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har·ci si
za etti 

'-:. .. 

Sovgetler birliği 
Bir harbe mi hazırlanıyor? 

Cü u ye 
.. ~muharip/ık 

0 kiimeti gayri 
edecektir 

Sendikalar merkezi neşrettiği bir beyan
na med~ S~vretıer birliği jçin harp teh

hkesının arttığını bildiriyor 
Moskova 26 A .A.- Sov' " - Dıfoya,beyne!mil va 

yetlerBirligi sendikalar mer :c.iyetten gayri memnunlarla 
kezi bütün azasına hitaben doludur. Rur.un için Sovyet 
bir beyanname neşretmiştir. ler birliği · Milli Müdafaası 
Bu beyannamede Sovyetler nı ve ekonomik kudretini 
birliği için de harp tehlikesi arttırmak mecburiyetindedir 

bıı~ Sayın Re/ ik Saydam diyor ki: 
•ltalyanın harbe girmesiyle hadis olan vaziyet e-trafiyle tetkik 
~dilmiş ve üçlü muahedenin iki numaralı protokolünün tatbi-
1tıe karar verilmiştir. Bu şuurlu hareketin yalınız memleke
llıizde değil, etrafımızdakile:r için de sulha hadim olacağına kaniiz• 

ımı, 

Üçlii muahedenin iki ııumaralıprotokolÜ 
neleı-i ihtiva ediyor? 

raftan her zamandan fazla 
uyanık vaziyette bulunuyo· 
ruz Bu şuurlu hareketin ya· 
lmız bizim memleketimiz için 
değil, etrafımız için de sulha 
hadim olncaR'ı kanaatinde· 

yız. 

Başvekilimizin bu sözleri 
"bravo .• sesleriyle kar· 

şılanmış ve Ali Rana Tarhan 
Baş ... ·ekilin verdiği bu izl\ba· 
ta teşekkkür eyl~miştir. 

Türk - Fransız - lngiliz 
Üçlü m ahedesiniP 

2 Nuınaralı Protokolü 
Sayın Başvekilimiz Doktor Refik Saydam dün 

Büyük Millet Meclisinde ver,\iği beyanatta, Cümhu 
riyet hüb.umetinh Harici siyasetini izah ederken, 
son vaziyet dolayısile iıçlü muahed~nin iki numara· 
lı protokolü tatbik edildiğini söylemiştir. Geçen bi
rinci teşrind"' Ankarada akdedilen Türk - Fran 
sız - İngiliz muahedesinin iki mumaralı protokolü· 

- nü okuyucularımıza aynen bildfrmeyi faydalı gördük. 
Bu Protokol Şlödur: 
"Aşağıda imzaları bulunan ve usulüne tevfikan bu 

hususta salahiyettar kılını .. ış olan murahhaslar Fran
sa, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki muahedeyi 
~mza ettikleri sırada berveçhi ati hususta mutabık 
kalmışlardır. 

Yukarıcia adı geçen muahede mucibince Türkiye 
tar fından ahnmış oları taah .. ü•ler bu memlekt-tin 
Sovyet Sosyalist Cümhuriyetleri ittihadı ile müsellah 
bir ihtilafa sürüklenmesini intaç ve ya mucip olacak 
bir harekete onu icbar edemiyecektir. 

işbu protokol Fransa, Birleşik Kr:allık ve Türki· 
ye arasında bugünkü tarihle akdolunan ııluahede· 
nin ayrılmaz bir cüz' ii oldrak tela~ki olunacaktır. 

nin arttığı beyan edilerek Bu itibarla iş günleri 
deniliyor ki: ve iş saa1ları arltırılmahdır. 

