
9 - ıv 940:tarih~ ve'2373 .. numaralı --- ---- :;ayıya ikinci ilave~'fSayısı: :herCyerde2 kuruş J 11-1- 940C'.Perşembe 
Ş.ikrü BALCIOGLU 
Sa~ııbi ve• Başmuharriri -r Gazet~ye ait yazılar NeşriyaC 

~üJürli~adma gönderilmelidir 

... AA .)elim ÇELENK. 
Neşriyat Müdürü 

JAbone;( Yıllığı:: :s Lira 
· Yabancı. 'memleketlere 8 Lira ar· 

klar 
Fin 
muo 

im e· 

llanl.ırm her keiimesinden 
S kuı uş alınır ücret pe15indir 

ŞıMDİL1K HAFTADA IKl DEFA ÇIKAR HALK 

Günü geçmiş sayılar .5 kuruş 

· ı elefon: 1.· 46 - P.CK.'24-

G AZ E TESI -T E s·t S TAR t Hl 1928 YIL 12JSAYI 237-3---A-1 1-l~-ES: YENlGÜN ANTAKYA> 

tadır. 
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Ziraat Bankası 
Çif tçiqe mühlm miktarda 

ikrazatta bulunacak 
mi ye· 
dolar 

bbi ıns 

E~ki memu• ları~ müktesep haklarının ta
nıa,m a sı için hazırlanan layiha Başve

kalete gönderildi 
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yoluıı' 
'metirı 

Aııkaradan aldığımız hu· 
susi haberlere göre, hükume 
timiz Hatayda çiftçilik ve 
~iraa t ı rı kalkınması için mü· 
him kararlar almış bulunmak 
!a<lır. Bu karnrhrın başında 
Ziraat Bankasının çiftçiye 
mühinı miktarda ve uzun va
deli ikrazatta bulunması ge!· 
mek .:dir. Bu hususta hazır· 
lanan layiha Başvekalete 
gönderilmiştir . 

Diğer taraftan eski ida · 

Valimiz 
Dün Reyhaniyeye 

gitti ve geldi 
Va limiz Şükrü Sökmen 

sür dün refakatinde sıhhat 
ve İçt imai mu::venet müdü· 
rü olduğu lıalde Reyhaniye· 
ye gı<lerek zelzel~ felaket · 
zcd ell!rile alakadar olmuşlar 
dır. \{eyhaniyeye yerleştiri · 
lt>n f claketzedderin istiraha· 
tı ve sıhhi du rumları hak -
kınd.:ı tetkikat yapılmış ve 
ic.ap eden yeni emirler ve · 
rihnışliı·. 

lya il Bugün 
arista • 

vücl lskenderuna iki lngi-
makUl liz Zkrhlısı geliyor 

Haber ttldığımıza göre, 
his bugü:ı öğleden sonra lsken-
er d er.tu limanına iki Jngtliz 

BelÇ' zırlılısl gelecektir. Bu ziyaret 
bir dostluk ve nezake t ziya· 
retiJ ir . Valimiz zırhlı kuman
<lanı.ıın ziyaretini iade etmek 

üç ço 
terbi 
r. Bu 
ah ali üzeı e bugün İskendeıur.a 

gide"'cklerdir. 

Kzlrban 
derileri 

ındat V c barsaklar hava 
cadd Kurumu tarnfından 
teliııi• toplanacak 

a me' Bu sene Kurba.ı hayra· 
1 içil k b l 

• 
1 
mınd<t kesilecek ur an arın 

h.rh~ Jerılr>ri ile barsaklar Turk 
arı ıfl 

.. Dl Hava Kurumu taraf ıntlan 
ıu ··d loplan<icaktır . Bu husustaki 

mu ı 

k ·ı •:anuıı mucibince kurban de e sı .1 . ' 
l. I ( ı 1 en[,. barsaklar ancak ha · 
ıp e 1 • 

7,5 ıf v~. l'\ urumuı:a teberrü edile 
,,..,, Lılı ·. 

re zamanında hizmet etmiş 
olan memurlarla öğretmen • 
lerin mükttsib haklarının ta 
nınması da prensip iti~arile 
kabul edilmiş ve bu husus . 
ta Dahiliye Vekaletince ha· 
zırlanan kanun projesi Baş • 
vekalete takdim olunmuştur. 

