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Paisf korunma 
Şehriınizde yapılacak tec 

rübe hazırlzklarınıı başlandı 
Tecrübeler 2:3 bi."'İnci kanun cumartesi 
günü akşamı iki defa tekrar edilecek 
Hava hücumlarına kar- bunu ayni giinü akşamı 

şı pasif korunma tecrübe- bir ışı.k söndürn~e tecrübe-
lerinin şehrimizde de ya sı takıb edecektır. 

pııması ıçııı hazırlıklara Tehlike· işareti verilir 
başlanmıştır. verilmez, halkın sığınacağı 

Tecrübeler esnasında 

1

: yerler ve sıknaklar hak 
halkın nasıl hareket edece· kında broşür ve talimat 
ği ve korun11cağı hakkın namede mufassal izahat 
da seferherlik Müdürlüğün 

vardır. ce hazırlanmakta olan ta 
limatname ve broşürler 

bir kaç güne kadar hal· 
ka dağıtılacaktır. 

23 BirinC'i kanun 939 
cumartesi sabahı bir korun· 
:na teı:rübesi yapılacak ve 

• 
inhisarlar 

idaresi 
Kuru incir miibayaa

sına başlıyor 
inhisarlar idaresinin Hata· 

Yın muhtelif mmtakalarıııdan 
kuru incir mubayeasına baş-

'- . . k lıyacağım haver vermı~tı ·. 
liaber aldığımıza göre .. idare 
Süvcydiye Antakya ve isken 
derunda birer nıübayaa mer· 
kezi kurmuştur. Bunlardan 
lskeııderun merkezi 75 bin 
Süveydiye 125 bin, Antak· 
Ya merkezi de 100 bin kilo 
kuru inciri müstahsilden satın 
alacaklardır. incirlerin cinsi 
vt' ndasetine göre kilo fiatı 
2 ile 3 kuruş arasındadır. 

Satın alma işi 11 kanuıı· 
evvelden itibaren başlıya· 
caktır. 

Bu broşürler bir kaç 
güne kadar evlere dağı tı 
lacak ve talimatnameler 
gazete ile ilan edileceS!i 
gibi, duvarlara dıı yapıştın 
lacaktır. 

Bir Rus de
nizaltısı 

Bir Alman gemi
sini torpilledi 
Londra 9 A. B. - Fin· 

Jandiy.ıdan Almaııyaya dön 
ınekle olan bir Alman gemi 
si, yolda bir Rus deııizaltm 
nın te<.~avüzüııe uğramış v~ 
gemi atılan tocl<!rla yapılan 
ihtara riayt:t etmiyerek dur 
m<idığı için torpillenerek ba 
tırılmıştır. Batan Alman g c> · 
mi;inin mürı~ttebah bir Da 
nimarka vapuru tarafııı dan 
kurtarılm;ştır. 

İngHterede silah 
altında iki milyon 

kişi var 
Londra - Sir Samüel 

Hoare, Avam kamarasında 
beyırnatta bulunarak lngilte 
renin hdiİ hazırda iki mil 
yon kişiyi siıah altında bu 

.. 

Yerli mallar 
haftası 

Başvekilimizin bir 
nutkil e açılacak 

Ankara 9 A.A.- Birin· 
ci kanunda başlıyacak olan 
tasarruf ve yerli mallar haf 
tası, Ba~vekil Doktor Refik 
Saydamın bir nutkile açıla· 
caktır. Hafta münasebetile 
s 5ylenecek olan nutuklar şun 
lardır: 

12 kanunuevvel 939 sah gü 
nü saat 18 ,55 te Başvekil 

Refik Saydam. Halkevinden· 
13 kanunu evvel çar-

şamba günü ~ant 10, 10 da 
Milli iktisad ve tasarruf Ku· 
rumu Başkanı Kazım Özalp 
radyol~, 14p:ırşembe günü sa 
at20dı:Haricıy .. Vekili Şükrü 

Saracoğlu, 15 cuma gunu 
saat 19 da Ziraat Vekili Muh 
lis Erk men Radyoda, 16 cu 
martesi saat 20 de Gümrük 
ve İnhisarlar Vekili Raif ka 
radeniz Radyoda, 17 pazar 
günü saat 19 da Tıcaret Ve 
kili Nazmi Topçuoğlu radyo 
da, 18 puartesi günü saat 
19 da Cümhuriyet Halk Par 
tisi idare Heyeti azasıııdnn 
Sırrı Day radyoda birer n u 
tuk söyliyecek!erdir. 

