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T(ilô.get bütçesi B. M. Meclisi Aceha ne konuştular 

dz büt •d ·· 1. .. Dün içtimala' ına · 
eP çe un mec ıste muza- başladı Muso/ini - flit/er mülô.ka-
·~rv·ı... . kere edildi Ankara 18(a.a.) - Büyük f •kz• b J f •• d•• 
d 

1 
ayehn ad' b .. t · 392 b' . k Millet Meclisi bugün ögle<len ~ l UÇUK. SQQ SUr U 

,.ı h:spit ed"·d~ .. u çesı ın 42 lıra olara sonra içtimalarına başlamış Resmi bir tebliğ neşred• ldi-Alman meha· ~ il 
1 

.:;-:- !\'1eclis pe• şembe günii ve ilk toplantıı;ıııı Şemse ttin 
son t k filine göre bu miilakf1t Avrupn tarihinde c Vy ıç ıınaını yapaca Gün-.Ita;ın riyasetinde yap 

ı ay~t umum·ı l" · d.. t c ıs · 1 kati bir dönüm noktası olacakınış -ıı iğle<len s mec ısı un ve bütçe vilayet idare encu· mı~ ır. e enın açı nıasmı 
ed11 Sökm on~a Valirnız Şük· menine 484 bin 700 liraya müteakip, milli korunma ka· Fransız ve İngiliz matbuatı ne diyor ? 
•.ili "

11suerin · · t tb'k b 1 d ~ 
oır•e toplannı rıyasetın· ıbla2' ediımişti. nununun a ı ına aş ao ıgı- MOSKQ VA- RO.'v1A ARASINDA BİR 
• en· ış Ve gt·çe ı M ı· b"" .. · na dair Başvekalet tezkeresi .. ırı zabtı ok · n ce · ı ec ıs utçe encumenı • 
lb dıldikterı unarak kabul bütçeyi 515 bin 940 liraya okunmuş ve bundan sonra, ANLASMA YA İHTİMAL VERİLMiYOR 
d r ·ı sonra · d. 1 l f ı · k t" d l · 1 .eçı rnişti ruznameye ıblağ dmiş fakat bunu a ı ze ze e e a e ı o ay1sıy e 

~! Eııcu~~ı 1 d ve fevkalad,e olarak iki kıs- Fransız Avrın mer.lisinde ya· 
) 'leani tak . 

1

1 er. en g len te- ma ayırmı~, adi bütçeyi 392 pılaıı tezahurata aicl olup hari 
blltitçe enc~ır er~ okunnıuş ve bin 42 lira ve fevkalade büt· ciye vekaietimiz vasıtnsiyle 
JUc nıenıııde t k r Parist en gelen zabıt alkışlıır . nıal olunıırak ht- .et ikat ı çeyi de 12~ bin 8~8 . ıra 
1 

' Ye sevkol _Yetn:mumi· olaı ak tespıt eylemıştır. arasında oku·ımuş ve Lu bü-
2 11.İzak res· un~ıı adi bütçeııi ıı Bütçenin adi kısmının bi· yük sempatiye meclis ııamına 

Evvela 
1

~~. aşl~ııınıştır . rinci kıraatı y<ıpılara c kabul teşekkür edilmesine riyaset 
ı ""u · ı utçeııın d" d'I · t" .. cıue ınazbat· esbal>ı edilmiş fakat vctktın geç ıvam memur e ı n11ş ır . 

'V ası k , ı · kl" O 1 e teklıf edilen . 0 Unmuş olmasından dolayı heye-t Mec ıs, eme ı rgeııerıt 
lan ~eğ şiklikı Lutçede yapı· umumiyesinin yarıııki celsede j lzzettin Çalışlann intih..ıp 
encumc:niıı iz el r lıdkkıııda ve fevkalade bütçe ile birlik I mazbatasmı alkışlar ;uasında 
~ b d a •atı d" · · · k · b · · un aıı soıır · f ınıenmış te mGzakeresme k.uar verıl- kabul edere çarşarn a gunu 
e ; er okuıınıası~ ~tlların bire miştir. toplanmak üzere Ct'lseye 
~ 1asıllar Üzeriııda a~~aıırnıştır. nihayet vern:iştir. 

muş v b e rnuııak 1 Meclis yarın bütçe müza· 1 ·ıı . d .. 