Her iki kanunun da pek 
yakmda Başvekaletten Mec
lise sevk edilerek müstaceli · 
yetle müzakeresi istenereği 
habt-r alınmıştır. 

Mısır hüku
meti 

79 bin lira gönderdi 

Mısır hükumeti, Hariciye 
vekilimiz Şükrü Saraç oi?lu 
namına, Mızır hükumetinin 
felak~tzedeıere teberrü eyle
diği 79 bin liralık bir çeki 
göndermiş ve çekin mubte· 
viyatı milli yardım komitesi
ne tevdi olun muştur. 

İrlanda Kızılhaçının 
teberrüii 

İrlanda Kızılhaç cemiyeti 
Anadolu felaketzedelerin~ 
sarfedilmek üzere Türkiye 
Kızılay cemiyeti emrine 500 
İngiliz lirası göndermiştir. 

YUNAN1ST ANDAN GELEN 
MALZEME 

Yunanistan hükumeti ta· 
rafından ikinci parti olarak 
tibbi malzeme ile yün batan· 
yalar atina lstanbula gönde
rilmiştir. Bir ltalyan vapuriy· 
le gönderilen bu malzemenin 
paras•z naklini İtalyanın Ati· 
ne sefiri temin eylemiştir. 

Ha lepte toplanan 
ianeler 

Halepten aldığımız husu· 
si haber.Iere göre, komşu ve 
kardeş memleketin son mil
li felaketimizden duyduğu 
teessür çok d~rindir. Halc:p 
liler ke11di aralarında yardım 
toplamağa devam etmekte · 
dirler. Evvelk\ gün akşama 
kadar toplanan para 1000 
lirayı geçmiş bulunmaktadır. 

Korkunç B A nço! 
Dahiliye ve Sıhhat ·vekilleri 
dün Mecı.iste izahat verdiler 
Şimdiye kadar 23131 ölü ve 7994 yaralı 

teshil edildi 
Harap olan evlerin sayısı 29390 dır - Dahiliye Vekiıi anlatıyor: 

c-Büyük felaketi kar tipisi, kar tipisini, yağc_nur ,raŞ-~uru ~ırtına, 
fırbnayı ayaz takip etti-_ Harap olan şehırlerımızın yerınde 

· yakında man1ureler fışkıracak 
Ankara 11 A.A.- Bü· temamen ve ~157 ev oturu· zede kardeşlerine · para ya.r· 

yük Millet Meclisi dün- lamıyacak der~cede olmak d~mı ~ızla devam etmektedır 
kü içtimaında zelzele f,..Jake üzere 29390 ev harap olmuş· Şımdıye kadar yapılan para 
ti mmtakasınd'a h "z~ do"n- t teberrüü 60Q bin lira gibi 

n enu ur. . h. b. k. b 1' ~ 1 
m.. 1 D h·ı· S h Adlı'ye Vekili Fethi Ok- mu ım ır ye une a ıg o· uş o an a ı ıye ve ı • 
hat Vekillerimizin izahatını yar~ zelzele mrnt,, kasındaki muştur· Bundan başka on 
dinlemiştir. mahkum ve mevk11flar hak· binlerce giyecek eşyası ve 

İlkolarak Dahiliye Vekili kındaki hükümlerin t~cilini mühim miktarda gıda mad-
Faik Ôztrak söz almış ve istiyen b:r kanun projesini desi de teberrü edilmekte 
felaketin cidden büyük ve meclise vermiş meclis bunu ve yardımlar devam etmek-
çok acı olduğnuu, musibetin müstace liyetle müzakere tedir. 
herkesi yatağında ve tatlı ederekk:ıbul etmiştir. 
uykusunda haince bastırdı- İstanbulun te-
2-ını anlatmış ve fe!a <etin 
masum kurbınlarına rahm"!t berrüii600 bin lira-
geride kalanlarına sabır ve yı buldu 
tesanüd diledikten sonra hü- İstanbul halkmın felaket 
kı1metin en kısa zamanda I•----• 
felakett" uğrıyan şehirleri ma Numan Mene
mure haline getireceğirıi,yf!· 
n\den inşa edilecek şehirlerde menciog>.; lu 
fenni icapların nazarı dikka 
te alınacağını uzun uzadıya Ankaraya dönüyor 
izah etmiştir. Dahiliye Veki Paris 11 - A . A. Türki-
li sözlerine devam edt>rek ye ile Fransa ve İngiltere 
demiştir ki: arasında imzalanan mali ve 