Fransa artık Paristen değil, 
Berıinden idare edilecek 

lngiltere, Fransız donanmasını Almanla· 
ra teslim etınemek için bütün gayre

tini sarfl:!decek 
Londra 26 A. A. - tındaki Fransız topraklarındn 

İtalya ile Fransa arasında değil, işgal altında olmayan 
akdedilen mütarekeden ve topraklarda da esaret altm• 
bu mütareke şartlarından tmdadırlar. Fransa artık Pa
bahseden İngiliz gazeteleri risten veya Bordodan değil, 
bu hususta kısa mfüalealarda Berlinden idare edilecektir. 
bulunmaktadır. Bu [mütalea· Bundan sonra Almımyanın 
ların hülasası şudur :} müsaadesi olmadan Bordo 

Mütarekede en mühim hülcumetile münasebet ida -
nokta, ltalyanlar~n Fransız mesi imkansızdır. 
mü.;temlekelerine kadar el 
uzatmak istemeleridir. Peteıı 
hükumeti Fransız rnilletin<
ihanet etmiştir. 

Londra 26 A. A. - İn
giliz Dominyonlar Nazm 
Fransız - İtalyan mütare· 
kesinden bahsederken demiş 
tir ki : 

" Bu mütareke şartları . 
na göre, MareşBl Pett"n ve 
etrkadaşları, yalnız işgal al • 

Fransız filosunun vaziye
tine gelince : Pek yakan bir 

1 

zaman'\ kadar müttefiklerin 
•hizmetinde bulunan bu filo • 

nun düşmana terkedilmesi 
çok ayıp bir şey obcaktır. 
Bu filonun istikbali bakkmda 
henüz bir şey söyliyemem. 
Fakat İngiltere bu hizmetin 
devamı için bütün gayreti -
ni sarf edecektir. ,, 

Zeızele f elô.ketzedelerine 
Ay başından itibaren yardım kesilecek 

Zelzele felaketzedelerin- memleketlerine sevkolunacak 
den olupHatayda iskan edilen tarından, f~laketzadelerin bi· 
lere hükumetçe yapılmakta o lahare müşkül vaziyette keli• 
lan her türlüyardım ltemmuz mamalJrı için şimdiden der· 

dan it.~bare k~si~ecektir.Yurtlarıl hal Kızılaya müracaat ede
ne donmek ıstıyenlt>r Kızılay rek adlarım yazdırmalnn la· 
tarafından parasız olarak zımdır. 

EN SON OAKtKA 

Fransız donanması 
Bayraklarını qatıya indirdi 
FASTAKI ORDU MÜCADELEYE DEVAM EDECEK 

DALADYE FASTA TEVKİF EDiLDi 
Cebelüttarik 27 A.A.- Katablankadaki Fransız do

nanması matem işareti olarak bayrakl;mııı yarıya indimiş· 
!erdir 

Kara ordusu kumandanı ordusu ile beraber mücade
leye devam edeceğini Fas valisine bildirmiştir. 

FRANSIZ - İNGlLlZ MÜNASEBATI KESILlYOR 
Londr.a 27 A. A. ~ Fransanın Londra büyük elçi· 

si istila eylemiştir . Bordoda bulunan lngiliz Elçisi d~ is· 
tifa eylediğind~n, iki hükumt" t arasındaki s\yasi münase· 
bat kesilmiş Jemektir. 
Diğer taraf tan, Fransa hükumt>ti Almanya ve İtalya 

ile mütareke akdettiği için İngiliz donanması harp kaçağı 1 
kontrolünü Fransaya da teşmil eylemiştir. 

RUMANY ALAKl HAVA SERVİSLERİ 
Bülıereş 27 (a.a.) Romanyadaki bütün hava sderl~ri 

hükum~tin bir cmirnamesiyle işarı ahire kadar durdurul· 
mut v~ .servisler hükumetin emrine veriln:İ§lir; 



Sayfa - 2 

H"tıralar : ıs 

"Aç gözünü ... ,, 
Hıyl\tta muvaffak olma· 

nın birçok sırları vardır. Bun· 
lardan başta gelenleri namus· 
kirlıktır. 

Doğruluk, mertlik, açık 
sözlülük, çahşkanhk, yurts !· 

verlik, milliyetperverlik Tür· 
kün başlıca hasletlerindendir. 

Kahpeliktt-n nefret eder, 
namertlikten çekinir., kötülü
ğü sevmez, iyiliği unutmaz, 
t>ynak değil: uyanıktır. 

Verdiği sö:ıü tutar, er· 
kek tir, söz dönekliği brışhc~ 
kinidir., 

Onu; bu güzel huyların· 
daıı, o açık yolundan kimse 
çeviremez. 