PLuı 1 e azı tadi!"e aşeeı keresini ikmal ettikten sonra lc ·a veKı en ıı n 
o unıııuştıır a .a ka- perş,embe günü son toplanh l d 

Hususi rn h. top =l n ı 
16· ·· u aseb sını yaparak daimi encümen I I 
ı. gu vılayt'•ııı 940 e ın.üdür- b 

1 
Ankara 18. (a .a .. ). - .. _cra a ' azalarını seçecek ve u su · 

b~t ve ıtıasraf b·· senesı Vari retli! meclisin adi içtima vekilleri heyetı bugun O'?le-

Roma 18 A .A.- Bu sa 
lbah saat 9,30 da Bremen is
tasyonuna varan Mıısolini:ıiıı 

hususi treninded beş dakika 
evvel,Hitlerin hususi treni 
de Bremene gelmiş ve Hit 
lerle Musoliııi derhal Muso
lininin hususi vagonunda bir 
!eşerek görüşmü~lerd\r. Tam 
iki buçuk saat süren bir 
mülakat esnasında, Aı· 
man Hariciye nazırı Ribbeıı 
tropla İtalyan Hariciye Nazı 
rı Kont Ciyano da hazır bu 
lunmukta idiler. 

Hitlerl~ Musolini öğle 
yem eğini birlikt~ yemişler 

ve Sdat 13 te evvela Hitle· 
rin treni Berline hareket et· 

miş ve saat 13,15 te de Mu· 
solininin hususi treni Roma
ya dönmüştür. 

Mülakattan 8onra kısa 
bir resmitebli ğ" neşredilmiş· 
tir. Tebliğ şudur: 

"Üüçe ile Führer bu rn 
bah Düçenin vagonund ,ı 
iki saat .>Ür<"n samımı bir 
görüşm~ yapmışlardır . 

Bu görüşmelerde Koııl 
Ciyano ile Fon Ribbentrop· 
da hazır bulunmuşlardır. 

Hitlerle sulh ak
detmek m zara 
girmek deınektir 
Bern 18 A.A. ls-.içr~ 

Sonu 2 incide 

ın lira olar!lk tıtç .. siııi 427 b 1 den sonra saat 15,30 da Ba~ 
.. t devresi sona ermiş u una- S d M 

espit et . . vekil Doktcr Refik ay am n D l d ı • • 
Undur nıış CC:lklır. - ·.' reisliğinde ve başvekalet Ja- a a geve uso ını 
Vaf' . llcı esnaf Tl dileklerı iresinde toplanmış ve saat 

EN SON DAKfKA 

k ~nnz Sök .. lll_.l 18,15 t' :,adar ruzııameclc •• •• kl • ? 
ev~nde k nıensuer, d11n akşam Hal- } mevcut meseleleri mü::: . .ıkere gorUŞeCe er mı • 

un~uracı esnafile çok samimi eylemiştir. 
~~r vd~lirniz Şük .. b1 ~ haspihal yaptı Bir Fransız alimi Romadan verilen bu haber 

' uıı ak ru Scikm ·· d d A k d 
'Hatke. şanı saat 18 ensu bulunmuş ve icap e en te - o ara a henÜz feyid edifmedi 
topla Vıne geler k de birleri almak üzere esnaftan Ankara 18 (a a.) - Fran· 

ı naf"ıl enı?ış. olan k t orada bir aylık deri ve kösele ihti- F h f·ı· b 1 l 
k u d sanm tanınmış iktisad alimle- ransız me a 1 l unu ya an ıyor . bHı · ld ı ı saat su·· n liracı es yacını gösteren b:r cedvel 1 • k R A 

a e l 1 ren bir h rindeıı olup Üç gün evvt! .!..\n ara Londra 19 (a.a.) - öytt' r jansının Roma mulı ahi· Ş .. k 'U Unrnuşt aş istemiştir. J • olaı1 Andre ZigfricJ · h b · kt d" ~la k u rü Sök u~. Cedvel bugün valimize ve ya ge mış . rı şu a erı verme e ır: 
Uııu rnt'ıısuer d b bugü .ı Si yas" l Bilgiler okulun Fransız Başvekili Daladye ile Musolini, bugün veya tiy· .1 nracıla e.ıve.· rilecek ve icap e erse u 

ctç arı · rııı arzu ·h k k da ilk konfe raıısıııı, vermiş ve yarın Cenevede görüşec~klt!rdir. ~ zu c.1 111 Öğr<' k . . ve ı ınevzu üzerinde oııuşrıu 
e t<nJ •

111
•e ıçııı 1 kt hat"p çok alkışlanmıştır. Paris 19 A . A. - Daladyeııiıı Cen veye giderek İtal· ı 111 • ere sır · ı .. ar ÜLere tekrar top anaca ır . 

