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Almanlar bir sallı 
taarruzu yaptılar 

Cephede yapılan bu taarruza 
s verilen cevap 
aatıerce si;ren sulh taarruzu Fransız ve 

p İngiliz atrşiyle iskat edildi 
Paga.~dr~s 24 (a.a.) Almarı pro sosturulmuş ve Alman pro· 

il se · · · d l' k d · k cephesinde rv~.ı;ı?. dür~ garp paganda lavhalerı e ı e~ı 
taarruzu buyuk bır sulh edilmiştir. Fransız. ve lngı-
tir. l' a na teşebbüs eylemiş· lizlerin açtıkları bu ateş kar-
YQnna~~ar .. lerden ahlan be- şısında bütün Alman hopar 
lasiyle ve hoparlörler vas törleri susmuş ve Almanlar 
taaı ruzJapılan bu hakiki sulh da mukabil ateş açmışlar dır· 
kıtaatını, Fransız ve İngiliz Dün cephede oldukça faal 11 

otoına.tik ateşiyle bir keşif hareketi olmuştur. 
"ltaıy h - "" ··ı dd . . İtaı a ala m!I ere ıc 

Yan rn h f' . . k ·ı laşrn k e a lı, ltalyanın mos ova ı e an 
at. da ta hiçb1r menfaatı olmadığı kana 

ın d' 
ır - musolini kumandanlarla 

.. Roına 2 görüştü 
"letııs\ H 4 A .A.- Röyter biy t! ve h:\va nazırlarını ka· 
İtalyan s~lll~dan bildiriyor: bul ederek kendilerile uzun 
rıırı h Yası ıneb f'l' 1 dd .. .. .. t .. . eni.iz .. a ı ı, talya mü et goruşmu~ ur. 
Vazıyette 1 rnutereddit bir Bu göri:şmenın mevzuu-

kllıekte Ve ~~Uğunu beyan et nu ltalyan toprakla rniıı hd-a ıvıusor . . . ' 
rar Vernı J·~.ınının hıçbir vadan gelecek hücumlara 

htııın k e ıgıne k . b . . 1 
ı·ı a lad 1 aııı u- kar~ı korunması ıçın a ına 1 Moskov~ ~lr. ~u meha- cak müdafaa tedbirleri teşkil 
Yap'.lla ı e bır . l 'd. 
d· nııı ttal . . . an aşma etm~kte ı ı. 
~ıı başka hi Yb~ ıçııı zarar· Macar 

nıın etın· ç ır fayda te· 
b k' 1Yeceğ' 

Hariciye 
Romada u 1 İtalya .. •rıe kanidir.Ha 

ıneııfaat' . , ıcın ancak k d" Roma 24 A.A.-- Macar fa ın 1 dij .. en ı 
atlerinh Şunını!k ye men Hariciye Nazırı Kont Teleki 

Nazın 

ta.ki ernrett• • · l · · N r n d P etmek ıgı yolu ta buraya ge mıştır. azı ı 
ır. hlecburiyeti var şerefine Kont Ciyano tara-

Musofini .. fından bir ziyafet verilmiş-
-,~~~~d:u:n_!ltaıyan Har t. 
~OON~ ır. l.6 ~-IK4ı ____ m 

liQJga ile Mısır arasında 
8.. ademi tecavüz JJaktı 
o~ le b' k . d. . k" ır pa tın imzası şım ı ım ansız 

I<· h' görülüyor 
Mıs1 ; lı:.e 25 A.A.~ ~avas ajansı biıdiriyor: ltalya ile 
f'ııe ıukuıneti arasında bir ademi tecavüz paktı için iki 

tar de~veı ıtalya hükümetince Mısıra yapıla ı teklifin tek-
e ıldi· · • h kk d sızu 1 h gı ve bu hususta temaslara başlandığı a ın a 

laıı~ak aberler, ltalyanın Kahire Elçiliğ: tarafından yalan 
tadır 

Mısır B . . . 
ııı s aşvekılı hu hctberin doğru olınn<lığı· 
ol~ıa

0

ı1'. zanıaıılardaki görüşmelerin bu pakt il~ alaka~ı 
Paktı: 1~ 1111 • bugünkü beynclnıilel şartlar içinde böyle bir 
Vekil 'ı-{:::,Z<tsııı~ da imkan ~~.lunmadıgını söylt!m.işti." 13aş· 

''B cıs Aıaıısıııa vardıgı beyanatta demışdır kı. 
tiren eyrıelnıilel hadiselerin inkişafını bugiin kimse kt"s
rnutaıe~k Bu har evvelki harplere benzemiyen bir harptır. 

