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ine 

11va Su işleri için 
Yeniden so;milgon lirallk tak 

sisat kabul edilecek 
ele" 

7 

Bu paranın 10 milyon lirası, büyük su 
Projesine idhal edilen Amuk batakt•k

larına sarfedilecektir 
r Ankara - Nafıa Vekale· 
1 Yeniden yapılacak büyük 

~ne· ~İşleri için 50 milyon lira· 
(i· 

1
d rnurızam tahsisatı ihtiva 

lerı ~ en bir kanun projesi ha
aıı· ~rlamışhr. Pe-k yakında Bü
be• ilk Millet Meclisine verile-
011 ~e-~ _olan kanun _projesi çok 

le Ubım esasları 1htivn etmek-

ı-

inin 
için 

dir. 

I Kanun projesi ile Anada· 
llııun cenup sahiliııi teşkil 
~ Akdeniz mıntakasiyle . 

;t 
ııla 11 
r .. . lspaııgada 

lngiliz aleyhdarı 
"ğıJ 

tlaY' 
bll n eşıiyat 

1 Madrit 20 A.A.- Röy-
r ~r · b'ld' · , aıansı ı ırıyor: 

ya Son günlerde İspanya 
~ Re,, t:ıeteleri 1ngatereye karşt 

re" ~ e. ~cuma b1'ş1amışlardır. Bu 
~IJlıŞ' iiıiyet karşısında İspanyada 

ıoll llıevcutlngiliz tebaalurı mem 

t~ti terke hazıı lan maktadır 

Cebelüttarık ve 
İngilizler 

~ Mrdait- Elcezireden ha
~~· alındığına göre Laliııea
{' t lngiliz konsolosu orada
ıi İngiliz tebasını 48 saat zar 
•ıı~da Cebelüttarıkta hazır bu 

lal.~~ tırnağa davet etmiştir. 
ııı' A "k od•~ y merı a 
şte~~· t enidünyada ki ıniis
~«~s· ~tnlekeleri satın mı 
lerd' alacak? 
tadıf' ~v Vaşington 20 (a.a.) -,t t~paııların yeni dünyadaki 

~/1~1lerinin mukadderatı hak 
ı. b' ııda b' k ,. te t ır arar vnm~k üze· 

• 
1 ta 0 Pla nan komisyon şu ka· 

oı' r1 al B ·p IQ~sl'h ınışhr: u ~oprakların 
.f,ıll1 ~~t 1 ane vasıtalarla veya-

··ıe 1 ı.ı ti " !:tin ara ile Avrupa devlet-
A "ı' d~ ,,... tika :-~ satın alınarak .~me-
1'11d: ~ti/'a ılhakı için Cümhur· 
er~~ ~i~1d mezuniyet verilmiştir. 

i , e Japonların bir 
~· ~,t.i il "" 1 b. 
35

11
1 

Ş lag u ıyeti 
4l 'İıtrıs aııghay 20 (a.a.) - Çin 

ks''' ~()I .. ırıın tebliğine göre, iki 
~üb llıerinde yapılan ka:ılı 

8,t~ ~~v:t~b<"lerdeu sonra Çin 

0119 •~L .etleri bü .. k 'b. ç· c' j ııt111 • • • yu 1. ır ın 

6 11 ap0 
1 ıstırdat eylemiş ve 

~ \ı~ tılar ~ l . . 
:5eP ctarn n~ır lir mağlubıyete 
ıdi'ıı' ~~kile ıştır. Bozgun halinde 

~U bı~ düşman sahada 1800 
(\(J akroıştı,-
i lllen k ·b. . . 
~lif ası a ın esının 

,oe) ,. nuk Yalanlanıyor 
,A~ .l'ııs1 reş 20 a a.- Rador 
~O ~if4 'ct~~maııya kabinesiniı. 

tı •ğıııt dair olan şayia 
)'alanlamaktadır. 