Sıhhiye vekili 
Elazığda 

Erzurum 9 A . A. - Sılı 
hat ve İctimai mu tvenet Vekili 1 

Doktor Hu:u~iAlataş iki gün· 
denberi burada tetkiklerine 

Milletler Cemiyeti 
Dün Cenevrede toplandı 

Almanlar Cenevrede sulh teşebbüslerile 
uğraşıyorlar-Cenevt e yinıe beynelmilel 

bir faaliyet merkezi oldu 
Ceııevre 9 A.A. - Mil· 

letler c~miyeti konseyi bu- 1 

gün öğleden sonra toplana· 
caktır. Konsey ruznamesine. 
yalnız Finlandiya meselesi ile 
Cemiyete yeniden dört aza 
intihabı konmuştur. Evvel· 
ce m~zakeresi mukarrer 
meseleler Ruznameye alın· 
nıamışhr. 

MiHetl·~r Cemiyetinin bu 
günkü toplantısı günün en 
mühim diplomatik hadisesini 
teşkil eylemektedir. Alman· 
!ar, Cenevredeki bu toplan· 
tıdan istifade ederek bir sulh 
tavassutunda bulunmak üze· 
re bitarafl&r nezdinde gizli 
teşebbüs ve tazyika geçmiş-
1,..rdir. 40 Alman ajanı bu 
maksatla Cenevreye gel· 
ıniş bulunmaktadır. Alman· 
ajanları şu şayiayı yapmakta 
dırlar: Eğer bitaraflar bir 
sulh tavassutunda bulunmı· 
yacak olurlarsa, Almanya 

Finlandiyanın Sovyet 
tecavüzüne gösterdiği muka· 
vemet , Cenevre muhitinde 
büyük bir hayranlığı mucib 
olmuştur. 

Dalaclyenin bir 
nutku 

Paris 9 A.A.- Başve-
kil Daladye Parl:ınıento Ha· 
riciye Encümeninde söyledi· 
ği bir nutukta demiştir ki: 

" Fransa hükumeti 
Milletler Cemiyetinin daveti
ne icab.!t ederek Cenevre· 
ye gidiyor. 

Fin! mdiyayct yapılan 
menfur suikasdı bütün dün 
yanın vicdanen telin ettiğine 
şüphe yoktur. Bu :menfur 
harekete karşı C:har.şümul 
bir protesto hareketi belir· 
mektedir. Kahraman Finlan 
diyaya Fransanın ·!.selamını 
gönderirken, bütün Fran 
sız milletinin efkarına ter· 
ceman olduğuma kaniim., 

bu hükumetlere azamı za· 
rarı yapaca;<tu-. 

Daladyenin bu nutku şid 
detle alkışlanmıştır. 

.............................. llllİI .. 

devan~. etmiş ve. bi.rçok tesi· Finl<ındina askerleri muanni-
satı gozd n geçırdıkten sonra ~7 

Ruslar beyhude 
gayret sarf ediyor 

d~n saat 18,3? da Elfı~ığ ve d Qll e mukavemet etmek-
Dıyarbakıra gıtm ek uzere 

şe lırim i zJen ayrılmıştır. tedirler 
KURU MEYVA VE 

SEBZELERiMiZ 
Valimiz 

Dün Süveydiyeye: 
gitti lunınakta olduğunu ve bir Fransaya mühim nıik-

buçuk milyon !:adın ve er darda sevkediliyor 
keğin sivil müdafaaa servis 

Ordunun maneviyatı mükemmel Rus 
askerlerinin ~aziyeti -- Dün 5 Rus tay

ya res\ düşürüldü 
Valimiz Şükrü Sökmen 

süer dün öğledt"n sonra par 
ti merkeziıı~ giderek Parli 
İdare heyeti ile bir müddet 
&örüşmiış ve ondan sor.ra 
maarif müdürile birlikte Sü· 
Veydiyeye g:tmişlir. S~v~y· 
diyede nahiyenin maarıf 1ş· 
lt'rİ ni tetkik eden Valimiz 
ctkşam geç vakit şehrimize 
dönmüşlerdir. 
MANiFATURA EŞYASI 