Türk aldanmaz ve aldat 
mu, insanca görüşür, tatlı 
gülüşür, mertçe döğüşür. 
Vekannı bilir, ciddiyeti ta· 
nır, baysiyetsizlere yüz ver· 
mez, karaktersizler~ yer gös 
termez. 

Bu meziyetler, milletimd e 
eulden başlamış, ebede ka 
dar devam edecektir. 

• ıt: ,, 

Zamana göre gömlek dt · 
~iştiren, her eyyama uyan 
açık gözler bulunabilir ve 
bunlar karşılarmdakileri alda 
tıp atlatacaklarını sanırlar; 
bilmelidirler ki; her zarnaıı 

aldanan ve atlayan kendile 

ridir. 
Sosyetenin her sınıfın c1 

sokulmak kabiliyetinde olan 
bu kanı bozuk, akidesizlt'r; 
biraz yüz buldular mı şıın.t
rır, terbiyesiz çocuklar g-i bı 
hoppalaş\rlar müsaid zemiıı leı 
bulurlarsa sonradan görme· 
ler gibi züppeleşirler . Kar· 
şılarında nezaket gösterı lıı cı 
omuza çıkar, başa çökerl ... r. 

Mayaları bozuktur ekşirler 
Masa başmda şakrekla~n 

şen görünürler, knhve soh· 
bellerinde palavra atıp Ö~J 
nürler, yersiz zamandı cö· 
mertlik, kabpelikte nıerdıK 
başlıca vaaıflartdır.:B eyin ye· 
dirir, irin kustururlar . Keod 
emelleri için yüz bi-ı yıği lı 
aabrırlar. 

- Bunlar kimdir, bilir-
. . . ? 

mısınız ... 
-Beşinci kol meıı:s\ıpl rı 

• * • Vatandaş! Gafı! olma; bu 
yavecilere kapılıp aldanma! 
.. aç gözünü" 

Hataylı Şukru OG J L · 

lzmirde iiztiln mah 
sulü bo 1 

alimiz 
Is tan bul da Dahili
ye vekilimizle gö· 

rüştü 
Dün ve bugünkü posta ile 

gelen " Cumhuriyet arkada 
şı.nızın haber verdiğine göre 
Valimiz Şükrü Sökmensüer, 
İstanbulda bulunan Dahiliye 
Vekilimiz Faik Ôztrakla gö· 
riışmüş ve bu · görüşmeden 
sonra Dahiliye Vekilimizin 
riya dinde yapılan bir top· 
lantıya iştirak eylemi;.tir. Bu 
toplantıda İstanbu1 vali ve 
Beledıye Reisi, İstanbul em· 
niyet müdürü, kaymakamlar 
ve şube müdürleri de baztr 
bulunmuşlardır. 

edeıı 
terbiyesi 

Bölge bütçesi ya
pıldı 

Beden le ·biyesi Böl~e is·. 
tişare heyeti dün vali veki -
linir riyasetinde toplanmış, 
1940 mali yılı bütçesini böl 
ge idare heyeti muvakkat 
hılimatnamesini tetkik ve ka· 
bul etmiştir. 

940 Bölge bütçesi, Ge · 
nel direktörlüğün yardımı 
ve geçen 1yıldan dP.vrolunan. 
meblag da dahil olduğu hal 
de 15,694 lira 10 kuruştan 
ibarettir. Bu meblağın 5000 
lirası spor faaliyetlerine ay - . 

-rılmış. 10,994 lir ası ise t~ 
sislere ve inşaata t&hsis o -
lunmuştur. lnşa ve tesis kı· 
sımlarmda tribünlü bir stad· 
yum, yüzme havuzu, atış sa· 
hası im;;ası, gençlik klüpleri· 
nin kurulması işleri vardır. 