Urta Anadolu, Kızılırmak 
Firat ve Dicl~ havzaları, Sa: 
karyanın mansap kısımları 
büyük su proıesıne idhal 
olun maktadır. 

Haber Vt,rildiğine göre, 
Hataydaki Amuk bataklıkta· 
rrnın kurutulması işi de bü
yük projenin ic;indedir. Nafı&. 
vekal~tince istenen 50 milyon 
liralık yeni tahsisatın on mil
yon lirası Amuk bataklıkları 
nın kurutulmasına sar fedil~· 
cektir. 

Valimiz 
Bu sabah Ankara 

ya gitti 
Bir aydanberi hasta bu 

lıınan valimizin iyileşmekte 
olduğunu yazmıştık. Böbr~k 

terdeki taşın henüz düşmedi· 

ği anlaşılmış olduğundan, va· 

ziyetin Ankarada tedkikine 
doktorlarc.t lüzum görülmüş
tür. 

Valimiz Doktorların tav· 
siyesi üzerine bu l'labah şeb 
rimizden aynlarak Ankaraya 
hareket eylemişlerdir . Kendi 
leri İskenderun lstasyonund? 
mülki ve askeri erkan ile me· 
murlar ve çok kalabalık bir 
kütle tarafından uğurlanmış· 
tır. 

Sayın Valimize i) i yolcu
luk ve tez sağlık dileriz 

Mısır hiiku 
:meli 

Harp harici vaziye 
tini muhafazaya ça

lışıyor 
Kahire 20 a.a. - Mısır 

BaşvekiliAli Mahir Paşa ga· 
zelecilere beyanatta bulunarak 
ittihaz t!dilen tedbirleri ve 
hükumetin takib ettiği harp 
harici politikayı anlatmış ve 
memleketi bir harp felake· 

:tinden kurtarmal: için aıumi 
gayretin sarfeciildiği, hüku
metle parlametonuıı bu hu
susta tam 'bir ittifak halinde 
bulunduğunu herhangibir ha 

diseye meydan vermemek için 
İtalyan hududundaki Mısır as· 
kerlerinin huduttan iki mil 
içiriye çikildiğini söylemiş

tir. 
Londra 20 a .a.- Röy· 

ter bildiriyor: İngilterenin 
Mısır hükumetini İtalyaya 
h.up ilanma teşvik etti~i 
hakkında çıkan haberler, res 
mi mehafilde yalanlanmakta· 
~ır. 1nailterenin Mısırd•n 

eş kes ,, ' • 
emrı 

Bugün veyahut gurın verilecek 
Mareşal Peten acı hakikati izag ederek diyor ki : , Mütareke 
kararını kalbim sızlayarak aldım,fakat askeri vaziyet beni bukara 
rı almaga mecbur ett;. 22 sene evvelki zaferden sonra zevk ve 
safaya dalmış olan Fransa askeri hazırlıkları ihmal etmiştir 

Bu felaket o ihmaı;n neticesidir bu, Fransaya büyük bir · 
ders olacaktır. , 

llabeşistanın her tarafında isyan çıktı 
Bordo 20 A. A. - Ce- Biz ve zafer bizi zevk ·ı kt d" . . ' rı me · e ır. 

nubı Fransada bır hava mey ve- sefaya dalmış, askeri ba • • 
danından hareket eden Fran- zırhkları ihmal etmişiz. Bütün Habeşıstanda ısyanlar 
sız murahhas~arının ~Alman tün felaket, hep bu ihmalimi Kahire 28 A.A.-Röyter 
karargahına vardıkları haber zin neticesidir. Bu günkü fe- ajansı bildiriyor: Habeşista 
verilmektedir. la ket Fransa ya büyük bir der nın h~r tarafır.da ltalyanlara 