UCUZLIYACAK 
Ankara 9 A. A. - Son 

&ünlerde manifatura eşya· 
sınııı pahalılandığını gören 
iktisad vekfıldi bunun önü· 
nü almak için mühim ted· 
birler almıştır. Bilhassa pa· 
trıuklu meıısücat fiatıarıııı 
~orınal vaziyete dl:şürmek 
ıçin gümrüklerdeki biitün 
manifatura eşyasının idhaliııe 
Ve yeniden Avrupadan mü· 
him mikdarda mensücal id
haline müsaade olunmuştur. 

lerinde çalışmakta oldukları 
nı söylemiştir . 

BÜYÜK Bİ~ TAARRUZA 
l-JAZIRLANIYORLAR 

Stokholm 9 A. A. 
Finla•1diya cephesindeki ma· 
lumata göre, Sovyetler, Fin· 
landiyaya karşı geniş mikyas 
ta taarruza hazırlanmaktadır 
Iar. 

SOVYETLERiN ZA Yi
A Ti 

Helsinki A. A. Bita· 
raf muşahitleı e göre harbin 
başlangıcından b~ri Sovyet~ 
lerİn tarık zayiatı 100 Ü 

bulmuştur. 

Sovyet tanklarının zırhları 

ince ve sistemleri çok eski 
olduğundan, Fiulandiyahların 
dafi toplarına karşı nıukave· 
emet edmemektedirler. 

An~ara 9 A.A. - Fran-
sız re>jisirıin 100 milyon Frank 
lık tütürı satın alacağı evvel· 
ce haber verilm:şti. Fransn 
hükumeti şimdi de kuru mey· 
va ve sebzderimizden mühim 
mikdı: r da satın almayı karar 
altına almıştır. Bu arada 10 
bin ton incir ve 8 bin ton 
kuru üzüm Fransaya ihraç 
edilecekt'r. Bundan başkrA 
bütün Fraıısaıhtl ihtiyacını 
temin edecek mikdarda kı1ru 
sebzenin Fransaya idhalıne 
müsaade edilmiştir. 

iZMİRIJE SATILAN 
TÜTÜNLER 

İzmir 9 A. A. - Tütün 
piyasası hararetini muhafaza 
etmektedir. Beş giin içinde 
satılan tütünlerin mikdarı 10 
milyon kiloyu bulmuştur. 

Helsinki 9 A. A. - Fin Dünyanın her tarafında 
l andiya topçusu dün bilhas· Finlandiyaya karşı gösteri -
sa büyük bir gayret göster· len sempati Finl.rndiyada 
rniştir. Bu gayret neticesi Jerin bir memnuniyet dokur 
olarak 5 düşman tayyaresi muştur. 
düşürülmü.~, bombardıman İsveçte toplanan bir mil· 
edilen bir Rus limanıııda yon Mark iane ile 10 ton 
yangınlar çıkarılmıştır. Bü - elbise Finlandiyaya gelmiş • 
tün cephe boyunca yapılan tir. 
ve l\foterhaynı hattım yar . RUS TEBLIG[NE Gô~E 
mayı istihdaf eden Rus hü· Moskova 9 A. A. - As-
cumlarıkamilen püskürtülmüş keri kumandanlığın neşretti-
Vr! ağır zayiata mal olmuş - ği resmi bir tebliğe göre, 
tur. Kardan ve karanlıkt.rn Sovyet kıtaları dün de ileri 
ekseriya yollarını kaybeden harc."kC':tlerine dt!vam etmiş 
Ruslar, Finlandiyalıların eli· ve Finlerin esas müdafaa 
ne esir düşmektedirler. Fin· hattını yumıştır. Kızılordu· 
landiya ordıısuııun man"'vİya nun taarruzu muvaffakiyetle 
tı fevkalade mükt>mmd ve inkişaf eylemektedir. 
techizatı çok iyidir. SOVYET ABLUKASI 