Küçük me
murlar 

terfih edilecek 
Ankara 26 A.A.- Bü· 

yük Millet Meclisi bugün bir 
birini müteakip iki celse 
akdeyl~miştir. Birınci ceJse 
de Devlet memurlan maaş a 
rmın tanzimi hakkmdakı ka
nun layihasının ikinci müza· 
kerP.si yapılm1ş ve bu kanun 
üzerinde bir çok münakaşa· 
lar olmuştur. Kürsüye:gelen 
Dahiliye Vekili küçük me· 
murların maaşlarına yapılan 

zammı müdafaa eylemiş ve 
Maliye Vei<ili de bu husus· 

lngilızler as Surigede 
ker çıkardılar vaziyet 

Başı ı incide Beyrut - Röytcr Ajansının 

Yol yaptırıla 
cak 

Hatay Vilayetinden: 
rimiz Alınan işgali altında Beyrut muhabirinin Beyrut· 
bulunan Fransız sahillerinde tan tt·lgrafla bildirdiğine gö· 
ki asken üsleri bombardt- re, Suriyenin kati bir vaziyet 
man eylemiş ve 3 düşman alması Beyrutta büyük hir 
tayyaresi düşürmüştür. Roter sevinçle karşılanmış ve şüp· 
d..ım :!etki im ın k ırarga· hesiz yakııı şarkta da ehem· 
hı da bomb<'llanmıştır. miyetli akisler olacaktır. Ka-

Bu sabah erkenden B~rliıı ra ve deniz zabitleri arasında 

1 t~kenderun·Payasyolunutı 
(7·296)dan(21--713) Km krİ sr• 
sında (14--417) Km. tulunda 
yapılacak tesviyei hırabiye, 
menfez ve şose inşaah kaP' 
lı zarf usulıle ikinci defa 018 

rak münakıısaya konulmuştııt• 
2 - Eksiltme 2o TeaımıJ1 

940 cuma günü saat 15 te N> 
h1kyada Nafıa müdürlüğü od• 
smda rnüte:sekkil komisyorıcJ 

civarında yeni inşa edil~n bariz bir nikbinlik havası 
büyük tayyare meydanına vardır. Buradaki Fransızların 
tayyarelerimiz tarafından bir fikirlerindeki birlik ve ka· 
hücum vaki olmuş ve büyük tiyet, Suriyede münakaşa ve 
tahribat yapılmtşllr. Bütün ;I bozgunçuluk olduğuna da 
tayyarelerimiz salimen dön • ir diğer memleketlerde.rayıl 
müşlerdir. mıı.; olan şayialarla kuvvetli 

Roma 26 A. A. _ Res. bir tezat teşkil etmelrtediri 
Mukavemde devam kararım 
bildirmek hususunda Suriye 
nin ön safta bulunması, ayrı 
bir hoşnutluk dı)ğurmuştur, 

men bildirildiğine göre, pa -
zar günü İngiliz tayyareleri 
tarafından Palermoya yapılan 
hava hücumunda 28 kişi öl 
muş. 168 kişi de yaralanmış 
hr. 

Amerikada askE-ri 
tedbirler 

Fransanııı bir mütareke 
akdi talebini miit~akip der· 
hal başkum1tııdan General 
Mittelhauser ve yüksek komi 
ser Paux, takip edilecek yol 

Nevyork 26 A.A.-Anıe hakkında mutabık kalmışlar 
rika hükü.neti Panama ka· dır. 
nalının iki ucunu mayınla· 

mış ve kanalın iki tarafıııda 
mühim tedbirler almış bu
lunmaktadır. 13u mıntakada 
büyük bir manevra y.tpılmak 
tadır. 

Polonya orduları 
İngilterenin emrinde 

Londra 26 A.A. - Baş· 
vekil Çörçil, Fransadan ge· 
lerek lngiıtereye yerleşenPo
lonya hükumeti erkanını ve 
ordu kumandanlarını kabul 
ederek kenJilerile görüşmü~ 
ve bu görüşme esnasında 
Polonya ordusunun rolü mev 
zudıahis olmuştır. Bu hu· 
susta mutabakat b.tsıl olmuş 

tur. lngiltereye gelen Po· 
lonyah asker tensik edile· 
rf>k Almanyaya karşı harbe· 
deceklerdir. Bunların arasın 
da tayyarelerile beraber ge· 
len birçok tayyareciler vardır 

