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•inat lf 
ksao Yalan haber 
~ubat Ankara 30 (a.a.) - Fran-
at15J sız yakın şark orduları Baş 
n sa!cıl kumandanı General V ~ygan
taraH dın Erzuruma gittiği hakkın 

da bir ecnebi ajansanı ı ı ver· 
rmek diği haberi yalnnlamağa Ana 
uhas.- dolu Ajansı mezundur. 

·.r .. F~ General Veygan<l dün 
anın akşamki Toros ~kspresiyle 

Suriyeye gitmiştir. 

olun Tutün ihracatımız 
rilen Ankara - lzmir gazete 

veri !erinin yazdıklarına göre 3~ 
lunat4 milyon kilo tahmin edilen 
~ek ~ Ege tütün rekoltesinden 4 
arzet~ rn\lyon kadar tütün kalmış -
mağa tar. Bunun da yakında ihraç 
a ve edileceği tahmin edilmekte -

ünler 
ap e 
et ki 
ah sil 

1 te ,, 
·mıe 

aidd!J 

<lir. 

Felaketzede
ler için 

Yabanck memleket
Ierio afaka ve te

berrületi 

Daladye 
Dün bir n:ut uk 

daha söyledi 
Pdris 30 A. A. - Baş· 

vekil M. Daladye dün ak -
şam Radyoda bir nutuk söy 
!emiştir. Dııladye bu nutkun 
<la Almanya ve Sovyetlere 
şidetle hü(•um etıniş, Polon -
yatla birleşen Geımah haç 
ve orak çekiç remizlerin 
Barbarlar arkanın bayrağı ol 
duğunu tasrih ederek, Fran . 
sız milletine çalışmak ve fe
dakarlık vazifeleri düştü
ğünü, Almanya manevi mu
harebeyi kaybe-tmiş olmakla 
beraber, maddi Almanyanm 
büyük bir kuvvet olduğunu 
inkar etmek bir hiyanet ola
cağmı söylemiş ve istila <:di 
len memleketlerde yapılan 
zuluınle:ri tadat edip insan · 
lık şerefini kurtaracağız ., 
cümldsile sözlerinı· nihay ... t 
vermiştir. 

• • 

lngiliz 
kuvvetleri 

Polonya Cü 

Gazetecilere verdiği beyanatta 
yanJiı mağlup olac ğını ve Lehli erin 

memleketlerini istirdat edecekle-
rini söyledi 

PMis 30 Polonya miştir ki 
Cüınhurrei~i, gazetecileri 1 " _ Alrnany mı ı n ı~lu 
kabul ederek harp vaziyeti biye ti i!e Polony llı d'" ın ·ın 
ve istikbal hakkındaki dü • 1 ) ·'< ti rini is~ır 1 ıt tm o ' 
şünceleri hakkında kendi!~- caktır. Biz Almaııy ı ı n ç ı 
rine bt>yanatta bulunoıuştur . dığı araziyi t ·k,.ar t> e a Jık 

Cümhurreisi, Fransız ı tan sonra, Rusların i, ..ı ı al 
yüksek kumandanlığının em tında bulu•uın !topr ıklnr mı • 
rinde, fakat Polonyalı zabit· ı zı da iade etm.ış olac t~ z. 
lurin idaresinde tal·i·m gör · Sovydler, bu vaziyet üz rı 
mekte oları Ldı leııyoııları - ne silahlı kuvvt'll<:'rlt' d · ol-
ııın. p~k yakanJa hazı.rl~n · sa yabancı topraklurd .ı tutu· 
mış olarak cephelere ıltılıak namıyacaklrırdır .• 
edeceklerini söylemiş ve d~ 
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Ankara - Belçika yar • 
<lırn komitesi felaketzedeler 
için 100 bin Frank göııd'!r • 
miştir. Londradan verilen ha 
berlere göre, lngilterede 
Lor<l Loid'in riyasetinde te
şekkül eden yardım Komite 

Martta iki misline 
çıkarılacak 

Paris 30 - lngiliz heye 
ti seferiyesiniıı refakatinde 
bulunan gazett:ciler, ('.ephe . 
leri ve askeri inşaat ve faa · 
liyeti tetkik etmişlerdir. 