Bern 20 A. A . ....:... B~yaz olacaktır. karşı isyanlar başlamışhr. Ha 
bir tayyare ile cenubi Fran Son günlerimde sizinle be beşler, rasların kumandasın-
sadan Alman karargahına raberim. Hükumet Reisi ola· da olarak İtalyanlara yeor 
giden Fraosız murahhasleırı rak aranızda bulunuyorum yer h~cumlarda bulunmakta 
Almanlar tarafından kabul Etrafımda toplanınız. Kurta· dır. İngiliz tayyarelerinin Ha 
edilmiş ve kısa bir müzakere nlması lazım olan şey Fransa b~şistanda yaptığı hasarat 

den sonra Fransız murahhas dır. çoktur. 
ları ayni tayyare ile Bordo. ~5 Alman tayya- Cibuti- Fransız kıtalari-
ya avdet eylemişlerdir. Mü- re.si tahrib edildi le işbirliği yapmak üzere Ha 
tareke şeraiti hakkında henüz Londra 20 A.A. - Ha· beş raslarında dört kişi,mai· 
hiç bir malumat yoktur. va Nezaretinin bir tebliği· yeti erindeki askerlerle bera· 
Fakat Fransada "ateş kr:s " ııe göre, İngiliz hava kuvvet ber buraya gelmişlerdir. Bun 
emrinin yarın (bu JÜO ) yahut \erinin büyük mikyastaki ha- ların arasında ~ski Habeş 
cumartesi verilmesi muhte • va faaliyeti devam etmekte- İmparatorluğu hassa alayları 
mel görülmektedir. dir. Dün akşam düşnıanm kumandanı da vardır. 

Bordo 20 A. A. _ Harp Fransada işgal ettiğ~ mınta- lngiıtereye yeni 
devam etmektedir. Mütareke kada bulun:ın hava ıstasyon· kuv ti ıd· !arını bombardıman ve 25 ve er ge 1 
meriyete 1 girinceye kadar Alman tayyaresi tahrib edil.. Londra 20 A .A.- Avus-
harbin devam edeceği anla· miştir. Amyende mühim yan· tralya v 'Y eqizelandadan ge-
şılıyor. gınlar çıkarılmıştır. len mühim miktarda . asker 

Başvekil Mareşal Peten Italyan tebliği dü~ İngiliz limanlarına çıka· 
bugün Radyo ilt! Fransız Roma 20 A.A.- İtalyan nlmış ve mürettep yerleri· 
milletine hıtnben bir nutuk tebligine göre, Akdenizin ne sevkohınmuşlardır. Harbi 
söylemiştir. Askeri hadisele· Şimali şarki kısımlarında ve yeNazırıEden askerleri selam 
ri izah ederek bir aylık mu· Afrikada hava faaliyeti ol· lıyarak: "tam vaktinde geldi 
harebeleri hüliısa eyliyen muş, düşmanın hava üslt!ri niz, düşman bütün gayretile 
Mareşal sözüne şöyle devam bombardıman edilmiştir. Bir 1 mücade!e etmektedir. Bu 
etmiştir : ltalyan denizaltı gemısının \ miicadele nekadar kuvvetli o-

"Bu kararı kalbim sızlaya bir Fransız torpidosunu tor- !ursa olsun kati zafere itima-
rak aldım. Fakat .askeri va· pilliyerek batn·dığı haberve dımız vardır"demiştir. 
ziyet beni bu kararı almağa EN SON DAKiKA 
mecbur etti. 13 Hazirandan 
beri askeri vaziyet ,çıık va· 
himleşmişti. Bu muharebe 
917 senesinin mayısındaki 

muharebeye asla benzemiyor 
du. Ozaman cephede 3 mil· 
yon 280 bin Fransız :askeri 
ile 85 İogiliz fırkası Alınan· 
tarla harbediyordu. Fakat bu 
c;enenin mayısında Fransada 
Almanlara karşı harp t>den 
lııgiJiz kttalnn ancak 10 fı;-

ka idi Bincıenaleyh Almanla 
ra karşl hem adetçe ve hem 
de mühimmat bakımından 
dun mevkide bulunuyorduk. 