iktisadi anlaşmadan sonra, 
" Hükumet, mümkün o · G 1 k Tiirkiye Hariciye ene se · 

lan ve iktidarında bulunan releri Büyük elçi Bay Numan 
her şeyi yapmış, bütün ted • Rifat M enemenci0ğfu An· 
birleri almıştır. Ankaz altın karaya dönmek üzere bugün 
da kalanların bir an evvel Paristen hareket etmiştir. 
laı :- tarılması, yaralıların teda· Jsf aıı bu/da 
visi ve açıkta k1J1anlann yer· 
leştirilerek iaşesi hususunda 
büyük küçük halk, memur 
ve askerler kahramanca ça -
lıştllar. Bütün &ilesi efradını 
kurban veren bir komiseri 
mizin kendi acılarını bıraka 
rak felaketzedelere ekmek 
da 1-ıttığını gördüm. 

Bu büyük felaketi kar 
tipisi, kar tipisini yağmur, 

yajmuru, fırtına, fırtınayı 

ayaz takip etti. Fakat tabia· 
tin bütün bu zorluklarına 
karşı yılmadan mücı.dele et 
tik. Hükuın.!tin kuvveti ve 
milletin yardımı ile bu fela · 
keti ön!t-miş bulunuyoruz. 

Dahiliye Vekilinden sonra 

C-amileri taınir 
devam ediyor 
İstanbul - Ş.!hrimizdeki 

ktymetli camilerin tamirleri
ne faaliy~tle devam olunmak 
tadır. Evkaf umum müdürlü 
ğü yeni ytl bütçe~ine de bu 
hususta mühim bir tahsisat 
koyacağından İstanbul evkaf 
müdürlüğünden bazı malCı· 
mat istemiştir. 

Diğer taraftan şehrimiz
de dört senelık bu iş için 
400 bin lira sarfolunduğu 
anlaşılmıştır. 

Di2-er Vilayetlerimizde 
.:le yardım faaa!iyeti bir an 
bile eksilmeden devam ~tmek 
te ve umumi yekun hergün 
mütemadiyen kabarmakta <le 
vam ediyo · . 

finlandiya 
sporcıılarının 
Eşsiz kahramanlığı 

Son günlerde Finlandiya 
sporcularının yapmış olduk 
ları harikülade bir sefer,dil 
(erde destan olmuştur. 
Bu sefer alman haberlere 
göre· şöyle olmuştur:, Meşhur 
şampiyon Peter Niemi, ken
disi gibi şampiyon olmağa 

namzet on kadar arkadaşile 
hiç şüphesiz ilk defa olarak 
yüksek spor kabiliyetlerini 
vatanlarının hizmetiııe tahsis 
etmişlerdir. Sovyet kıtaatı· 
nın geniş sahalara yayılmış 
olmalarıııdan islifade eden 
Finlandiyalı kayakçılar üzer 
!erinde infilak edici madde 
ler o1<luğu halde başdöndü
rücü bir süratle Sovyet top 
raklarına gir~rek düşman kuv 
velleri ara.~ından geçmişler 
Mourman~k şinıt::r&döfor yolu· 
na v.ırarak bu yolun bir kıs 
mını berhava et neğe muvaf
fak oimuşlardır. Bu harikul · 

a<le muvaffakiyet Finlandi· 
ya sporcularındaki şahsi 
teş"!bbüs kuvvetini ve yurt· 
severlik duygusunu göster· 
mektedir. 

nı ••· 
lipletİ Malum olduğu üzere, Ha· l•-m.••••••••-1 
1 go \;fi Kurumu topladığı deriler Türk Hava Kuru .ıu şübesi 

kürsüye gelen Sıhhat ve İçti
mai Muaveııet Vekili Doktor 
Hulusi Alataş felaketin acı 
blançosunun korkunç rakam· 

Geçen sene Sultanahmet 
camii için 22 l:in, Y enicami 
için 3o bin, Eyüp camii için 
evvelki se-ne 6 bin ve ayrı· 

ca geçen yılda da 1 O bin 
lira sarfo1 unmuştur. 