Ya ız ve hazır bulunmak lazımdır. 
1 i .. L Lord Hal•faksın nutku 

.. Orıdra 25 nA A d d F' . 
lle b· .. · . - Londra ra yosun a ın mılletı-
<le~işırt' lıikt~be söyliyen İngiliz Başvekili Lord Halifaks 

ır 1 .• 

tn~~ ~alıranı~n ordularınız yerıilmerniş bir ordu vasfını 
ııun a ~2.a etmektedir. Zaferi islihsal ettiğimiz zaman bu
v t ı~ımt-tleriııden siz rde istifade edeceksiniz. Kara kuv-e lerın süprülüp .. 

atılacağından eminiz. ,, 

1 Milli Şef imiz 
Yun"n Kralını teb

rik ettilf'r 

Büyük bisiklet .!Jarışlurı 

Ankara 25 A. A. - Yu
nan istiklalinin 129 uncu yıl 
dönümü münasebetile Milli 
Şef fnönü Yunan Kralına bir 
tebrik telgerafı çekmi~, Baş· 
vekil Doktor Refik Scıyd am 
ile Hariciye Vekilimiz de Yu 

Yirmi bölgede yapılacak yarışlara bölgt! 
miz de iştirak edecekti'". l.5 kiloın.:ob elik 

lilk yanş·~önümüıdeki pazar günü 
yaf.ılacak 

nan Başvekil ve Hariciyr. Na 
zırı Metaksasa tebrik telleri 
çekmişlerdir. Bütiin Türk mil 
Jeti kardeş milletin saı detiııe 
iştirak etmektedir. 

Başvekilimiz 

Dün istanbula gitti 
İstanbul 24 (a.a.) - Bu 

sabahki trenle Ankaradan 

Bisiklet federasyonu ta -
rafından Afyon, Antalya, Ay 
dııı, Bilecik, Bnrdur, Diyar
bakır, Çankırı, Kayse-ri, Kırk 
lare\i, Edirne, Gaziantep, Ha 
tay, Malatya. Mıanisa. Muğ -
la, Niğde, Rize, Tokat, Yoz 
gaJ bölgelerinde ayni zaman 
larda yapılmak üzere 15 i1a 
75 kilometrelik 5 bisiklet ya 
rışı tertip ediln1iştir. 

Bu yarı))ları muntazaman 
yapan ve federasyona bildi·· 
diren bölgeler yarışçtlarıııın 
ko nşu bö'g-:!lerle tem ıs tenin 
edilecek ve iyi derece alan· 
lar Türkiye biıiııcilikl(!riııe 

ıştirak ettirileceklerdir. 
15 kilometrelık ilk yarış 

31 mart pazar güııii, 30 ki· 
lometrelik ikinci yanş 7 ııi-

san pazar günü )'i\pılacak, 
müteakiben, 40, 50 ve 75 

/kilometrelik .. koşular .ise bila 
hare ilan edilecek~tatil gün·~ 
!erinde yapılacaktır. 

Bu koşulara bilumum 
amatörler iştirak edebilecek 
!erinden ~girmek İstiyenlerin 1 

:bugünden itibaren JAntakya • 
Ha'kevinde Bedt-n terbiyesi 
asbaşkanlığına müracaatla 
kaydolunmaları ve koşucula
rın sıhhi muayeneleri 30 
mart cumarlesi günli saat 3 
te bölge Asbaşbnlığında 
yaptmlacağl 1dan a lakadarla 
rın o gün o s ıatte Hatkeviıı 
de hazır bulunmvları lazım · 
dır. Sıhb mu\.lyeııesini yap
tıramıyanlar koşulara iştirak 
ettirilemezler. 