ış Ve söz I ası e soz ver y rn Ba~vekili Musolini il e gö : üş ec~ğirı · da:r Pöyter A· Cılığııı d"I a a~ılar, kundura B • ••k •• •• 1 
hal t! el" ıa rnutekftt . . u• r JIU gıır eş m usa j1nsrnm Rnmadaıı verdiği h ı '> .! r Fransız ı!ı ehı.f ıl iıı de ya· dükJe~i ~e.si içi11 luz~ı~ b~r '3 lanlanmaktadır. D ladye hal · ıı P.ui st~Jir ve bll;üıı k ii 
fflÜşler<J;/ 1Yaç1ar1 ilt'rİ s~:~ bakası hazırlan lr ııor p:ırla TI "' nto içtim uııda 'iÖl al ı c,ı '<tı r 

3 Loııdra 19 A.A. - Amerika Hariye müsteşarı Vels, 
ba 1lıeri SÜti.ıl ı- ıı b . • · b ·· .. h Musolininin Hitler görüşme ~ i.uJ e ıı ~oııra tekrar kendisile 
. Şıceı şu do u ıstt>klt>t Bu müsab 'l kaya bölgemızı.n. ~tun P~ - tf"mas etrniştirVds bu ak~am ce.ıı evede ı vapura binert>k 

ı l'tııde b: rı e rt llok ı a ÜZ t_> • livanla't"J iştirak ede celr., hır. mcılere ma. . Amerikaya hnrekd edt>cektir. 
1 Şnt t'kte idı · d kd 

h Ku · dalyalar ve t~şvik ına~ıyetın. e na 1 '11/f .. '-f f •kl T·· k • 
eyeti te~kiJiVVetlı bir idare ınükafatlar verılecektır LYllli. e l er ve l ur ıye 

~ Esııııf · k r Mt-nınuniyetle haber aldt : lar da verilecektir. Tiirkiy~ bir harbe icbar (• dilir~e,ıniitte-
- D .a · rt>c 

1 t t> nıini k Bölgemizin bütün ı>ehli- f"kl d h 1 b"t•• k ti "I lt•ıııııt-si "~1 ıhtikarının ön ğnmza gör•! ciddi ve s1 ı • er er aı ve u un uvve en e yar-
4 13· surette faali,yete g'"'çmiş bu- vanlarının iştirakini temin dım edeceklf' r 

t k ır d edici tedbirler alınmış olan ('ş Vili
1
. )'ar ırn sandığı lunan bölgemiz Beden terbi- bu müsabaka, yine bölgemi· Londra 19 A. A. Avam kaınarasındr. nwbuslnrdnn bi 

.. 1 • yesi teşkilatı, bu defada eski ı ı· k" ·r 
d"J 

1

ııız . zin taııınmış güresçilniııuen ri, ür ıyeniıı temamiyetiııi muhafaza v .. ya ürkiye 1 kıe ... · . • · ' ' 1 1 
? i ı ve milli sporumuz olan gü- k h 

ttk • •ııı <likkatle d" 1" teşkil olunan bir lı:i em e- komşularından birinin imdadına koşmak mecburiyetindt> ııot . 1 ın tye • reşi ele alarak büyük bir müsa t d d"I 
heıı1 "ıı : nı,ış v ı• bunlardaıı baka hazırlamağa başlamıştır yeti tarafın, an i are e 1 e kaldığı takdirde müttefiklerin yardını t>tın esi ııin tesbit 
Ql,Hıl y pı nıası nıuınkiın Programı tesı>it edı" len ve cektir. edilmiş olup olmadığm sorrnuştur . l3\J !iuale et vnp veren atııı d ı Msüabaka tarihi 14 nisan dıg "rl ... · . t•r ıal yapılacağını bu~ün yarın ilan ve tamim Hariciye müsteşarı demiştir Li: 
• t • ıııuı d 1 ı kk pazar günü olarak tespit edil 1\:iıı icar> d ,._ a 

10 
uku edilecek olan bu müsabaka ;, Egv er Türkiye bir Avrupa d evleti tarafıııdan tecavü-e e ı "11 , miştir. Güreşler o gün sabah 

<tlac · v 
11 

eşe ::>üsleri ö~rendigv imize göre Sreko • k k d d ze ugv rar veya harbe icbar edilirse, müttefikler Türkiye-rnj cıgıııı kendilerine vadet- n tan a şama a ar evarn b 
ş Ve her ş d Romen, serbest ve mahalli edecek ve::~ neticelenec·ektır. ye ellt"rinden gelen ütün yardımı d erhal yapacaklardır .