Sovyetı rin şimdiyı-• kada r verdikleri ölü 

n1ikt 1n 80 bini buluy<ır-Dün şidd th 
hava hücutnları oldu 

1 } aıı ı fkfirıı ın l< kirı olun.ı· 

olli bı J b"lın ı 1 k ı 1 ır ı' ın ılııf 
b ı t lbır ıLi oı uııın ·ki··· 

Moskova 3) A A Le· 
ningrad as\ceri kumaııdnnlı 
ğının Lıı sabah neşrı·ıtiS!i bir 
resmi tebliğ P. gÖrf", dün mü 

hede Ruslar "> J) 
rakmışl.ırd r 

Ctpf • Jiı 
mür sine oııbinlerce mektup gel-
ı alı' rnekte ve bunların içinde 
nur. bir Şilinden bin lngiliz lirası 
r['i:i kadar teberrüler çıktığığı gib 
üllü ayrıca 27 bin kişiye de 
ektedf giyecek eşya toplanmıştır. 

Bundan başka komiteye iki 
1011 da ecza gönderilmi~tir. 

Yine Bulgaristan çocukla 
ra yardım komitesi tar afmdaı 
felaketz~de çocuklar için 
500 elbise ile ayrıca oyun . 

Gazeteciler İngiliz harp 
sanayiinin \nkişafını müşahe· 
de etmiş ve ilerleme kay · 
deyle.ııişlerdir. Bu müşahe -
dr>lere göre Jngilt~renin hıtlı 
hazırda 600 bin kişiden iba 
ret bulunan askeri kuvvetle 
ri mart uyanda 1 milyon ~!00 
bine baliğ olacak ve 1941 
de bu miktar 2,5 milyonu 

Kare-ti ve dı r r 
lerde dün ı,uki.ı H' 

him hiç bir lıadis olmamış ıniştir. 
k I} d d 1 

Düşmanın 7 tayyareş: <lü'-Ü· H,.,lsinkı 3') A \ 
rülmüştür. hurad iki al.ırın i lr 

Helsinki 30 A.A - Fin 

Du ı 

v 
rilmiş, 4 f{uc; tın ar ,ı Rus tebliği şudur: 

Lodoganın şimaliııde dün hirden yirmi k"lom ·t m . 
safede bulunan Sı ftır tlıJn -mühım nrnharebel~r cereyaıı 

etmiştir. İerin bulunduğu malıal f"I r uz 
Ruslarııı bir yarma ha- rinde rek t•ngiııd ı uçusl:.ıı 

re~eti akim kalmış ve mu- yJpmı~lardır. Bu tayy.ırd riı 
harebe meydanında 650 ölü işaret!er iSt far c t Har lı r 

150 esir bırakarak bozguna ını·nsuplaı i faı afıııdaı: iyic,,. 
uğrahlmışlardır.Diğ'er bir cep görülmüşliır 

nden cak ve saire gönderilmiştir. 
sufao ~ Japon Kızılhaç cemiyeti 

_se.y~ felaketzedelere yardım oı. Almaııua Halkevl 1

usta.., mak üzere Tokyodaki Türk - v T ·ı k 1 
"' R "h · ems1 o u çah 

aşacaktır. c- ""'llmlllilillliıllill~--. DiilR:a 

Halk 
dair Japon dostluk cemiyetine 3 oma mı verıoe 
mak biıı ve Kızılay Kurumuna dönecek mi? şıyor 
afaıı yedi bin Yen teberrü etmiş- Halkevi temsil kolunun Halkeviııin koptu nı 

Hop rlörleri 

Ankara 2~ (a.a.) - Bir k J 1 · zıldı tir. felaketude vatandnşldı ınuz n:na oyuu u r .ı o ecnebi gazetesinin siyasi mu .. A k d 
·çün Kahirede yapılan menfaatine temsıl edi!mt- k ü gun 11 ' a r > u 11 1 p._ harririııe göre, Hitıeriıı müşa· · t h 1 ki 
mul Yardım zere bir piyes hazırladığını rıya ırıı a Kımız.ı o' '" virlt!rinden bazıları, Rus - b k d ı f ı ı 
rasi.., haber v~rıniştik. a ıman an ÇOK dY ıct ı ol 1 akİ Zelzele felaketzcJeler"ıne Alman tec:rikimesaisi bekle- l akt d uu < 1 t" 