Buna mukabil, Rus as - VE AMERiKA 
kerlerinin t-lbise~i eski ve Vaşington 9 A. A. -
pislik içinde bulundukları Sovyet Rusya, Finlandiy• 
bOörülrnektedir. Sayfayı çevirini~ 
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Gayrimuha
riplik 

Ayrı ayrı şeylerdir 
Roma 9 A. A. - Faşist 

Meclisinin topla.ntı~mdan .son· 
ra neşredilen resmi tebliğ 
hakkıı\da tefsirlerde bulunan 
"Ciyurnale Ditalia., gazetttsi 
şu satırları yazmaktadır: 

"Gayri muhariplikle bita· 
raflık ayni şeyler değildir. 
ltaiya, harbin bidayetindenbe
ri tam serbestisini muhafaza 
ediyor. Halkanlara gelince: 
Burada vuku& gelecek her 
hangi bir deği~iklik ltalyanın 
s3yaset ve menfaatlerine do· 

l kuuur.Bunun için biz Balkan
lardaki vaziyeti hususi bir 
dikkatle takip ediyoruz. ltal 
ya, hetrbin ve muhariplerin 
vaziyetini müdriktir.,, 

Bil· Alman tahteba hiri 
batırıldı 

Londra 9 A. A. - Res
men ilan edildiğine göre, 
bir lngiliz tayyaresi , Şimal· 
denizinde bir Alman deniz · 

1 altı gemisini batırmıştır. 

sahilterinin abluka edildiğini 
bir nota ile Amerikaya bildir 
miştir. Amerika hükı1nıeti, 
Moskovadaki sefi.ri vasıtasi 
le bu ablukada zarM göre 

' cek Amerikan gemilerinin 

mesuliyeti Rusyaya ait oldu 

. ~unu Sovyet Rusyaya 
bildirmiştir. 

SOVYET lDDIALARI 
ESASSIZ 

Helsinki 9 A. A. 
Sovyetlerin Materhaym hat· 
tını y;;rdıkları hakkındaki 
Sovyet iddialan tamamile a· 
sılsız<lır. Ruslar en az 30 ki 
)ometre derinliğinde olan l:u 
hattın önüne bile henüz ge 
leme1Pişlerdir. Materhaym 
hattı her türlü kap1n ve tu 
zaklarh doludur Sık orman 
hklarına konulan ve Fınlan· 

l diyahların tayy~reler.. için 
icad ettiği mıtralyozlerJe 
Rus tayyar~leri kolayca av· 
)anmaktadır . Kar, tipi ve 
f ırhnadan rüyet kabi)iyt"ti 
sıfıra indiği için deniz ve 
hava faaliyeti hemen dur • 
muş gibidir. 
FlNLArliDİY A SAHİLLERi 

ABLUKA EDiLDi 
r. Hebinki 9 A. A. - Sov 

yetler. Finlandiya sahillerinin 
abluka edildiğini ve Fi.alan· 
diya lirr&n!aı ır:da demiı li 
bulunan ı·cnebi gemilerinin 
12 saata kadar bu limanları 
terk etmeleri lazım geldiğini 
ilan etmişlerdir. Falrat bu 
abluka ·çok kolay olmıya -
caktır. Çünkü Finlandiya sa: 
hilleri 1200 mil uzunlutun • 

dadır. 

ita lyanın gönd eı
diği tayyareler 
Londra 9 A. A . - iyi 

bir kaynaktan öğre:ıildiğine 
göre, ltaly:ının Fiıılaııdiyaya 
gönderdiği 50 tayyare, hal· 
yan yardımının birinci kısmı 
nı teşkil etmektedir. f sparıya 
muharebelerinde tecrübe gör 
müş ltalyan pilotları tarafın· 

c 5 $ -
Gazeteler 

Dört sayfa çıkacak. 
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Ankar• - Kağıt Luhra 
rıı dolayısile ve harp devam 
ettiği müddetçe memlekette 
çıkan gazetelerin dört say· 
fıadan fazla çıkması takarrür 
eylemiştir. Bunun bir kanun
lil tespiti ıçın hazırlıklara 
başlanmıştır. Kanu ı layihası 
pek yakında Millet Meclisine 
verilecek ve kabulünü miite 
akip derhal tatbikata baş· 
!anacaktır. 