11 ııafııı kendi :~a~a:ı~~:e~ es· olmısk üzere üç nevi güreş Bu huımstaki programı Be . Bundan sonra, müttefiklerin Şark orduları kuoıand ııı-
\t•lli bitlık v·· d . uv- ı.izerine yapılaı;ak, her nevi den terbıyesi Asbaşkanlıgwın· lan arasında yapılan müzakerelere Türkiyen i ıı iştirak 
it.· ucu e getırme· d b" · · l 1 d d d' · l · 

• ı luıunıuııa işaret ederek e ırıncı ge en ere ma al- dan alarak yarınki sayımız· e ip etme ığı sua ine t cevaben Hariciye müsteşan 
W• kıymetli ir~Jlarda yalar verileceği gibi teşvik da neşredf!ceğirı~izi ümit ~di demiştir ki : 

~ mahiyetinde nalıcdi mükafat· yoruz. "Türkiye ile isti,are ve müıakcreleı imiz :ff'vaın ediyor, 



ilkokul öğrei
menlerinin 

Köylüleri-
• • 

mızın 
Haftalık 

. . 
gezısı 

Şehrimiz ilkokul ö;;ret· 
menlt"ri Hatayı tanımak içiıı 
her pazar günü bir geıi ter· 
tip etmişlerdir . Gt-çen pazar 
Reyhaniye ve Kırıkhana gi

Zelzele F elake•ze 
delerine t~berrü 

listesi 
Ala'lı 

den öğretmenler evvelki gün M Hasan tat 
Lira 

1 
Hıtsaıı Cit 
Hakk~ Yonar 1 

de l\adir BiJgerıiıı reisliğinde 
Beylnn ve İskendeı una bir 

K. 

75 

gezi yadmışlardır. 
Beylan tepesinde Nuri Ay· 

dın tarafından miUi mücade· 
le tarihine aid ve o mıntakada 
cereyan c::den hatıralar anlatıl 
mış ve öğretmenlerimiz Bey· 
landa Vr> lskenderundaki mes· 
lekdaşları larafındatt karş!· 
lanmışlardır. Beylandaki ş~-

Abdo Paşa 50 
Mahmut Derviş 25 
Mahmut Paşa 25 
Ali Haydar 30 
Süleyman Bedir 25 
Şaban Dev 20 
Halil lbrahim 25 
Ali Mehmet 25 

•hitler abidesine bir çelenk 
Deli Hasan Ahmet 25 
Deli Hasan Mustafa 25 

konduktan sonra İskendenmeı 
gidilmiş ve İskenderun Halke
vinde şereflerine bir ziyafet 
verilmiştir. Hükumet ve Par 
ti erkanının hazır bulundu
ğu bu ziyafette samimi has· 
bihaller yapılmış, ziyafetten 
sonra mektepler gezilmiş ve 
tetkikat yapıldıktan sonra 

Ali Hasan 20 
Süleyman Salih 28 
Mustafa Mehmet 40 
Mahmut Türkkan 1 
Süleyman Bekir 
Bayram Uçmaz 
Ali Mahmut 

Av aklı 

Mahmut Süleyman akşam şehrimize dönülmüş· M 
Mahmut Şıh usa 

tür. y ç· k 4 
önümüzdeki pazar günü unus ın aya 

Süveydiyeye gidilecektir. Bayan Emine 

23 Ahmet Hasan " temmuz,, Ali Yonar ı 
Spor klübü Ganim Yıldırım 1 

Halkevi "'23 t~mmuz Hüseyin Ür>al 
Spor klübü,,aJı ahında yeni bit Ali Gürbüz 

k k Osman Gürbüz 1 spor müessesesi urmağa a· 
rar vermiş ve bu karar dün· Abdülkadir 
den itibaren tatbik mevkiirıt> Ahmet Gabbun 1 