şehrimize gel~n l3aşvekil Dok· 
tor Refik Saydam Haydarp.ı· 
şa istasyonunda hükumet n· 
kanı ile kesif bir halk kü'
lesi tarafından karşılanmış 
ve- halk tezahuratı arasında 

lstanbula geçer~k Perapalas 
ote !ine. gitn:işti r. 

Nafıa vekili Dikilide 
Mis af irlerimizl Is~erıderunda 

Ankara Kız Lisesi Nufus sayımı de -

lzmir 24 (a.a.) - Nafıa 
talebeleri neme hazırlıkları 

Vekili Ali FHad Cebescy bu Ankara Kız Lisesi ta:ebe 
gün Bı!rgama ve Dikilide~i lerindrn mürekkep 70 kişi · 
sulama tesisatlarını tt"tkık ıik bir kafile, hocalarile be -
ettikten sonra Manisaya git· raber evvelki gün şehrimize 
miş ve oradaki muazzam su· gelmiş ve Maarif müdürü ile 
lama tesisatını t~tkik eylt'· Maarif mensupları, Kız Lise 
miştir. talı.!be ve hocaları tarafından 

Amiral Moren lzmirde karşılanmışlardır .. Misafirler 
·şerefine Turizm oteliııde bir 

İzmir 24 (a.a.) - Fran- öğle ziyafeti verilmiş ve zi -
sız pasif korunma mu yafet çok neşeli geçmiştir. 
tahassısı Amiral Moren ma· Akşam yine misafirler şere-
İ)etindeki Subaylarla heraber fine bir çay verilmiş ve ta
bugün lzmire gelmiş ve istas- lebder, Hatay hakkında Va-
yonda Vali, askeri komutdn !imiz Şükrü Sökınensüerd~ıı 
ilt> ·diğer erkan tarafından malumat istemi~Ierdir. Vali 
karşılanmıştır. Amiral Moren. Sökmensüer talebelere, Hata· 
lzmirin hava hiicumlttrırıa yın tarihi, coğrafi, turi~tik 
karşı pasif korunma tedbiı- ve kültürel vaziyı;:ti h:ıkkını 
!erini tetkik edecek ve bir 1 du uzun ve mufassal izahat 
hafta kadar burada kaldıktan I vermiş, bu izahattan çok 
sonra İstanbula gidecektir. memnun olan talebeler Va-

/ ş Bankası Iimize teşekkür ederek Ha· 
tayda gördükleri sıcak ala -

30 ÇC•C uğu okutacak kadan dolayı da ayrıca meın 
İş Bankası Hatay şuhe· 

si çok hayırlı bir teşebbüs 
yapmış ve Hataya yerleşmiş
bıılunan Erzincan ft'lakdze· 
dderin<len 30 çocuğu kendi 
hesabına okutm.ığa karar 
vermiştir. 

Banka Müfetıişlerinderı 
Karni M~arif müdürGmüzle 
görüşerek Erzin
can felaketzedelerinden 30 
çocuğun ismini istemiştir. 

Bunlardan ilk tahsilini 
bitiren kızlar A nkarada is
met Paşa Kız Enstitüsüne ve 
erkt-kler de İstanbul darüş
şefka mektebine gönderilecek 
lerdır, 

nuniyetl~rini izhar etmi~ ve 
ve Hatayı çok beğendikleri· 
ni ilave etmişlerdir. Misafir 
lt·r evvelki akşam şehrimiz. 
den ayrılarak lskt'ııdı>ruııa 
gitmişler ve geceyi lskeııde
runda gt-çirdıkt!!n ;;oıı
ra dünkü Toros ekspresile: 
Aııkaraya dönmüşler.lir. 
Eskişehir Halkevi 

·(f- msil kolu 
Evvelki gün şehrimize 

geldiklerini haber v rdiğimiz 
Eskişehir temsilkolundaıı 25 
kişilik kafıle cuınart~si gece· 
si İskenderunda '' Akın ,, 
piyesini temsileyJenıiştir. Mi
safirler Halkevi tarafından 