Tersane ve limanlar . 
ınşası 

Ankara - Memleketi
mizde y.ıpılacak gemiler için 
bir tersane inşası için b!r 
İngiliz firması ile yapıları 
müzakereler devam etmek
tedir. Bu firma ayn\ zaman· 
da, inşası k ararlaştırılım 
limanları da yapacaktır. 

Diğer taraftan İngilterey e 
ısmarlayacağımız vapurlar 
hakkında açılan münttkasaya 
birçok Jngiliz firmaları talip 
olmuşıardır. Y dpılan teklifler 
tetkik edilmektedir. 

lngiltereyc ısmarlana<.:ak 
olan bu vapurlarınıız ıçm 

İngilterenin bize açtığı ilk 
krediden istifade edilecek· 
tir. Satınalınacak vapurlar 
11 dir. 

dan idare edilen bu tayya -
reler, şimdidt!n 7 Sovyet 
tayyareiini düşürmüşlerdir . 
İtalyanın gönderdiği bu tay· 
yareler, Alman toprakları 

üzerinden uçarak Finlandiya 

ya gitmişlerdir. 

Hovarda 
Antakyanın Ermence kö

yünde oturan Abo oğlu 

Mehmet ism:nde birisi, kom 
şularından Osnıaıı karısı A
zimenin evine giderek kadı 
nın zcırla ırzına geçmek te· 
ısebbüsünde bulunmuştur. 

Kadının foryadı ve mukave· 
meti üzerine komşularından 
Mehmet oğlu Süleyman mü
tecavizi hadise üzerinde ya· 
kalamış ve ark adaşı Mustafa 
ve Gemicioğlu Mustafa tara· 
fından suçlu Mehmet sopa 
ile döğülerek muhtelif yerle 
rinden ağır surette yaralan· 
mııtır. Yaralı berayı tedavi 
haı1taneye ve suçlularda ya· 
kalanarak evraklarile birlik
te adli yeye teslim edilmişler 

dir. 
dir İngiliz zengininin 

teberruu 
Londra - Sıhhiye Nazırı 

Bay Votter Elliot otomobil 
kralı Nuffield'in çok mühim 
miktara b.aliğ yeni bir iane 
verdiğini dün akşam Avam 
Kamarasında bildirmiştir. Bu 
iane bir milyon adet Morris 
motors limited şirketi hissesi 
olup hiç şüphesiz bir ve bir 
çeyrek milyoıı lngiliz lira•ı 
kiymetindedir. Bu para vila· 

"yet hastaneleri için esas 
sermaye olacaktır. lord 
Nuffidd tarafınd'ln 10 sene· 
den daha 4-Z bir zamanda 
yapılan ianeler yekunu şimdi 
16 milyon İngiliz lirasma ha· 
lig olmuş bulunuyor. 

\'ENlliÜN 
5 

Komşu mem
leketlerle 
Yapılacak ticaret 
Mısır, Suriye, Filistin ve 

Kıbrıs ile yapılacak ticaret 
münasebetlerinde hususi ka· 
rarnamenin dördüncü mad · 
desi hükümlerinin tatbikı ka 
rarlaşmışhr . \'ani bu memle 
ketlerle bir ticaret anlaşma 
sı yapılıncaya kadar takas 
yolile mu :unele icra edilecek I 
tir. Şimdi 1 e kadar bu mem 
leketlerle serbest döviz le ti- · 
caret yapılıyordu. Yeni ka· 
rar ile bu münasebetinin 
daha ziyade genişlemesi te 
min edilmiştir: 