• konulmuştur. Dün akşam Hatim Çin kaya 
Halkevi salonunda toplanan Osman Ünal 
müessisle-r, nizamnamt' üze· Mustafa Ôzcaıı 
rinde konuşmuşlardır. Klüuüı Sadık Güvt'n 
forması tespit olunmuş bu· Kamil Rıdvan 
lunmaktadır . Beyanname bu· Ahmet Kerpuç 
gün yahut yarın hükumete Mahmut Ali 

:50 
15 
30 

35 
50 

50 
40 

25 
25 

25 

25 
50 
25 
25 
50 
25 
25 
25 : verilen·k klüp filen faaliyete Alımet Yusuf 

geçecektir. Ş'"k ·· Gürbüz 50 
Meml kette sporun dah:ı Süleyman u ru 

1 verimli bir şekılde inkişafını Hasan Çinkaya SO 
temin edecek olan bu hare· Mikail Gökpınar 
keti alkışlar, müteşebbisl~ri Mehmet Zehra 25 

Yusuf Hassun 25 ni tebrik ederiz. 
2

)-

Vz/ aİıetimizde ~::~u~a~:~p 30 -Yeni tayin ve nakillıer Ahmet Muktat 20 
1skeııderuıı Hs. Başhemşİrt>li lskender Hassun 25 

ğiııe Sinop memleket hasta Selim Yunus 50 
nesi eski hemşirelerinden Mehmet Kaytaz 25 
Leman Kazırn, Ueylaıı ııaıı j. Mustafa İbrahim 50 
yesi Belediye ebeliğine Ak- Yusuf Hasan 25 
hisar eski Belediyı: 'Jbesı Ramazan Keskin 50 
Ayşe Mustafa, Hassa tapu . Kadir Güven 1 50 
sicil nıuhafızlığıııa Diyarbd· ; Mehmet Ôztürk 50 
kır grupu tapu tetkik ıneınu ~ Mehmet Artaş 25 
ru Haydar Mutan, Antakya l Süleyman Ze-hra 
talebe yurdu ıııü<lürlüğüne 1 Ve Ali Tavil 
Emin Ata han, Yaylddağı mu-
ayene ve ledavi~vi Mhhat Ala han 
memuru lbrahim Saldıran Halil Bereket 
Antakya Belediye sıhhat ıne arkadaşları 
murluğuna. Kırıkhan hükumet Halil Savrarı 
tabibi Alı Civelek ilaveten 

41 

Şeyh Eyup ve 
5 
3 

Kmklıan Bdediye tabibliği- M AliBüyükayak 4 
lbrahiın Vural 1 50 ne, Aııt<lkya hıı:s'anesi nisa: 

iye mutahassısı Doktor Raıf Abdullah Aydınlı 1 
Akdeniz Diyarlldkır hastane M\ılla Veli 1 
si nisaiye n~tahassıslığına, H. Ali Me!ımet 2 
Ankara doğum ve çoçuk Ba KaralıKöy namına5 25 
kııııev: ınutahas:;ıs muavını ~Dikmece Köy ,, 2 24 
Doktor Mazh~r .A~ay An · ' ŞeyhBttdir Korkmaz3 
takya hastanesı nısaıye muta· Süleyman Korkmaz 35 
hassıslığına nakil ve tayin : 
edilmişlerdir. ( " Sonuvar,, 

AlmanlJa,Romangag1 ga
ranti edecekmiş! 

s\ 
Şeker ısatı __ 
lskende: un malnıiid ;;ız 

J" de bulunan 158 çuva Ur 
Tataresko ~öylediği bir nutukta, Romen 

milletinin topraklarını ınüdafaa için her 
fedakarlığı yapmağa hazır olduğunu 

ilan etti 

açık arttırma suretile ll5n 
denindn 26,3,940 giiO 5 ku 
lacaktır. 

Taliplerin mezkur 
dürliığüne nıüracaat18r 

Biikreş 18 A.A. - Romen 
parlamentosu, Ordunun tak· 
viyt>si ve .. yeni !lilahlar ahn· 
ması için 30 milyar leylik 

tahsisat kabul etmiştir. Bu 
münasebetle bir nutuk söyli· 
yen Başvekil Tataresko de· 
miştir ki: 

.. Romen milleti, huku
kuna riayet esasına dayanan 
bir sulh istiyor. Bugün Ro· 
men topraklarına sahip ve 
hakim bulunuyoruz. Bu top· 
rakları müdafaa ve muhafaza 
için her türlü Feda karlığı 
yapmağa hazırız. 