Bu itibarla 22 sene ev· 
velki vaziyete nazaran daha 
az kuvveıli idik. Daha az 
dostumuz ve daha az kuv· 
vetimiz vardı. 918 harbini 
kayb .. den Almanlar çok ça· 
lışm1şla rdır. 

istediği şey, Sadece Mısır hü ı 
kumetinin İngiltere ile yap· 
hğı ittifak muahedeJerine ri· 
~yet etmesidir. 

Surigede Vaziyet 
Tamamile sakin ve iyidir 
Fransız Başkumandanı halk~ hitaben 

bir beyanname neşretti 
Beyrut 21 A. A. - Suriyede vaziyet tamamile sa

kindir. Fransız Şark orduları Başkumandanı halka hita· 
ben neşrettiği bir beyannamede nizam ve asayişi mu· 
hafazaya ve her türlü kargaşalığı derhal tenkile azmey-
1,-diğini bildirmiştir. Her tarafta sıkı tebirler alınmışlar. 

Fransa ltalyaya müta.reke tekHf etti 
Bordo 21 A .A.-- İtalyan radyosunun verdiği ve Fran 

sız or.tusunun bugün ateş iceı:;eceğine dair olan haber, 
Londra radyvsl: tarafıııdan tekzib edilmektedir. Diğer ta 
raftan Fransanın lialyaya da mütueke t~klifinde bulun· 

duğu resmen teyid olunmaktadır. 

. Cephelerde vaziyet 
Bordo 21 A. A. - Havas bil.iiriyor: Halen 4 grupa 

ayrılmış olan Fransız orduları düşmanla çarpı~maktadır. 
Almanlar bütünnMa~ sahillerini el"! geçirmek için birinci 
grupu tazyik etmektedirler. İsviçre hududuna kadar cep
helerdeki vaziyet karışık ve müphemdir. Alplardaki Fran 
ıız · ordusu vaziyeti ve yerini tamamen muhafaza et
mektedir, 
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"Vatandaş, 
• • L .., ı 
ışın e ugraş.,, 

1 - "Herkes vazifesini 
yaparsa memleket. mamur o· 
)ur.,, 

2- ··üstüne gerekmiyen 
işe karışma rahat edersin" 

3 - " Bana bende11 olur, 
ne olursa; başım rahat kalır 
dilim durursa .,, 

Atalar sözünü bazı boşho· 
ğazlara hatırlatmak zamanı· 
nm gelip geçtiğini söylemeğe 
bilmem hacet var mı? 

Memleketi her devirde ve 
durumda kendi rüayet zavi
yelerine göre ölçmeye ahşkan 
olanlarla bulanık suda balık 
avlamak istiyenlerde eksik 
değildir . 

Hatt~ daha açık ifade edil. 
mes\ lazım gelirse; dostumuzu 
düşmanları, düşmanımızı dost· 
lan saymaya alışan bazı kötü 
fikirlilerm, bozuk seciyeli 
fertlerin, zümrelerin buluna 
bileceğini de hatırdan çıkar· 
mamak lazımdır. 

Bu kafa, zihniyet ve-
tıynette olanlara ilk ve son 
olarak ihtarımız "susunuz 
ve kıvrılıp yerinizde oturu· 
nuz!,, 

* •• Memleketimizde; Cümhu· 
riyet hükumetimizin isabetli 
kararlarla tayin ettiği yolların 
dışında cereyan lıyandırabile· 
ceklerini tahmin edenler varsa 
bu gafillerin haline acırız. 

Demek ki; şimdiye kadar 
Türk kudret ve kuvvetinin, 

- milli vahdet ve tesanüdünün 
ne demek olduğunu ve nde· 
re kadar bulunduğunu anla· 
mak kabiliyetini gi>ster.~me · 

mişlerdir. 
Bu kafasızlara inkılap 

Türkiyesinin yirmi senelik 
hayatı siyasiyesini tetkik ve 
tarihini mütalea etmelerini 

~tavsiye etmek; mahza onlara 
bir iyilik yapmak olur. 