Dahiliye Vekaleti Teşri
nievvelde yapılacak olan 
umun i nüfus sayımı hazırlık 
!arına JevMn etm .. kte<lir. 
Büyük uüfus sayımı için Is· 
kenderuıı ve Bakırköyd'! bi
rer deneme yapılnıosıııa ka· 
rar verildiğini evvt"lce yaz· 
mıştık. İsken .:feruııda yapıla
cak olan deneme tarihi önü 
müzdeki 14 nisan pazar gü
nü olarak tespit edilmiş ve 
icdp eden hazırlıklar.1 lJaşlan 
rnıştır. Denem .. yaparak m" 
murların listesi hazırlanmak· 
tadır. 

Prof(>sör Mehmet 
Ali Ayni şehrimizd~ 

İstanbul Üııive rs tesi Pro 
fesörlı:rinden Mehmet , Ali 
Ayni evvelki gün Hataya gel 
miş ve tedkikatıa bulunduk
tan sonra bugün İskenderu
na gitmiştir. 

İskenderun ve An 
takyada umumi 

kütüphane 
Haber aldığımıza göre, 

Maarif Vekaleti lskeııderuıı 
ve Aııtakyada bir umumi 
kütüphane açınağa kcarar ver 
miştir. Bu kütiipharıt"ler için 
lazım gelen kitap il(· tahsi
sat yakında gdec~ktir. 

misafir edilerek ~ehir ve ci
varıııda görülecek yerler gez 
dirilmiş ve şereflerine ziyn· 
fetler Vt•rilmiştir. Temsil ko· 
lu evvelki geceyi şehrimiz· 
de geçirdikten sonra şehri. 
mizden ayrıleırak fskerıderuıı 
ve Adana yolile Eskişehire 
dönnıüş\eı dir. 



Spor: 

Dünkü Futbol maçı 
Adana Li~esi 4 -- OGençsporu yendi 
Beden terbiyesi başkao!ı· selil~r, futbolda 4-0 Gençspo· 

ğının misafiri olarak bölgemi- ru yenmişlerdir. 
zi ziyaret eden Adana lisesi Havanın so2-uk ve rüzgar· 
futbolcuları cumartesi günü lı olmasına rağmen bine 
lskendernnda, dün şehrimiz- yakın seyirci sahada hazır 
de iki maç yapmışlardır. bulunmuş. Sayın Valimiz de 

lskenderunda Halkevi fut·t m~çı so.nuna kadar takip et· 
bol, voleybol ve basketbol . mış\erdır. 
takımlariyle karşılaşan lisdi- · Adana liselilui çok gü· 
ler basketbolda mağlup ol- zel oynamışlardır. Gençspor 
muş,futbol ve voleybolda ga· münferiden kuvvetli oyuncu· 
lip gelmi~lerdir. lara mıılik olmakla beraber 

Pazar günü sabahı İsken- henüz ekzersizlerini ikmal 

d d h 
·m· g len eJemedikleriııden yine ahenk 

erun an şe rı ıze e . . .. . . 
AJana liselileri Ankara ote- lı bır oyun gosterem ~mışlerdıı ~ 
!ine misafir edilmişler Vt:>. sa- Mamafi sıkı bir çalışın~ ile 
at 15 tc Gençspor voleybol yakında gençsporun eskı kuv 
takımiyle, saat 16 da futbol ~etli halini. al~ca~ı şüphesiz-
takımiyle karşılaşmışlardır. dır. Adrtna lıselılerı bu sabah A 
Voleybolda ıs _ 3 ve 15 _ danaya dönmek üzere şehri· 
4 sayı ile gc1.lip gelen li- mizden ayrılmışlardır. 