ıı ' "Anadolu rıöniinün göğ- m · a ar. u :ı ıe ı rıazMı ğlu t veril~ıek ~zere Kahir edeıı 19 neıı ııeticderi vermediği tak- sünde ,.o<llıolaıı bu piresin tevzi dikkııte ulan haJk,.v' nıit ıkın 
u b. "'ÜÜ lır" Kızılaya go·· d dirde yeni b"ır Berla"n - Tok· 1 • ı · ı l · J uına ııı J .. n "! atı dün akşam halkevinde cı )tr H>

1
l ır or ın,ı T a l • r f · ı · t" yo Roma mihverine dön ı b 

usu91 rı mış ır. k toplanan temsil koluna dahil rek u ıeşı iyatı t v:.i ı>lm k ~4 1 ' z ) I davam me için kendisini teşvik f 
· ' ' e ze e etmektedirler. gençler arasında yüpılmı şt ır. ikrind ·d r BııııJ ııı ba kn ~~m~ ediyor Atmanyanın yakın Piyesin provaları sık sık !ek ! lüzum göruldukç 1 il h;par-

fı Ankara 30 -- Evvelki Şark Elçileri Beı·· rar edilerek bir taraftan del 

1 

lörl~r ~en milli n ~riy ,t içi 
1 ~ur. güıı Niksarda 3 defa vo dün sahneler hazırlanacak ve kı de ıslıfad. etnı ·k Uz ,.. si· 

"ğİf 10 saniye süren iki yer sar lin d ~ toplandı sa bir zaman içinde tem i in I paı iş olunan bir nııkrofoıı 
lı ~~nlısı olmuştur. İnsanca za· Bern - Rapor vermek verilmesi mümkü.ı olacaktı r. Halkevin .. p,elın . .ştır. 
•i ktı~ yıat Y~ktur, yalnız beş ev yı :

1 
üzere Berline çağrılan Al • eveldt!n tespit edilmi~ lıiç j H k k . 

.. t'.. ~kalmış.ar. Amasyada ve civa manyanın BudapeŞte: Bükreş bir Jlrgramı yoktur. ava arışı geç yor gır(ll d d d.. l 
~dile ,rkan da da. 1 ~11 .hafif s&rsmtılar Belvad \'e Sofya elçilerinin Atıoa1tki Alıntn elçisi Yağınur Vf' ı:;of?'uk ı fr.ıtsz açıl ... &) e ı ınıştır. d "h b ' 

konferansı ün nı ayet ul • ancak cuıııa günü Berlin bir halde dt:vam t>tnıekt d"r. mıştal' Ankara 30 - Amasya· muştur. muvasalat etmiş ve raporu· Soğuk dalgası kırıl r· k lı ıv ·dayı.-.,. da bu sabah 3 s · ·· k k b 1 
.. "-· . anıye suren Basler Nachrichten gaze ı nu verdı ten sonra hemen oldu ça ısınmış u unu} ır. ;JhJJ ve Şarkı Karaha·sar<la hafı"f b h d 

1 tesinin bu konferansa işti - Atinaya dönrnü~tür. Yağmur a :ırı an ır.ıc,\11. şe ilan zelzelele. r olrnuştur. Zarar k"ld f 1 l -' k 
rak eden bir şahsiyetten öğ B. Fon Papen is" çağrıl ı e ası a ı uev nı eım ve zcıyıat yoktur. d d. 
ren iğine göre, konferansın mamışhr ve Ankradadır. te ır 
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Sayfa - 2 

İktibasiar: 

Zelzelenin 
garip fecel 

Lileri 
Turhal-Zelzele faciası· 

nın bir hayli garip talih ve 
cilveleri de var~ 

1- Re~adiyenin bürü· 
şıim isimli köyünde bir en

kaz yığını kaldırıyorlar. Ba
kıyorlarki genç bir kadın öl 

' müş, üç aylık yavrusu sağ .. 
Hem o vaziyetteki küçük sağ 
talisiz, ölü annesinin meme
sini emmekle meşgul.. 