Bu ı;uretle Öğrent-cekleri 
hakikatlerden dersi ibret ala· 
rak mütenebbih olacaklarım 
iş ve gJçleriyle uğraıarak 
daldıkları gaflet uykusundan 
uyanacaklarını umarız. 

Şunu da hatırlatmak iste
riz ki; her hangi bir kötülüğü 
ahlaksızlığı, curüm ve kaba· 
ha ti kanun· affedebilir ve bu aj . 
o şahıstan kanunun vurduğu 

GOn &fırı : 

Dükkan 
ta.belaları 
Çarşıları, dükkan tabela· 

tarını okuyarak gezin. lmlaca 
ve manaca doğru olanlarını 
bulmak, mevcudıarı az kıy· 
metli şeylere rastlamak ka· 
dar güçtür. 

Yolunuzu ilk önce bıçak 
çı çar~ısından yapın . Eğer 
gözleriniz, dükkanların )çini 
görmeden hep tabelaların üs
tünde f(eziyorlarsa, size şim· 
diden l1abt"r vereyim bir bı· 
çakc1 dahi görmiyeceksiniz. 
Çünkü hepsi dükkanlarının 
üzerin~ yepycmi bir isim as· 
mışlar : Buçakçı ! 

Yukarıya doğru ilerleyin; 
bakın ne kadar İbrahimler 
( l BRAHIM ), Sabitler (Sabıt) 
Haliller ( Hahl ): , Mıinirler 
( Mıııur ) , Aliler ( Alı ) ol· 
muş ! Bu l di"manlığmm ne ' 
reden geldigini bir türlü an· 
lıyamıyorum. 

Hele, tokat yemiş gibi 
ters dönen N l~r, S ler sa· 
yılamıyacak kadC\r çok l 

* * • 
l~öprU bRşından uzun çar 

şıya doğru yürüyün; işte, bir 
saatçı tabelası. İsmini oku · 
mıyacağım; zaten yanlış ya 
zılmış. En başta koca bir sa 
atçı kelimesile, saat resmi 
var, altında 11Gıramafon, dık
tillo ve dikiş makıoaları ta · 
mır edılır. ,, Cümlesi bana 
l<ahrsa tamir etmesini bildi • 
ği şeylerin e~vela tabelada • 
ki i;;imlerini tamir etsin, son· 
rası kolay ! 

Az yukarıda bir saatçı 
daha; vitrinine şunları yaz -
mış : " Saat, ' F onoğraf ve 
Fotoğrcaf tamın. ,, 

Sa '\h anladık, fonograf ta 
peki, ya fotoğraf neyin nesi! 
Ha, her halde güvel~rin boz· 
duğu, kazaların yırttırdığı, 
kıymet bilmemezliklerin kı • 
rış buruş ettirdikleri fetog 
rafları tamir eder olacak, 
belki de fotografm Franınz· 
çadaki manasına göre, fotog· 
rafçıları ! bu Ja yeni bir icad 
tebrik etmemek elden değiH 

* * • A d a tarafına dönün; 
burada da bir boyacı, "ala· 
tirikle otalrrı güzel boyar ,, 
mış . İyi, fakat boyadığı şey· 
leri, sakın kullandığı aletin 
ismini yazmış olduğu gibi sa· 
kat boyomasın. Doğrudan 
doğruya elektrikle boyasın. 

Şehirden elektrik fabrika· 

Bilelim, unutmıyalım ve 
şükredelim ki; bizi idam 

YENIGON 

Rigada 
Bazı hadiseler olmuş 

Londra - Estony ada v~ Li 
vanyadaki Sovyet garnizonla· 
rının takviyesi hadisesizce 
ikmal edilmiş gibi görünmek 
te iken, D. N. B. ajansl Riga 
da tezahürat olduğunu ve po 
lisin müdahale ettiğini haber 
veriyor. Polisin istasyon, pos 
ta ve emniyet binaları nın Ö· 

nünde toplanan halka ateş aç 
ması üzerine bir çok insan 
öldü ve yaralandı. 