Bulgaristanın 

istekleri, 
Ve Romanyanın 

vaziyeti , 
Bükreş 9 A. A. - Ro

manya Hariciye Nazırı Ga· 
fenko, Bulgaristnııın istekleri 
hakkında beya:ıatta bulunarak 
Romaııyanın her zaman 
Bulgaristanla teşrikimesaiyi 

hararetle arzu ettiğini, bir 
müddet evvel Bulgaristana 
yeni tekliflerde bulunduğunu 
söylemiş ve demişdir ki: 

··Bunların .'iemer~ verdi· 
ğine inanıyoruz. Romanya, 
daima müttefilrtir. Is tiklfıl ve 
menfaatlanmız tebdid edil-

b 

Almanyada 
Heyecan uyandıran 

bir yazı 
Londra Mareşal Gö-

rin•:in gazetesinde bir Alman 
iktisatçısının yazdığı makale 
Alınanyada gelayan uyandır 
mışhr. 

Bu makale f ııgiliz abloka 
sının Alman ticaretini aka
mete uğradığım itiraf etmek 
tedir. Alman muharriri di· 
yor ki· 

BELEDiYE ~l DÜN diği takdirde derhul müda-
faaya amadeyiz. Romen hü· 

'
1Hakikati görmeliyiz. Al 

man ticaret vapurları, yüz· 
den fazla limanlarJa 
yahyor ve bir kısmı müsade 
re edilmiştir. Hitler Alman· 
ya ic;in - ya ihracat yapıl· 
malı ya ölmeli, demişti! Ve 
Almanya, bu arzuyu yerine 
gerirmek için ithalat ve ih
racattn bütün gayretile çalı· 
ş•yordıt. ŞimJi ise, bu faali· 
yet ölüme gidiy0r. 

TOPLANDI 1 kumeti Türkiyeııin Roma 1· 

Belediye MPclisi dün öğ yaya olan dostluğuııu ve 
ledt·n sonra toplanar.ık şeh· 
. . . komşulariyle dostane müna· 

rı alakadar eden muhtelıf b t t · · l kk ..ı...k·ı arzu se a esısı ıa mua • 
meseleleri ve bu arada rü · · ı h b. B lk var m 

Ti • • .. • su ı e, ar ın a an / a 
su.m. meselesını muzakere et adasına yayılmaması için sarfet 

Alman iklisatçısı, hükume 
tin tahsisat suretile yardım 
etmesini tavsiye etmekte· 
dir. 

mıştır. .... · t. t kd' • tıgı mesaı ve gayre ı a ır 

Y enı nakil ve etmektedir.,. 

İspanya hükiim~tinin 
bir kararı 

tayinler 
Babturun nahiyesi mü· 

dürlüğüne Erciyaş kazasının 

Kocapinar nahiye~i müdürü , 
Tevfik Ulu, B~dirge nahi- l 
yesi müdürlüğüne Varto kaza 
:;ınınÜstükran nahiyesi müdürü 
(adri Turhan, Bezge nahiyesi 
müdürlüğüne Erzin rıahi yesi I 
müdürü Cemil Eryür~k, vila
yet hususi idare büro şef:İ· 
ğine Reşad Mursaloğlu, vi· 
laytt tahrirat bliro şefliğine 
Safranbolu tahrirat katihi 
Oğuz Ergcn~kon, lskenderun 
ortaokulu askerliğe hazırlık 
dersi öğretmeıı!iğinP. Yüzbaşı 
Vasıf Küreyman, fskenderun 

Belediye veterinerliğine isken 
derun veterineri Mehri Beli i 
ilaveten nakil ve tayin edil 
mişlerdir. 

Esrarkeşler yak-llandı 
Antakyaın Kuyubölüğii 

malıallesinde oturan sabıkalı 
Kel Hammud isminde bi-

risi Tuddıbi mahallesinden 
Osman oğlu dabbağ Ahh1ed 
ve Ahmed oğlu Hasan ve 
Rey'.laniyeli Hasan ve Mus

iafa oglu Cemil ve Hasan 
ismide bir haç kişiyi k .ndi
evine toplıyarak beraberce 
Nargile ile esrar içerle:ken 
suç üstü yakalanarak hakla· ı 
rmda tutulan evraklarile 
uirlikte Adliyeye sevledilmiş 
1 d' .er ır. 