2-·· Erzincanda bir aile· 
den 9 kişi ölmüştür- Sağ ka 

: !anlar kayın pederle damat
tır. Her ikisini d~ Sivasta 
yaralı olarak gördüm. İhti· 

: yar adamın gözleri bir tür· 
lü kurumıyordu. 

Aslan gibi oğullarım, kız 
!arım torunlarım öldü. Ben 
sagmı kalmalıydım. Diye sız
lanıyordu. 

3- Niksarda tokir sayı 
lan bir ada!ll var. Zelzele o· 
lurken o doğru hazinesinin 
yanına koşuyor. İki 

ı çimento torbasrnı dolduran 
çil çil Altunların yanına .. Bu 

~sırada enkaz üzerine düşü · 
yor; baş ve vücudunu altın 
torbaları m11hafaz1 ediyor! 
Fakat ayakları feci şekilde 
eziliyor. 1ki glin sonra adam 

:cağızı kurtarıyorlar. 
Hemen tedavi ve bilhas

~sa ameliyat görmek üzere 
Tokat memtek :t hastanesine 
kaldıı mak istiyorlar. 

Fakat hasis a<lam bir tür 
lü çil altunları yalnız bırak 
mak istemiyor. yarası ağır 
ol<luf.u için de ölüp gidiyor 

4- Tokat - Niksar ve 
Erbaa da zengin birço~ va· 
tan<laşlar var. Bunlardan yal 
nız Erbaada Hakim oğullc!rı 
Nik~arda Softa oğulları ha-

'miyete gdip kesenin ağzını 

açıyorlar. 

Fakir halka elbise:ken 
:. disinden daha fakir olanla-
• ra sırtıııdaki gömleğini,palto 
sunu vermek i\·in bir un k· 
redc.lüt etmiyor. 

5 - Erbaaya giderken 
Lonbulat köyünde, Sabahat
tin Şuayıp bana şu pek mü· 
h~·yy'ç vakayı ttnl<sttı: 

Yılbaşı piyangosunun 
büyük ikramiyesi:ıi bizinl köy
dt' marangoz hasan isminde 
bir adam alınıştı. Buada :ı 
kimsenin hab'!rİ yoktu . 

Felak~t oldu. Maru11go 
lzun evi yıkıldı. Kendisi de 

öldü. 
Birde baktık ki ) ı:başı 

piyangosununw ikrami)esi bi· 
zim köye isabet t t.nemiş 
mi '~ 

Bu sefer harıl lıar ıl bile 
;ti aramağa koyul ..: uk. 

Enkaz yığınlar mı karma
karışık etttik. Bilet yok. 

Hatla mezarı da açtık yi 
ne yok .. Şi :ıdi büyük 
bir merakla bu bılt>tİ bulma 
ğa çalışıyoruz. 

5- Ni\<saı da sar ay gı· 
;bi bir ev yıkılıyor. Evin ne 
! kadar halkı vur sa hepsi 

sa&"! (V caki t) 

Belgrat içti
maındaıl ne 
bekliyoruz? 

(Vakitten) 
Balkan Antantı konseyinin 

Belgrat içt~maı için son ha· 
zırlıklar yupılırken cihan ef· 
karıumumiyesinin bütün dik
kati bilhassa Türkiye ile Yu 
goslavya üzerine çevrilmiş 
bulunuyor. Bunun sebebi Tu 
na havzası ile Balkanları teh 
dit eden harici tehlikelere 
karşı bugünkü ahval ve şe

rait içinde ancak bu iki dev 
lelin teşkil ettikleri mihver 
etrafmd.i bitaraflık esasına 
müstenit bir müJafaa siste· 
mi kurulabileceğinin anlaşıl

mış olmasdır. 
Balkan mt!mleketleri Bulga 

ristan da dahil olduğu halde 
ayrı, ayrı harbe karşı bita
raflıklarını ilan ettiler; bu bi 
taraflıklarım icabında silahla 
müdafaaedeceklerini de söy
lemekten çekinmiyorlar; fa
kat böyle bitaraflığın silahla 
müdafaasına karar vermek 
ve bu kararı ilan etmek ka· 
fidegıl Bu vaziyett<" olan dev 
!etlerin bir yere toplanarak 
aralarında aıılaşmış olmala
rı vt: bitaraflığın silaha mü· 
dafaası işiııi ameli yollardan 
ccganize etmeleri lazımdır. 