Kıtaatın tank ve zırhlı t~· 
şekküllerin de polise yardım 
ettiğini bildiriyor. 

D. N. B nin verdiği maluma 
ta nazaran Oktiobrskaya Re 
volutim saffı harp gemisi !de 
dahil olmak üz~re Sovyet 
harp gemileri Talli limanına 
demirlemiştir. 

Harp ve Aınerika 
Nevyork - -Nevyork Times 

gauetesi şunları yazıyor: 
aHrbin uzağında kalmış 

olaıı Amerikada kimse yok
tur ki Fransanın teslim oluşu 
Büyük Britanyanın ve Birle
şik Amerikanın menfaatleri 
ve emniyetini ciddi surette 
tehlikeye koymuş olduğunu 
inkar edebiısin . Büyük Bri· 
taoyanın üzerine çöken bu ta 
lihsizlik. hemen ayni derec~ 
de bizim sayılabilir . 

Nevyork Herald Tribune 
gazetesi de' şöyle yazm::ı.ktadır: 
Eğer Almanya e\de ettiği 

avantajı, Birleşik Am~rikeıya 

müessir harp kuvvetleri teş 

Açık arttırma ilanı 
Antakya icra memurluğun deye nazır bir oda ve şarka 

dan: açılır küçük bir oda büyiik 
İpotek olup pardya çevril odanın bitişiğinde bir kurma 

mesine kflrar V"rilen ve üç bir kai.an ve b~r duşu ihtiva 
yeminli ehli vukuf marifetilt~ eden bir hamam bir 100 nu 
tamamına (3500) lira evrakı mara bir kömürlük ve mutfak 
nakdiye kıymet takdir ettiri· yokarı kısımla iki büyük oda 
len aşağıda evsafı yazılı An· ve şimalde iki , oda bir sofa 
takyanın 3 üncü mmtakasında ve 100 numarayı havidir . 
kain (1206) numaralı bir evin Kendisine ihale olunan kiıP 
temamı açık arttırmaya konul se derhal veya verilen mehil 
muş bulunrroasına mebni 25, hitamında parayı vermezse 

ihal~ kararı fesh olunarak 
7 ,940 gı.inüne raslayan per· . . .. ·f 

b ·· .. t 
9 

d 12 kendısınden evvel yuksek tekh 
şem e gunu c;aa an ye b 1 · · ı 

k d d 
· d b' . . k te u unan kımseye arzetmış o 

ye a ar aıre ~ ırmcı açı· d .. b d ll 1 1 r . . . ugu e e e a maya razı o u 
arttırması ıcra ~dıle~ek~ır. sa ona olmazsa veya bulun· .. 

Arttırma takdır edılmış olan mazsa 15 gün müddetle tek· 
~ıymetin yii~de 75 ini h~ldu- rar arttlrmaya çıkarılıp en 
gu surette ılıcı namına ıhale son art !ıranııı üzerinde hıra· 
si yapılacağı aksi tekdirde son kılır iki ih.tle arasındaki 
arttıranııı. taahhüdü baki ~al fark ve geçmiş günler ıçııı 
m~k şarhle ar.ttırma 15 gun yüzıie 5 faiz hesap edilerek 
muddetle temdıd~ olunarak 10, ayrıca hükme hacet ka!mak 
8,940 tarihine raslayan cumar sızın dairemizce resen tahsil 
tes~ günü aynı saatta daire- olunur. 
de yapılacaktır. Gayri menkulü:ı terrıküıP 

