı ilan olunur. 

Kayıp tastikname 
1332 senesinde Beylan 

Rüştiyesindenaldığım lastik· 
namemi kaybt:ttim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Kırıkhanlı Mahmud 
Nedim Kı:ıc.oilu 

yareleri, h.ı va defi topları
nın faaliyete geçmesi üzerine 
derhal uzaklaşarak kaybol· 
muşlardır. 

Garp cephesinde dün de 
yeni bir hadise olmamış 
yalınız Alman topçusu ile 
Fransız topçuları arasında 

mutad ateş teatisi yapılmıştır 

Gündüzde 
Bu akşam 

Tibet esrarı 
2 kısımdan ibaret 

en büyük Amerikan 
tayyare muharebeleri 
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