İşte bir kaç gün soma Bel 
gratta toplanacak olan kon· 
sey azaları balkan antantının 
eski şekilde yenileşmesinden 
evvel böyle mühim bir 
mt!esle karşısında 

bulunacak ve Belgrat içtima 
ıoda ·1 beklenen faydaların si· 
yaset sahasındaki ölçüsü bu 
hususta alınacak kararlardan 
sonra anlaşılacak .. 

Bir kerre Balkan antantı· 

ııı teşkil eden dört devlet 
( rürkiye, Yugoslavya, Yuna· 
nistan ve Romanya) bugünkü 
Avrupa harbi karşısmda Bal 
kanlan alakadar eden her 
mesele üzerinde t~ma· 
mile ayni anlayışta ve ayni 
temayülde midirler? her şey· 
den evvel tesbit edilmesi i-

l cabeden nokta budur. 
Dört devlet arasında arıla 

yış birliği sabit olduğu tak· 

dirde balkanların maruz bu· 
lunduğıı teklikelerin yüzde 
ellisi bertaraf edilmiş olur. 
Çünkü bu netice birinci de
recede Balkan antantının ol· 
duğu gibi y"!di sene ıçrn 

tekrar uzatılmuı demektir. 
İkinci derecede Tuna havza 
sı ile Balkanları hariçten teh 
dit etmekte! olan büyük teh· 
likelere karşı müşterek bir 
müdafaa cephesi almak için 
Macaristan ile Bulgaristanın 
işbirliğine davet edilmesi de 
mektir . Macaristan ile Bulga 
ristan böyle bir iş birliğine 
esas itibc.rile muvafakat e· 
derler de tatbikata geçmek 
için sadece - - Romanya ile 
aralarındaki meselelerin tatbi 
katı Avrupa sulhunun akdi
ne matuf olarak halli gibi -

1 
tazı şartlar ileriye sürerlerse 
müzakere sahasında umumi 

1 bir anlaşmaya varabilmek 1 

1 -YENIGON 

Suriye ve Lüb- Dünyada neler oluyor ~a~f 
nan haberleri Kadınların idllre elliği bir adı~~~~: 

" 'k 1 p f ·· C ku Bir altın 2045 kuruş t"\merı a ı ro esor ons· _Dini_ .g.ünlerde erkekler ı g.ır-
ton Cenubi Amerik~da Tefe J k Şam 29 · - Altın fi atı bir· reştırı ır' adınlar seyirci dır } 

denbire yükselmiştir. Dün nehri civarında yeni~ bir ada- Erkekleri kadınlar intih~ -
bir Osmanlı altını 2045 Suriye keşfetmiştir. Adayı iskan eder. 

edenler'700 ailedir. Bunlar · B 
kuruşuna kadu fırlamıştır. H b u arada kaynananın oJ 

B h intyau ka ilesi ve ~Urukusi 'ziyet.ı' çok tuL.aftır. Erke u ususta gazetecilere beya r.: 

b 
mezhebindendir. Urukusi'leri · · 

natta uluna Suriye bdnkt\sı annesı ısterse çocuğunu r''"f 
kadınları idare etmektedir. l d' · b' k _. U umum müdürü, hiç bir sebep E k en ırır, ır 'adırı erkeği b' ' 

kk l f. d k d r eklerin göreceğ~ bütün yenı"rse aı111esı'11den :.ster. B yo en a tm ıatın a ey e· 
dilen bu tereffünü sar· işler kadınlar tarafından görü erke {i birkaç kadın • beğt 
r.ıfları:ı bir oyunundan iliaret lüyor. Aileyi geçindirmek i ~i ııirse mücadele başlar: b' 
Oldugw UllU, ı,·ır Osmanlı altı- kadına düşer . Erkek evi su··. n1u'"cad 0 le kad 1 J c , , ııı ar arasıno 

nının 2045 Suriye kuruşuna pürür. yemeği yapar, çocuk- döğüşe kadar varır ve ha 
fırlatıldığı giınde, Londra lan büyütür. Erkekler ava gisi kazanırsa erkeğe o 53b 1 
piyasasında bir altının ancak gidemez, balık tutamaz. yii· olur. Bir kadını beyerıip a 1 
168() kuruş olduğunu söyle- zemez, bu haklar yalımz ka· mak istiyen bir erkeğin bU 
miştir. dınlarındır. Kadınlar istedik- yük kahramanlık gösterme 