1 'ahilde memleketin gös
terciiği tesanüd ve yurtsever 

Jikle ordumuzun kuvvetine 
.~üvenmekteyiz.,, 

Başvekil, eski devirde-
ki kinlerin unutulduğunu 
ve memlekette tam bir sü 

kun vermek havasının estiği 
ni ilave etmiştir. 
Diğer taraftaıı, Sovyetler· 

le Romanya arasıııda bir a
demi tecavüz pakhnın imza
lan1cağıL1a dair burada hiç 
bir malumat yoktur. 

Fakat Almanyanın, bazı 
tavizata mukabil bu günkü Ro 
men hudutlarını garanti ede 
ceğine ve bu iş için yakanda 
Bükrnşe Aman ricalindt!n 
bazılarının geleceğine dair 
kuvetli bir şayia dolaşmaktadır 

ilan 
Kırıkhanırı Taş olıı~ 

den Ahmet fakı kt%1 

nafaka ve sairedeıı 
Dede çınar köyünde11 

Kamil oğlu neşetin ' 
borcundan dolayı :ıı.ll 
bulunan Dedeçınar k 
Beydeşli ınevkiinde ~ B 
tapu parsel numaralı 
ta bahçedeki üç sehiı' 
s~him hissesi 15 nis8

9 pazartesi giinü saat 
rıkhan icra dairesi11ct 
arttırma ile satılacak R'nr 
tırma şartnamesi l ıııs* eci} 
t "h" d . 'b b,.y arı ın en ıtı aren - a 

Acebu ne 
konuştular? 

1 Vels avdedini 
Tehir eUi 

tarafından görülebile' &ün 
tayin ediıen zamandı d v 
ma bedeli gayri ille ede 
muhammen kıymeti ~ ~1 iid 
.. •. 1• .. d 1 uur. uçyuz ıranın yuz e ~ 

(Başı 11irincidt-) 

gazeteleri lierlinden 
b~ri v~rmektedir: 

Berlin mehafili, 
le Musolini arasında 

şu ha-

Hitler
vukua 

gelen görüşmenin Avrupa 
tarihinde kati bir dönüm 
noktası olacağıııa kanidir. 
lki devlet arasında kati bir 
program hazırlanmaktadır . 
Bir kısım Alman mehafiline 
göre, bu günkü hup da
ha büyük mikyasta g~nişleye · 
ceğ~ için iki devlet adamı 

görüşmek lüzumunu duymuş 
lardır. Diğer taraftan hala 

Romada bulunan Amerikan 
Hariciye Nazırı Velsin Ame 
rikaya dönüşiinü bir gün te· 
bir etmesi bu ziyaretle ala
kadar görünmektt!dir. Muso 
lininiıı Hitlere umumi bir 
sulh projesini kabul ettire
rek Velse son sözü söyle 
mek için bu seydhati yaph 
ğı da hatırlatılmaktadır. 

Paris 18 A.A. - Fransız 
matbuatı, Musolini Hitler 
mülakatını dikkatle takib et 
mekte fakat henüz hiç uir 
mutalea yürütmemektedir. 
Yalnız bazı gazeteler, bu mü 
lakatın umumi bir sulh pla· 
nile alakadar olduğundan 
bahsetmekte ve lıaıyayı bu 
günkü harp harici vaziyetin ı 
den .;ıkarmak için Almanla· 
rın sarfettiği gayretlerin bo 
şa gittiğini yazmuktadırlar. 
Oiğer bir kısım gazeteler de 

şunları yazıyor: 

"-Bu mülakat ya bir 
sulh veyahut harp taarruzu 
mukaddemesidir. Harp taar 
ruzunu bekliyoruz ve buna 
hazırız. Fakat bir sulh ta 
arruzuna asla yanaşmıyaca

ğ'ız. Çünkü Fransa ile İngil
tere Hitlerle sulh akdederler 
se bu, müttefıklerin meza· 
ra girmesi ve tam bir mağ· 
lubiyeti demek olacakhr.,, 

Ber.n 18 A.A.- Havas 

Roma 18 A. A. Dün Pa· 
pa tarüfından kabul e1ilen 
Vels, Papanın huzurunda 55 
dakika kalmıştır. Amerika 
Hariciye ;vlüstesarının dün 
< kşaın Amerik.tya dönmesi 
mukarrerdi. Fakat Müste~ar 
son dakikada programırıı de 
ğiştirmiş v~ çarşambaya kal 
mıştır. Bu kararın Musolirıi 
Hitler- ıvlülikatile alakadar 
olduğu ve Musolininin sulh 
için Hitıeri iknaa muvaffak 
olduğu tahmin olunmakta· 
dır. 