Satış peşin para iledir. art etmiş vergi, ve rlisumu delloli· 
tırmaya gırmek istiyenler gay yesi ve bilcümle tapu masrafla· 
ri menkule mukaddt•r kıyme rı altcıya aittir daha fazla nıa 
tin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey umat nim ak isteyenler25,6,9401 
akçası vermeleri veya uh1sal tarihinden itibaren dairede aı;ık 
bir bankanın temin t mektu oulundurulacak şartnam~siııe ~6 
bunu ıbraz etmeleri !azım· 940,584 sayılı dosyasınr mü· 
dır. Hakıarı tapu sicilile sa· racaatla icap eden malumatı 
bit olmıyan ipotekli alacak· almış olacakları ilan olunur. 
lılaria diğPr alakadarların ve Kayıp şahadetname 
irtifak hakkı sahiplerinin bu İslahiye ilkokulundan 926d• 

tıaklarını ve hususile fatz vemas almış olduğum şahadetname· 
rafa dair iddialarını ilan tarihin yi zayi ettim. Yenisini alacll 
den itibaren yirmi gün zar ğımdan eskisinin hükmü yok 
fmda dııiremıze bildiri lme tur. Mahmut ÔZt:.R 
sı bildirilmediği halde satış be Kayıp ikamet tez· 
delinin paylaşmasından hariç keresi 
kalırlar. 

(Gayri ınenkuliin) 
evsafı 

Hududu hartada yazı lı An 

takya m velt mahnllesinde 
kain bir Zt"min ve bir de ikın 
ci kat olmak üzere iki kat· 

Hatay Emniyet Miidürlüğlıfl 
den aldığığım 63 - 77 numıı 
rah ikamet tezkeresini kay
bettim. Yenisini alacağıındafl 
eskisinin hükmü yoktur. 

A li oğlu Mehmet Emin 

kil etmek için bir kaç sene 
vermeksizin s5ratle ileri süre 
cek olursa, Avrupa milletle· 
rinin yaphğt gibi birleşik A· 
merikada Almanların kudre· 
ti önünde boyun eğmiye mec 
bur kalacaktır . Birl eşi k Ame 
rika Almanya ile, mümkün 
olduğu kadar fena şerait da· 
bilinde harbe tutuşacakhr. tan beton binadan ıbaret olup 

üst katına şark tarafında mer 
Majinodaki kıtalar divenle çıkılır bir kapu ile 

54000 kilD ekmek 
al •nacak 

Antakya ceza evinin birse 
nelik ekmek ihtiyacı olarak. 
tahmın edilen(54000)1inir oe"' 

Londra _ Majino hattındtt girilebildiği gibi alt katmada 
ki Fransız ordusuna mensup cenup tarafından aynca bir 
500 bin asker C'enuplaki Fran' ~apu ilt> giril.ir ve. Üst katı 
sız ordusuna iltihaka muvaf· ı ı le alt katı bırlcştıre~ ayrıca 
fak olmuştur. 300 bin Fran- \ mozaikten mamul bır mer· 
sız askeri de lsviçreye iltica t divenle inililir altkatında cad 

etmiştir 

sı istikametinde ayı ılan, az 
ötede iki üç dükkanın ara· 
sında yer alım bir kalaycı da 
kendi kendini ( kulaycı ) yap· 
mış. Korkarım yavaş yavaş 
kulakçı gibi bir ~şey olacak ! 

* * • 
Bütün bunları gördükten 

Lordlar ve Avam 
Kaın rasında 

Londra 20A.A. -Lord
lar ve Avam Kamaraları bu 
gün gizli celse halinde top
lanmı~lardır. Bu topluntıda 
Anavatanın müdafaasına ait 
meseleler görı.işülmüştür. 
Düşman istilasına 
ka şı tedbirlE-:r 