Mültecilerin üze· 
ıindeki Fransız 

AMERİKA • JAPON MÜ· 
NASC.BETLERl BOZlJLU· 

YOR MU? 
Moskova -Japon Mehafıli 

Amerikan kabin .. sine harbi
ye Nazırı Stin•psoıı ve Bah· 
ı·iye Nazırı Knoksun girme· 
siyle Amerika ile Japony.ı 
arasındaki mijnasebahn veba 
met kesbettiği kanaatinde· 
dir. 

ilanen tebliğat 
Antakyanın Şirince mahal 

lesinde Bekir Üzer kızt Hali 
me ile Kantara m~hallesinder 
Tabak Mehmet oğlu Abdur· 
rahman Turşu aralarındaki 

boşanma davasının icra kılınan 
tahki\r.atta müdeialeyhin ma· 
halli ikam~tgahı meçhul oldu 
ğu anlaşıldığından usulen 4C11 
inci maddesi mucibince i\fı. 
nen tt'bliğat icras•na karar 
verilmekle duruşma günü o· 
lan 11,9,940 carşamba günü 
sıtat 9 da Mahkemeye gelme 

paraları diğidiz veya bir vekil gönder 
Londra ·ıs A.A.- İngilte· mediğiniz takdirde hakkınız 

re hükumeti, Fransadan in- da duruşmanın gıyaben yapı 
giltereye iltica edeııFransızla lacağı ilanen tebliğ olunur. 

rın elindeki Fransız Frank l~kenderun Liınan 
larını İngiliz ıirasile değiştir tarifesi 

yapılacaktır . 
3 isteyenler fenni ve h\l l 

susi Şclrtııamelerle evrakı kti l~k 
fıyE>yi (477):kuruş bedel nııı~' ;ta 
.Jilinde Nafıa Müdürliiğündetl ~ 
alabilirler. . ~t, 

4 - Bu işin ke~if bedelı ~u 
(Doksan beş bin üç yüz yetrııı: lıaı 
bir) lira (yirmi dokuz kurııi ~ 
tur. ~ 

ili e 5 - Muvakkat teminat (a ~r 
bin on sekiz) lira (elli altı) \' 
kuruştur. tıı 

6 ~Taliplerin ihaleden e.ll t 
k. .. 1 b . be~ ~I az se ız gun evve u ışe 

zer inşaah baı..;ardıklarına da ~ 
ir evrakı müsbıtı·lerile birli~ ~ 
V ·ı~ . d c~ t te ı ayete muracaat e er 

alac11 kları ehliyet vesikası01 it~ 
(2490) sayılı kanuna uygııi 1

t 

olarak hazırlıyacaklan teki! ~e 
mektuplarını ve bunlarla bır~ ~~ 
likte temınat mektup veya w• t~ 
buzlarını ve ticaret odası -.:e ~ 
sikasını ihale günü saat l4e 
kadar komisyon riyar,etind\ 0 
~akbuz mukabilıııde v~reC: Ql 
tır. Postada ulan gecıkıt1 ~ 
le-r kahul edilmez. "' 

iLANEN TEBLıÔ ~ 
Antakya Avukatlarındaıt 0 

lup bir müddettenberi ga)'b·~· 
bet eden ve adresi öğreı11 

rniyeıı Alaiddinin Uzun kÖr 
rü Maliyesine kazanç "ergı• 
sindf;n olan borcuna biııııe; ~ 
tahsili emval kakunuııa e1'bd~ ~ 
lan . 2656 numaralı kanun 'P ) 
ıniine tevf~kan buradaki y8 

hanesinde ihtiyati haciz sıl~ 
rdıle tahti hacze alroan ~~ıı ~ 
kul mallarının htribi .' ~ iO d 
dan 10 gün ıçinde kendıS 1

11
il I , ·ı · . 1 t ı veya vet:ı ının muraca dı' 

borcunu eda etmediği tıı1' ıı ~ 
de usulü Jairesiı1de bııct~1~ 
satılacağı hukuku usul ıtıll 0• 
kemeleri kanunun 141 !11~1 
desi hükmüne tevfikan il81 

tebliğat olunur. 