!-laber verildiğine göre, leri gibi gezer, <.>rkek izin- lazımdır. Bu kahramanlı U 
~ransız Ho - Komiserliği siz evden çıkamaz. Kadınlar örümcekle dolu bir çuoJ,c>n 
bu hareketin önüne geçmek çıplak, erkekler sriyimlidir. içind~ üç saat kalabilmektİ~re 

.. .,~~~~~~~ ..... i!liiıl'i-.... ~~ISilC..itmillm ... ~"'ı t 
üzere altııı alışverişini menet- - Almanyada ecnebi Bı·r nu··kte t gri 
mek niyetindedir. 
Suriye ve Lübnaoa radyosunu dinHyen· 

1 Ruslar ,\imanlara '11ze 
girecek eşya ere şiddetli cez:t J a t 

Şam 29 - Ho - Komir Roma(a 9' - Stefani nızca('iibiry a ~oğuğ~an 
serliğin tekiden ııeşrettiği Ajansı Berlinde ı ı bil diriyor: vermiş işi i 
bir kararnameye göre, Suriye Adliye Nazırı Deutsche Amsten.lamdan • bildir'(;' l 

yor: ve Lübııana idhal olunacak Justiz mecmuasının son nüs-
her türlü ecnebi emtiası hasında, yabancı telsiz neşri· Alman erkfınıharbiye' 
siparişinden evvel ruhsata yatını dinlemek memnuiyetini u garp cephesinde bulurınn b 
tabi tuluıacaktır. Harice eşya Almanyaôa mukim yabancı
sipariş edecekler, getirtecek· lara da şamil olduğunz ha· 
leri bu eşyanın nevi ve mik· tırlatmaktadır. Bu husustaki 
darını evvelce bildirerek izin cezalar çok şiddetlidir ve 
alacaklardır. Bu kayıttan ölüm cezası dahi mevcuttur. 

tün askerlerin izinlerini ke gi 
miştir. 

Bun sebep olarak da s0 fl 
ğukların pek müthiş olduV, .. 
ve bu münasebetle ııakli)',..um 
tın birçok müşkülata marıı'ğle( 
ka!Jığ-ı ileri sürülmüştür. ~p Kopenhag - "Poıitikeıı ,, 

gazetesinin Berlin muhabiri
ne göre, Rusların hoparlör· 
lerle Finlandiyalılara "Al
manlar geliyor,, diye etme
leri Berliııden hiddet uyan
dırmaktadır. 

girmesi hususi surette müsa
adeye tabi tutulmuş olan eş- Almanya umacı mı? 
ya hariçtir. 
Sabık Kon\İser için 

.... . 
avın 

· Beyrut 29.. - Vefat eden 
Sabık Suriye ve Lübnan Ho· 
Komi:;eri Kont Dömartel için 

dün burada Kapusen kilisesinde 
bir dini ayin yapılmıştır. 

Zelzele mıntakasından 
maaş alanlar 

Ankara - - Zelzt"li! mınta
kasında bulunanlarJan tekaüt 
ve yetim maaşı alanlaruı bu 
lundukları yerlerde malmü
dürlüklerine müracaat ede
rek evraklariyle hüviyetlerini 
ispat etmeleri Maliye Vekale
tince kararlaştırılmıştır. Hüvi
yetlerini isbat ed~cek vesikası 
bulunmıyan mütekait ve ye· 
timler bulundukları yerlet·deki 
malmüdiirlüğüne bir istida ile 
müracaat edecekler ve istida· 
larıoa fotograflarım raptede· 
cekl~rdir. istida ve fotog· 
raflar merkeze gönderilecek, 
merkez bu gibilerin hüviyet· 
leriııi dosyalarından çıkara
cak ve kendilerine maaşla

rını yeniden tahsis ede -
cektir. 