Londra 20 A. A lngıhz 

<ilo ekmeğin yevmi ihalesi ot.ıfl 
31,5.940 tarihinde evsafı k• 
niyeye haiz talip bulunmadı• 
ğından ayni mH:tardaki ek~ 
mek ayni şarait dairesin~ 
ve kapalı zarf usul ile 25, '~ 
940 salı günü i lıal esi yapıtrull 
üzere yeniden arttırma ve 
eksıltmeye konmuştur. ~ 

istekli lerin yüzde yedi buÇ~ 
hisabile (389) lira pey akç~ 1 

ll' ı 
sıııı yatırmış olduklarını 111 

heyyin makbuz veya bank~ 
mektubile birlik 25,6,940 ~9• 
lı günü 14 de C. Müddeıtl 
mumiliğinde hazır buıuııfll'~ 
} a:ı ve ~artııameyi . gö~d;,. 
ıs tı y e- nl erın ceza evı mu ili' 
lüğüııe müracaatları .. ilan ° 

ı~keyi belki siler, fakat; mil· 
li hadiselerde efkarıamme:nin 
vuracağı kara damgayı kanun 
hükümleri silse bile vicdanı 
fımme silmez ve affetmez. iş· 
te bu damgayı vurdurmamak 
her iyi vatandaşın başlıca dik. 
kat eder.eği noktadır. 

* * • Vatanda~! 
Eğer çocuğd şekerle ilaç 

yutturur gibi manasız sözleri 
yaldızlı hapler halinde süsli· 
yerek yutturmak ve oyalamak 
istiyenler karşımıza çıkarsa; 
onların bu .sözlerİnf': kulakla· 

edenler bizim saadetimizi sar 
sacak felaketleri önlemek için 
gec,.Ji, gündüzlü var kuvvet· 
leriyle çalışmakta, isabetli ka 
rarlar vererek, yolumuzu ta-

sonra insan i ç\ ııden şöyle 
bir temennide . bulunmaktan 
kendini alamıyor : 

Şehrimize gelecek olan 
yabancıları, pazar ve ona 
benzer dükkanların kapanma 
sına sebep olan f evkalfıde 
günler de çarşılarımızı'l içe
risine düşürmesin.Zira dükka 
nın içini görm~den üstüııde· 
ki aslı faslı bulunmıyan sanat 
isimlerini okur okumaz ken· 
dilerini acibeler diyarında 
sanacaklar ... Türkçemize hür 
met edelim ! 

makamları, bir düşman i t\la 
sı takdıriııde halkın nasıl ha· 
reket edeceğine dair haz ırla 
nan bir talimatnameyi hnlka 
dağıtın ışlardır. 

1NGiL TEREDEN FRAN· 
SAYA MAL GÖNDERİL 

LECC.K 

ur.. ~ 

f~işanlısıuı yaraia:.: 
t~kenderunun Y eınişe ~ı· 'ıı 

mahallesinde oturan aşÇ!de' l ) 
yazi nişanhsının evine gı j5' 

rek kıza tecavüz etmek vsf' 
temişti r L~yla buna ~1 Ll "'ı' 

1 
r ımızı tıkayalur., onluın cilalı 
sözleri altından sııan mikrop· 
tarı görerek zehirlerinin 
kendi içlerinde kalarak kendi 
zehirleriyle ölmelerine elbir· 
!itiyle yardım edelim. 

yin ve tt!spit etmektedirler. 
Bizden istedikleri; tuttu

ğumuz işleri bırakmadım ba
şarmak ve uğraştığımız me5.· 
lekte yurda fa) dalı olaca~· 
işler yapmaktar. 

* ••• 
T ~krar ~delim: 
"Vatandai. işinle uğraş! 0 

Hataylı Şükrü OuU~ SEZER 

Londra 20 A A. -Fransa 
ya gönderilmek üz~ re lı1gi· 
liz limanlarında mal yüklü 
olan vapurların hareketi me 
nedi l miştir. Bu Mallar bita
raf memleketlere gönderile· 
cektir. 

kat etmey\nce Niyazı . 1de~ 
1 

bıçak la müteaddit yerler1~9fa 
yaralamıştır. Suçlu Y8d1İfe 
narak evrakile birlikte 3 

yeye sevkedilmiştir:_--/ 

Neşriyat Müdür~ 
Selim ÇELEN 

1
,,,,,. 

C H.P. matbasında bası 