ilan 
meğe başlamıştır. Her mül- İskenderun liman işletme p 1· f M'"d·' J"1w· 11de" ~ 
teci haftada 20 İngiliz lirası· · · · u ur ul!'iu 13' 

müdürli:ğünden: 10,7,94J Tarihinde yaP' el 
na kadar para değişti Mu"nakalfıt Vekaletinct> k ba~ı 
rebilecektir. ca müvezzilik ve hat r 

. l tasdik olunan İskenderun h lığı ımis ,bakasına iştirak ~~ 
ng~ tereye tayya"'e man işletmesine iat yeni tari k · · l · ı 

h
.. me 1shyen enn yaş arı ~,· 
ucum u fe ile fenarlar tarifesi 1 t !m· den aşagı ve 30 dan yıı ,, 

İzmir 26 A. A.. • lırnirde 
üzüm mahsulü uu .'ie.1 • çok 
boldur.incir mahsul~ hakkında 
henüz kati bir tahmin yok· 

ta izahat v~rdikten sonra 
kanun kabul edi!miştir. Mec 
!is çarşamba günü tor )anacak 

tır . 

Irak Nazı/arı 
Şerefine 

Londra 26 A. A. - Bu ge muz 940 tarihinden itibJren olma 11 51 .şartıle iyi okll' p 
c,· sabaha karşı İngilterenin tatbik oluııcıcağı alakadarldr zar bulunması lazımdır· : 
muayyen şehirlerine Alman ca malum olmak üzet e ılan mt'kt •p mezunu olması 111t 

tayyarderi t.ıırafandan hiicum olunur. değildır. 
ed i im ~ştir. Avcı tayyareleri Giilml-~~:.::;::::;L:.ls;;~r::;..G:,..B;:~~.::....::::::c..:: _-"""'"'~'""'~ .... - _.-~------~.;._~...-

tur. 
Münakalat Vekili 

iz mirde 
lzruir 26 A.A .- Müna· 

kalat Vekili Ali Çetin kay ı 
bugün lını : re gelmiş v~ Al· 
sancak isi .y;, ı ı 1 j lll"r • 

simle kar~ılanmıŞtır. K • 1disi 
ne birçok m~bu:;lar refik ıt 
eylemektedir. 

Neır~yat M üdüriı 
Selim ÇELENK 

C.H.P. matbasında basılmıştı 

Ankarada verilen 
ziyafet 

Ankara 26 A.A. Şeh· 
riınizde bulunmakta olan lrak 
HRriciyt> Nazırı Nuri Sait 
Paşa ile Adliye Nazırı Naci 
Şevket şerefıne İrak Elçisi 
Kam1l Keylani tarafmdan 
dun akşa l bir ziyafet veril 
mışlır. ·Ziy fetle Başvekil 
DoKtor Refık Saydam ile 

VeKiller., Parti Genel S~kre· 

ha va defı topları vr. projek Un, sebze munakasa·sı 
şl' 

törler derhal faaliyete geç· Antakyada Hatay Gümrük muhaf 11.a taburu rntıll 
miş ve sekiz Alman tayyare ma komisyonundan: 
si düşürülmüştür. Atılan bom Muhammen bedeli Muvakkat teminat tıff1 
baların maddi zararı mühim Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. Eksiltme, 5' •. 
değildır. İnsan zayiatı pek az ~n 31416 4948 2 371 10 2,7,940 sa 

1 
_,:I 

dır. lskoçyada iki kişi ölmüş Muhtelıf yaş sebze7780..,389 36 18 ,, t'k~iıtıılt 
tü r. Yukarda yaztlı un ve muhtelif yaş şebze açık 1<0f 

usulü ile miıuayaa olunacağından isteklilerin roeı111,, 
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tcrı, ngiliz Büyük Elçisi, 
Afgan vr-. Mısır Elçileri re· 

fikalarile birlikte hazır bulun 
muşlardır. 

gün ve saatte gümrük veya mıılsanJıklarmdan alac~~ııc'' 
tflminat makbuzlariyle bırlikte komısyonuınuza ınıı.~,~ıe· 
atları ve şartnamelerin komisyonda her zaman go 
bileceii ilan olunur. 