Kızılay ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu 

menfaatine., 
Ş~hriınizde bulunan re · 

vü heyeti Kızılay ve Çocuk 
Esirgeme Kurumları menfaa
tine bu akşam bir temsil ver 
meyi teklif etmiş ve bu tek
lif kabul edilmiştir. 

Hayırseve:r Halkımızın 
bu gece ki temsile koşacağı 
nı ümit ederiz. 

lzmir fuarını ziya
ret edeceklere 

Ankara.18 A. A. - Mü
nakalat vekaleti, bu sene 
İzmıı fuarı için lıe r sene ol 
duğu gibi tenzilatlı tarife ha 
zıı lnmıştır. Fuar ı ziyart>t 
edecek yolculara onbeş:gün· 
lük halk ticaret oilı!llerin -
dt!n yüzde 50 ııisbetindt: ten 
zili t yapılacaktır. 

Yani üçüncü mevki 15 
günlük bilet 875 kuruş ikin 
ci mevki 12 buçuk lira ve 
birinci mevl<i 17 buçuk liradır 

bulmadığı takdirde e 1 ~?ıi 
arttıranın taahhüd~ ~uıı 
kalmak üzere arttırııı' ıstif 
gün daha temdit edil bu\u 
cağı ve 15 inci gün' 
atte gayri menku\iill tilcıı 
arttırma ihale edile' Har 
ipotek sahibi alır rna 
lılara diğer alak8 Alııı 
gayri menkul üzerindt h1u., 
larını hususile faiz ~t bulu 
rafa dair •İddialar.~fl1 ~ ı 
müsbitP.lerile 20 gu11• anı 
icra dairesine bilO' lllı.ıh 
aksi halde satış b beye\ 
paylaşmasından hariç 1 ·rı 
!arı vP. talip olanJar10 

mezkurda muham01e11 

lin yüzde yedi buçuğıl V~ril 
tinde pey akçasını ~~ edili 
li bir bankanın te~ll~I feıık 
tubunu getirmder• 1 ••utı.ı 
nur. ki : 

ilan 
Körkadı, Şekercik~ V Q 

Memet bini lbrahiJll r 
na ait üç parça gaY, 
kulün birn seneli~ 1

1 
hafta uzatılmış~ır. b 
3,940 cuma günü sı 
vakıflar idaresinde yM 
tır. { ı;teklilerın nıii<' 

Dt 
ki] 

v 
ilan olunur. slier 

il arı dt'v~, 
.. şııın ~ 

Maarif Müdürlii~0 topla: 
1 Hatay Miit:e Ve ab 

yon çatı tarasalarıo1~ saat ,, 
la te<.:ridi ve d~relt'4 Yali~· 
ııilenmesiniıı 25,3·90t ı.st ekı , 
tesi günü saat 15 

11 
kc.:ndj 

eksiltmesi yapılaca~~ ll~adı 
2 - Keşif bedt·b ıı:ışı ,~ 

62 iki kuruş ve ilk ~. 
185 liradır. { •tıird~ 

3 Umumi ve t' eı 1 p 
1 . M" d Jif• t t-, name en uze e • c

111111 
bilir. . i ~ ltıa~1 ajansı bildiriyor: Romadan 4 - lsteklilerll' ~' ltıııi r: 

gelen haberlere göre, ltalyan ' ~at m7ktup.la~ı vee~fl t t.ııa~ 
siyasi mehafili ltalyanın Sov· sıkaluıle bırlıkte ..,ı anı 

' "d V ı· kıw· atı yellere karşı aldığı vaziyette : atı e ı ayet mu ıe , <lu 
bir değişiklik ol~ıyacağına !anacak olan he~e ) ctı;ıı~ 
katiyen kanidir. Moskova atları __.../' 1 lara 
ile Roma arasında bir yakın Neşriyat Müdürü: i te~ 
laşma imkanına da ihtimal Selim ÇELENK E 
veril ınemektedir. C.H .P.Matba:ısındll 