Vatandaş, n Be le L>ursakların bedelinden bir teşkilatını bütün kaza ve na-
. b kısm ı ııı Kızılaya ve bir kıs· hiyelere t~şmil etmiş kurban 

ngı I Ç 
ış re 1111111 

' a ocuk Esirgeme Ku derilerilt" barsaklarını topla 
ıa te' ruıııl arına vermektedir. mak için de ayrı teşkilat yap 

Halayda teşekkül eden nuşhr. 

larını meclise izah eylemiş
tir. Bu rakcimlara göre, şim
diye kadar tespit edilen kur 
banlarırı mikdarı 23171 ölü 
7994 yaralıdır. 16385 ev 

Kurban derilerini ve bar
sak/arı Hava Kurumuna ver! 



TeberrüListesi 
L. K. 

İsmet Paşa İlkokulu tale • 
beler 22, 50 
Hatay ,, ,, 7, 40 
Şeyköy halkı namına 120 
Okçular köyü 1 O 
Buzlu 9, 6 
Sofular 28, 16 
Medhi hano 45, 50 
Çaksına 49, 97 
Kaleikuseyr 28, 21 
Masta ya 22 
Uskiyal 21, 60 
Şumracık 20, 35 
Salkiya 1, 25 
Marsı 6, 46 
Baksan us 50 

Yek un 436, 36 
E~ki yc:kiin 19396, 51 
Umumi yekun 19832, 87 

İzmirde toplanan 
yardım 

lzmirde felaketzedelere 
yapılan teberrüler evvelki 
gün akşama kadar 48 bin lira·ı 
yı bulmuştu. DiğPr taraftan 
Konyanm teberrüü 40 lirayı 

bulmuş, ayrıca binlerce par· 
ça giyecek ve örtünecek eş· 
ya ile gtda maddeleri de te· 
berrü edilmi~tir. 

Ada naya yerleştirilen 
feıaketzedeler 

Adanaya mürettep olan 
felaketzedelerden dördüncü 
kafıle de gelmiş ve bunlarla! 
şimdiye kadar 940 kişi Ada
nada yerleştirilmiştir. 

İzmirde heyelan 
Düıı lzmirde Kemeraltı 

civarında bir heyt lan olmtış 
tur. Heyelan önlenmeğe çalı 

ştlmaktadır. Bu yüıden İz-
mirle Mülhukat arasındaki 
trenler tek hat üzerinden 
işlemeğe ba~lamışhr. · 

Yeni zelzeleler 
Zelzele mırıtakasında zel· 

zeleler kısa fasılalarla de· 
vam etmektedir. Evvelki gün 
Amasyada, Gümüş Hacı kö· 
köyünde iki, Erlıaada, Ber· 
gamad&i Dikilide ve Şarkı 
Karahisarda iki yer saı sın! ısı 
olmuştur. Hasar )'Oktur. 

Konyada kar yağıyor 
Dün Koııyada kar yrığ· 

r mağa başlamıştır. Birde ha· 
fif zelzele h:ssedilmiştir. Ha· 
sar yoktur. 

Elektrik Bel fi diy eye 
devredilecek 

Elektrik dairesinin Beledi· 
yeye devri lıakkındaki kanun 
Büyük Millet Meclisi~e sev
kedılmiştir. Meclisin kış tali· 
!inden evvel, bu günlerde 
kanunun müzakeresi beklen 
mtktedir. 

Elektrik idare.:;İne 
yeni bir ınotör ge 

tirjıiyor 
Çok eskimiş btı'unan e

lektrik motörü yı ri ıe yeni 
bir motör getiril ıesi için 
yapılan leşebbüslt-r netice· 
.c..ımiş ve iş ıçiıı 20 bin lira 
tahsi~at kabul edilıniştir.,Ma 
carislandan yeni bir Dizel 
nıotörü getirilmek üzere ya 
pılan muhabereler de sona 

lngilierede 
V E"sika usulü me

ri:vete girdi 
Londra - İngiltere vesi

usulünün meriyete girmesi 
münsabetile ~aşe nazırı rad· 
yo ile İngiliz milletine hita· 
ben bir nutuk söylemiştir: 

Nazır, ezcümle demiştir 
ki: vesika usulüne tabi tutu· 
lacak olan maddeleri deniz 
aşırı memleketlerden istedi· 
ğimiz kadar tedarik edebili
riz Fahat bunların nakli mü 
him paraya ve bir çok va
pura muhtaçtır. Halbuki bu 
para ve ı u vapurlara • tesli

hat için, ham madde nakli 
için ihtiyacımız mevcuttur. 
Buna binaen bazı yiyecek 
maddelerini vesik;-\ usulüne 
tabi tutmağa karcır verdik. 
Bu maddelerin tevzii hakka 
niyet dairesinde yapımak 

icabeder ki, bunu ancak ve· 
sik t usulü temin edebilir. 