Ecııebi sula
rında bulanaıl 

YENIUON 

Molotof Finland(qa 
Berline gittimi Diktatöı lük mü 

gitmedi mi? istiyor? 
Helsinki 24 A.A.- Sov Fransızca Parisuvar gazt>· 

vet Hariciya Komi~eri Mo· lesinin Helc:;inkideki hususi 
lo~ofun, yantndC\ ukeri bir mlıhabiri bildiriyor: 
heyet olduğu haMe dün Muhafazakar g.ızetesi olan 

3 ... rline vardığı v~ ~iman dev "Üssi Suonıi,. dt> bugün neş· 

Güven 
Sigorta 

Sosl}etesi 
Sümerbankla Enılak :ve 

tam Bankasının kuru111ud~' 
TAMTÜRK 

let adamlarile müzakerelere rolunan bir m kalede 
L.aşladığı bildirilmektedir. ' Ve en güvenilen sigor 

mareşal Mannerhaymın h rp şirketı'dı'r. 
Moskova 24 A.A. - Hari zamanında olduğu gibi sulh U 

ciye Komiseri Molotofun bir zamanında da Fm milleti- CT(lg af, 
h~yef l~ beraber Berline git ni idare etmesi fıkrini <>:-taya V 
tiğine dair babancı kaynak- &tması Fin selahiyettar maha .l angın .• 

lardan intişar eden haberler f J ilinde biıyük bir alaka uyan N k/ • O 
tas ajansı tarafından yalanlan· dırmıştır. a ıg 
maktadır. Hariciye Komi· F y h · ilhakika herkes, Finlandi e er türlü kaza s $ 
seri Moskovadan ayrılmamış 1 r yadaki otorit .. si kabili müııa arınızı en müsait şartla 
tır. ka~a olmayan rr.areşal Ma· tediye kolaylıklarile yaP8

' 

Almanyada hazırlık nerhaym kadar hiç kiıııseniıı MALINIZı 
Berlin 24 A.A. - Alman yeni bir tecrübeye hazırlan- ~ 

h
"k · f b' 'h · · Ateşten ve denizin 
u umetı, sır ır ı tıyatı mıyacağındtt ittifak etmekte ~ 

tedbir olmak üzerere ve ica d kunç ihtimallerinden siıı· 
ir. korur. 

bmd.ı ~üyük şehirlerin hal Derin bir şekHde demok· i t kb ı· · d · 
h k 

s ı a ınız en L n ın 
kını ta liye etme iç!n ted t 1 b ı k Al r a o an u mem e ette, - mak ve hıızurld ycı~a 
birler almıştır. Bu tedbirler maıı usullİ bir diktatörlük mu ıçın, 
Almanların büyük bir taar· h kk k k' k d d a a ı rnüm ün eğil ir. Malınızı, canınızı 
ruzdan şüphelendiklerine F k b" k f' l d' l l 

Kimsesiz ve 
yoksullara 
yardım 

Ceıniyt-.ti teşekkül 
ederek faaliyete 

a at ır ço ııı an ıya ı ar Güven Sigorta şirb·tine 
Türk vapur lan mem alamet sayılmaktadır. Finı a dıy~ ı t lb .:ıdaşması gortalathrınız. 

lekete dönecek 9 Polonva gemisi nı imza ama la gi mi~ oldu· Hatay "Acentas• 

lstanbul - Türk vapurla· Londı a 24 A.A .- Har· ğu hususi vazıyetten sonra Rıza Altuğ' 
1 bir çok hususi tedbiller alınası 1 k d 

rının ecnebi sulara müsaade bin başlangıcında ngiliz Li· s en erun ,~ 
d k 1 d b. . "lt" t icap e:ttiğini ve iktidarm Ma Uastane ı"çt 

geçti 
siz gitmelerini mene en o- man arın an ırıne ı ıca e · 

t · l 9 p 1 • · nerhaymın elinde toplaııması 
ordinasyon heyeti kararı s· mış o an o onya gemısı, ., Kimsesiz ve yoksullara M h ceph"'c' en henüz dönen ordu Erzak'satın alınıtC 
tanbul mıntaka liman reisli- ayin tarama gemisi aline ' yardım " cemıyeti kongresi f d'I . l d" nun da tasvip edeceğini ka· Antakya Hastanesi 

du 
.. 11 Gu··nclu"'z Sı'nenıasında g"ine telefoPle bildirilmiştir. i rağ e ı mış er ır. b 1 k d' 1 b 