Ağaçtan düşerek 
öldü 

Müttefiki er 
Sovyetlerle münase 
batı kesmiyecek 

Londra 9 A. A· - İyi 
gıalumat alan mahafile gö· 
re Fransa ve İngiltere hüku 
metleri. Scıvyct Ruııya ile 
müııasebatı kesmiyecek, Fin· 
landiyaya tecavüzü takbih 
ile iktifa eyliyecektir. 

Avam k~rnarasında 

Madrid 9 ~. A. - lspaıı· 
ya hükumeti, Finlan<liyanın: 
barbarca taarruza uğraın:ısı 
nı infic\lle k1rşılay~n"l>ir~ka 
rar sureti kabul edilmiştir. 

ilan 
Hatay Gümrük Muhafa

za taburu Satınalına kcmis· 
yonundan : 

Taburumuzun senelik ih· 
tiyacı için açık eksiltme ile 

Londra 9 A. A, - Avam 3000 kilo sadeyağ alınacak· 
kam:.rası toplanarak, Başve· tır. Muhammen fiat 120 ku· 
kil Çemberl<'ynın izahatını ruştur. lstrklilerin yüzde 7,5 
dinlemiştir. muvakkat teminat akçalarını 

Kamara, hükumetin tebli· yatırmış olarak 16,12,939 
ği üzerine 11 kanunue-vvel- cumartesi günü saat 11 de 
de gizli bir celse akdine ka-

1 
tabur biı1ası dahilindeki ko· 

rar vermiştir. Bu celsede 1 misyona müracaatleri ve 
silah imalatı konuşulac.ak ~ şartnamesinin komisyonda 
ve Başvekilin beyanatı dm· 

1 
her gün görülebileceği ilan 

lennecektir. olunur. 
. - - -- . . . - - l ..... - - -- - .. :.. _ ~' - - ·-

Iskenderunda 
Şevrum müessesine yeni 

çeşitler geldi 
ŞE:vket Pozcu ve Remzi imer 

Sayın Hatay halkının her türlü ihtiyacıııı kmiıı v~ 
en müşkülpesendleri t· min eden yenl çeşitlerimiz gPl· 
miştir. 

Bakkaliye eşyasının en nı>fis ve her ı;eşidi mevcuttur. 
Bundan başka Filips ve Filko markalı radyolarla lamba
!arı. elektrik anpulleri, telefon makineleri, ldı>al yazı 
makinelerinin her boyu, kurtasiye levazımının her 

l 
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Süveydiyenin Kt!busiye çeşidi vardır. Fiatlarımız rekabet kabul etmi- t 

köyünden Halil Habib oğlu yecek derecede ucuzdur. E 

Mehmed isminde birisi zey· l••---------------··-------ı ~ 
tin toplarken k.ızaen ağaç Saııat sevenlere mü1· de ·Y 
tan düşerek ölmüş!lir. 

Yapılan tahkikattan hadi · 
sede hiçbir kast olmadı-

ğı anlaşılmıştır. 

Kayıp şehadetname 

935 de köprü ilkokulun· 
dan aldığım ~ehadelnameyi 
kaybettim. Yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Hüseyin Ömer 

Şıklığı, iyi,t~miz ve ekonomik geyinm ği sevenler:Ha· 
tayın yegane müessesesi olan (Hatay biçki ve dikiş yur· 
du)na koşmalıdJr.YurtMaarifVekaldince resmen tarıınmı~tır. 

Yurdun Müdir«-si Bayan Hadiye Da~Jı en kısa zaman 
da k1 zları:nıza biçki ve dikişin hütün inceliklerini göst~re· 
cektir. 

Yurdun talebeye verect>ği diplo .lalar Maarifçe tasdik 
edileceğinden her yerde muteberdir. 

(Hatay biçki ve dikiş yurdu) Vilayetimizin kadmlığın' 
alakadar eden mühim sanat müessesesidir. 
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