için Bulgaristan ile araların
da hiç bir ihtilaf bulunmıyan 
Türkiyenin SofyadaMacaris· 
tan ile bütün ihtilaflı mese-
lelerini halletmiş buluna Yu 
goslavyanın da Peştede yapa 
cağı tavassut teşebbüsleri 
.uühim bir rol oynayahilir. iş 
te Balkan antanh konseyi 
~elgral için yola çıkmağa 
hazırlanırlarken cihan efkarı 
umumiyesının Ankara ile 
Belgrat muhitlerindeki siyasi 
faaliyetlere ehemmiyetle dik 
kat etmelt>ri bunun içindir. 

ASıM US 

Almanya küçük çocuklara 
umacı olmak istememek 
tedir. 

ilan 
1 - Hatay Müzesinin ikin 

d paviyon çatı tarasalarınm 

asfaltla tecridi ve dereleri-
nin yenilenmesinin 19, 1,940 
daki eksiltmesine İ5tekli çık 
madığı'ldan 12,2,94:) Pazar
tesi günü saat 15 de. pazar· 
lığı yapılacaktır. 

2 - Keşif bede~i 2459 
lira 62 kuruş ve ilk temina· 
tı 185 liradır. 

3 - Umumi ve fenni şart 
nameleri Müzededir, g )rüle
bilir. 

4 - İsteklilerin ilk temi
nift makbuzları veya banka 
mektupları ve kanuni ve~i· 
kalarile birlikte mezkur gün 
de Vılayet makamında içti
ma edecek olan heyete mü· 
racaatları. 

ilan 

B b·~ k b,oıır 
. u va~ıy_et ta ıı pe !ide 

şa gıtmemıştır .. 
Berliııe müthiş bir soğ~~ş. 

y .. b. s·b· w 11'11111 guıı ır ı ırya soguğu11 1J k 
hakim olduğu söylenmektt'1 .~alı 
<l. nuş 

ır. 

Berlinliler bu soğukl 
Lahsederken : 

" Rusların şimdiye "a 
dar b!ze vermiş olclukl.ı ra 
yP.gane şey . ,, demekted Hi 
ler. ne 

ilan ra 
Ticaret Vekaleti İç ticaı1 

umum Müdürlüğünden: 
Türkiye Yangın, hay~\al 

nakliyat ve kaza sigorte "iin 
lerile meşgul olmak üze ıüm 
kanuni hükümler dairesind~m 
tescil edilerek bugün fa• eu 
yet halinde bulunan Anadl'.liği 
Anonim Türk Sigorta Şir~l.se 
bu kc:rre mürnc:aatl.ı Anllıkt · 
ya ve ha valisi acenteliği ıere 
şirket namına yangın, hai'fidd 
ve kaza sigorta _işlerile ıı~~i 
gul olmak ve bu işlerden "'tıuK 
ğacak davalarda, bütün ıll ine 
kemelerde müddei, müdd 
aleyh ve üçüncü şahıs sıfa ,en_ 
rile hazır bulunmak üze~~tı 
Türkiye Cümhuriyeti Zir/.d~~1 

Belediye Meclisini içtima · uş 
davet: Bankası Antakya şubesi01 d 

Belediye kanununun 54un· yin eylediğini bil<lirmişt!'' e 
cü maddesi hükmünce mecli- Keyfıyet'f 1gorta şirketlerıfl •. 
si umunıiy<:!i Beledıye 6-2- teftiş ve mCrakabesi hakk10;~ır 
940 tarihirıe müsadıf Salı Haziran 1927tarihli kanun Jde 
günü ğğleden sonra saat !5 kümlerme muvafık görülııJ gel 
te içtima edeceğinden lutfon görınekle ilaıı olunur . ....../' a 

vakti mezkürde teşrif buyur r ın 
malarını saygı ile rica ederİ.ıl- Neşriy;.t Müdür: 

Belediye Reisi Seliın Çt: .. Y N .( 
Sadık ı~üftü C.H.P.Matbaasıııcla basl~ 