Vesika usulü asla kıtlık 

demek ~{eğildir. Tekrar edi· 
yorum ki. ihtiyacımız olan 
bütün eşyayı tt!darik edebi· 
lececiz. Vesika usulünü 1914 
de olduğu gibi halkın ma· 
gaza önlerinde bekleme:ıine 

katiy~n meydan vermiyecek 
Şt'kildr. tatbik edeceğ-iz. 

Nazır sözlerini ~öyle bil 
dirmiştir: 

Bahriyelilerimizden l:.ize 
ihti 1 acımızdan fazla yiyecek 
getirmelerini isiemiyoruz. Bu 
na mukabtl emniy~timizi ve 
kuvvetimizi arttıracak r. alze 
ıne getirmeleri·li istiyoruz. 

Bu adamlar mesleklerinin 
tehlikesini nasıl aralarında 
yaplaşıyorlarsa, biz de nihai 
z fere kadar burada onların 
getireceğ~ni ta~ sim ile ikti· 
fa edeceğiz 

ermiştir. 

Motörün en çok bir bu 
çuk aya kadar şı~hrimize gel 
mesi bekleıı .nektedir. 

Asfalt yolJar tamir 
ediliyor 

Şehir dahilinde asfalt cad 
delerden bir kısmı bozulmuş 
ve bazı yerlerde oyuklar vü 
cude g~lmişti . Bu oyukların 
k.ipatılarak tamirine başlan· 
mışhr. 

Y AGMUR DiNDİ 
Bir haftadanberi fırtına 

ve yağmurlu geçen hava ev 
vdki ~kşamdan itibkrc:n aç· 
mış ve havu güzflleşmiştir. 

Acı bir ölüm 
Sabık hakimlerden Bay 

Nufiin 20 yaşlarındaki kızı 
Saadet yakalandığı hastalık· 
tan kurtulamıyarak dün ak· 
şam vefat etmiştir. 

!-fayatının baharmda aile 
sini sonsuz acıldr içinde bıı a 
karak hayata gözlerini yu · 
man merhuma tanrıdan rah· 
ınet dilerken kederlı ailesi -
nin acılarına iştirak ec!er 
ve taziyelerimizi sunarız. 

Kahire üniversites\nde 
türkçe 

Kahire - Kahire unıvn· 
sitesinde bir Türkçe kürsiisü 
ihdas edilmiştir. Bundan baş· 
lrn yerde lranca kürsüsü ih· 
das edilecektir. 

Almanyuda 
Sovyetlerin Finle
re galebesi arzu 

ediliyor 
Stokholm Svenka Dag 

bladet gazetesinin Berlin 
muhabiri .vlolotofun Ribben· 
tropla göriişmek üzere Ber
lioe gelmsei hiç muhtemel ol 
madığını fakat onun yerine 
Potemkinin gönderilmesi im· 
k lri <lahilinde bnlunduğunu 
yazıyor. 

Ayni muhabir Alman 
matbuatında inkişaf eden 

ve İskandinav memleketlerine 
ağır ihtarları muhtevi olan 
makaleler etrafınd1t mütelaa 
yürüterek Almanyanın, halk 
tarafından Finlandiya dava
sıııa karşı gösterilen sempa· 
tiye rağnıen Rusların Finlan 
diyaya galebe çalması arzu
sunu besleniğini kaydetmek· 
tedir. Şimaldeki hıtrp Sov
yc.tler birliğinin esasen çok 
bozu\c olan nekliyat işlerinin 
intizamını büsbütün ihlal et· 
miş olduğu için Sovyetlerin 
Almanlara sattıkları malların 

nakliyesi bu yüzden hissedi· 
lecek derecede mutazarrır 
olacaktır. 

İdamlar çoğaldı 
Bern -Gazette de Fran· 

kfort Almanyada şimd: her 
gün tatbik edlimekte olan 
• am cezalan için hususi bir 

sütun açmıştır. Bu gazete bu 
....u>ah Şarki Prüsyada bir 
çiftlikte efendisinin ahırını 
yaktığ• için mahkum edilen 
bir hizmetçi kadının idam 
edildiğini yazmaktadır. Bu 
ayın 5 inci Vt! 6 ıncı günle· 
ri biri vatani hiyand diğer 
leri adi cürümlerden dolayı 
9 kişi idam edilmiştir. 

7 günde bir İngiHz 
vapuru batırıldı 
Londra - 1940 yılının 

ilk yedi günü zarfında yalnız 
bir tek in giliz vapuru bat
mıştır. 

Bahriye nez.,.retinin düş

man denizaltılarile miknotis· 
li mayne larşı aldığı tedbir 

ı lerin fevkalade müessir ol
duğuna bir delil olarak te-
lakki edilmiştir. 

Y ~ni yılın bu ilk hafta· 
sında d~niz zayiatımız yal· 

mz üç bin tondur. 

Hastane için 
Erzak satın alınacak 

Antakya hastanesi Baş 
tabipliğinden: 

19 kalemden ibaret olan 
hastanemiz dört aylık erzak 
mahrukat ve sairesi 15 gün 
müddetle münakasaya konul· 
muştur. Talip olanların mali· 
ye veznt!sine yatıracakları 
yüzde yedi bı•çuk muvakkat 
kminat akçası makbuziyle 
birlikte 29- 2 ~940 tarihine 
ınüsadıf pazartesi günü saat 
14 de hastoned~ müteşekkil 
mübayea komisyonuna mü· 
racaatları. 

Bu hususta mufassal ma· 
lumat almak ve. şartnameyi 
görmek istiyenlerin hergün 
hastant: idaresine baş vurma 
ları ilan olunur. 

Finlandiyada 
imha edilen Rus 

fırkası 

Helsinki 10 A.A.- lki 
gün evvelki meydan muhare 
besinde imha edilen Rus 
fırkasının mevcudu 18 bin 
kişi idi Bunlardan ancak iki 
bini teslim olmuş diğerle
rinden bir kısmı bataklık ve 
ormanlık araziye doğru firar 
etmişlerdir. Bunlar açlık
tan ve soğuktan ölüme mah· 
kumdurlısr. 

Silah ve malzeme bakı 
mandan Finl.mdiyalıların eli· 
ne ge~eıı g.u1aim çok mü· 
hiındir. Billıassa 43 seyyaı 
mutfakın ele geçirilmesi Fin 
landiyalılart çok memnun et· 
miştir. 44 üncü fırka 66ın· 
cı fırkanın! imdadına gelmiş 
•• • ı. 

Ruslar şimdi yeni bir si 
lah kullanmaktadırlar Bu si· 
lah, zırhlı kızaklardır. Bir 
torpil şeklinde oları ve bir 
tanesi Finlerin elinl"' geçen 
bu kızaklar saatta 160 kilo
mı~tre süratle ve kalın kar 
tabakalarının üzerinde kay-
maktadır ve ta:ıklardan da· 
ha mühimdir. Fakat kullan· 
ması gi:cdür. 

Ancak Finlaıdiyalılar bu 
silaha karşı müdafaa vasıta· 
larııu hazırlamış bulunmakta 
dırlar. 

Fir.landiya Cümhurreisi 
bir mesaj neşrederek Rus• 
yanın normll harp yapnıya· 
rak tedhiş yapığ"ı, bütün 
b~ynelmilel kanunları çigne-

diğini ve sivil halk üzerine 
şimdiye kadar 4 binden faz
la bomba atıldığını bunlar 
dan 200 sivilin ölerek 479 
ununda yaralandığım mü· 
kemmel müdafaa vasıtalaı ı 
sayesinde şimdiye kadar 170 
Rus tayyaresinin düşürüldü· 
günü ilan etmiştir. 

Finlandiya yeni bir 
zafer arifes1nde mi 

Helsinki 10 A .A. - Sal-
la mıntakasında 12bin kiıji· 

lik bir Rua kuvvetinin Finlan 
diyalılar tarafından tamamile 
ihata eılildiği haber verilmek 
tedir. Vaziyeti çok ümi.tsiz 
olan bu mühim kuvvetin bü 
tün malzemesile birlikte Fiıı 
lere te-slim olmak mechuri 
yetinde bulundnğu anlaşılı
yor. Binaenaleyh bu hafta 
içinJe Finler ikinci v~ mü
him bir zafor arifesinJe bu-
l un maktadırlar. 

. .. " 
;,dil 

28, 12,939 gününden itiba· 
ren lskenderun ve Arsoz 
Nahiyesi sahil saydiyeleri 15 
gün müddette müzayed~ye 
konulmuştur. 

Üç senelik muhammen 
kıymeti 7500 liradır. Talip 
!erin 12,1,940 cuma günü 
saat 2 de muvakkat temi

nat akçası ile birlikte İsken 
derun malmüdürlüğune mü 
racaalları ve buna ait şart· 
namenin malmüdürlüğünden 
istenilme.&i ilan olunur. 

... -
ita/ya 

G« 
Almanyayı protesto ~li 

etti 
5 
I 

Londra 10 A.A.-- Ita)yd ŞJ 
dan Almanya tarikilt' Finlan 

diyaya gönderilmekte olan harp 
malzemesininAlmanyada tev
kif edilmesi,ltalyada fena a
kisler uyandırır•ış ve İtalya 
Almanyayı hükümetiProtesto 
ederek bu hususta izahat is 
temiştir. İtalyan siyasi me· 
hafiline göre, Sovyetlerle 
Finlandiyalılar arasında res• 
men hali harp mevcut deği~ 
dir. Bu itibarla bu malze· 
menin Almanyadan Finlan· 
diyaya gi~mesinde hiçbir m• 
ni yoktur. Bunların Alman 
ya yolile Finlandiyaya göw 
derilmesine Almanya müsaa· 
de etmezse deniz yolile gön 
derilmek ü~ere İtalyaya ia· e 
de edilm~si istenmiştir. 

Almanyanın, İtalyan me 
talibatını kabul edemiyecek 
mevkide bulunduğunu ve 

bu yüzden iki hükumet a· ~ı. 
rasında bir geçimsizliğe yol . 

~ h . ( ZI 
açacagı ta mırı o uıımakta· t' 

I~ 
dır. 

İt .,lyan Macar 
ru 

anlaşması gı 
'te 

Roma 10 A.A. - ita ra 
ya ile ~lucaristan arasınJ• fe 
askeri bir· pakt imzalanaca İ 
ğına dair olan habP.rler tet 

1 

yüd etmemektedir. Faka! 
İtalyanın Macaristan, Yugos 
lavya ve Arnavutluktrın Ol 

rekkep bir gurup teşki 
için çalıştığı ve Yugoslav)'' 
Başvekil muaviııi Maçeki~ 
bu maksatla yakmda Budl 
peşteye seyahat yapacağııı 
haber verilmektedir. 

Yine verilen bir haber 
göre, Macaristan Sovyetıer 
tarafından bir taarruza uf e 
rarsa, Yugoslavyc.t hükuııı d 
ti kendi topraklarından tıaJ 
yan askerlerinin MacaristaJJ 
geçmesine müsaade etıoe1 
kabul ~ylemiştir. 

Çurçil döndü 

Loııdra 1 O A.A, - Ga~ k 
cephesinde bir tedkik se'f' ç 
hatine çıkmış olan İııgil• k 
Bahriye Nazırı Çurçil dli 
öğleden sonra Londraya d r 

müştür. 

Deri ve ba .. sak 
satılacak 

T. H. K. Hatay şübesii 
den : 

Kurumu ta 
bayraınınd 
bınsaklat1 

eksiltrf 

Türk Hava 
fınJan Kurban 
toplacak olan 
toptan satışı açık 

ile yapılacaktır. 
Eksiltme 16 - 1 - 94 s 

pazartesi günü öglederı so 
ra saat 4 te Vilayl'!t Jandl 
ma kumandanlığında Kur
idare heyeti huzuruııda iC 
edilecektir. Taliplerin rn~ 
kur gün ve saatta hazır bul' 
maıarı ve daha fazla izsi> 
almak için Vilayet Jandat: 
Komutanlığına müracaat 
meleri i!a n olunur 