H 1 d 
·· • d u etme te ır er. ta iplig" inden: 

B V l. · Bu haber üzerine mmtaka O a a uzerın e yapılmışhr. aşta a ımız "Üssi Suomi,, gazetesi 19 kalemden ibaret 
olmak üzere hükumet, parti :liman reisi ecnebi sularda meçhul tayyareler şöyle yazıyor: hastanemiz' iki aylık ~' 
ve Halkevi erkanı ile müftü vapurları bulunan a rmalerle· Amesterdanı 24 A.A. - Bu kadar felaketimiz için- mahrukat ve saiteS

1 

Servet Ak<lağ bu hayir ce· ri çağırmış, kendilerine vazi Holanda üzerinde ditn ge- do Mareşal Manerhayını yal beş gün müddetle mu 
~miyetinin te;;ekkülüııdeki yeti haber vermiştir. Bu top ce bir çok meçhul tayyarele nız memleketimiz orduları· saya konulmuştur. Tal•? 

maksat ve gayryi izah etmiş lantıdan sonra liman Reisi, uçmuş ve bunlara karşı Ho· nırı başkumandanı olarak de· !arın maliye veznesine 
ve her ferdin bu hayirli Lşe eonebi sularda ve limanlar· landa hava topları ateş aç- ğil fakat memleketin akıbeti r~cakl~rı yüzde yed•~ 

J bul nan yed' vapu un kap ni de eline almış görmek " 
Yardim etnıe.ci laA zım geldigw i •ıa u t r açn-ıışlardı v kk t t · t k .. ıı:r 

b f 
kadar büyük bir saadet ol- mu a a •" emıııa u ır-t 

• 
1 

tanlarma irn şi reli te-lsiz f k b. • buz'ıle Lı'rlı'kte 26 ın"' 
ili an c\tmışhr. ransız a ınesı . u .. 

B 1 
çekerek yüklerini bo~alttıktan mıyacaktır. Bizim bir dikta- 1 ~ı 

undan sonra söz a an l topları dı .. 'h . k f k sa ı günü saat 16 dil .. 1-1 
sonra derhal stanbul'ıl dön· tore 1 tıyacımız yu a at ned~ müteşekkil 111ııP" 

Vali Sökmensüer bu hayir 1 · · b'ld' · · A Paris 24 AA.- Fransız şahsi etoritesi \le parti men· k ıl• 
. t' . t ı· . atm k me ermı ı ırmıştır. yrıca omisyonunu miiracaa 

cemıye ının embe mı b ak - bu vapurların bulunduğu li· kabinesi dün akşam, Başku· faatlt.:rini arka plfina atıp hal Bu hususta mufas~• 
la memleketin üyü:< ir e · k mandan • :eneral Gamlı•n ı' le kın ve askerlerin menfaatle· • 

l d k 
'b l manlardaki Türk koıısoloslu '-> • • • • • • • l lumat almak ve şattrı 

siğinitamam a ığma anı u uı larına da aynı emir bildiril· hava orduları Başkumanda- rıııı duşunece::k bıı başku- .. k . . 1 . be 
duğunu, insıtn olan herferdin miştir. nınm iştirakile mühim bir mandana ihtiyacımız var· hgortme ~dstıyen_ erubı ş~ 
az veya çok bu kuruma yar- , as aııe ı aresın~ a 
dıın entmekte en bü· Eski eserleri koruma tojplaanptıonyaypamdışatır.sıkın"'ı dır. ıarı ilan foıunur. . t• l ' Almanyada pet:;ol ' llaA 0 
yük manevi zevki duyacağı· ce mı ye 1 1 
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. I d w . h Tokyo 2l A.A. - Veri· sıkıtısı Aııtakya Gu"mru"k ..,ıı ~üp esı o ma ıgını ıza t:t- 11 • • 
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Halayda Eskı t'Serlen len haberlere göre, j<lponya ~evyork 24 (a.a.) - A- za tJburu satıııalma ~ 
mışb'v:k er 1 1 11 a .eda ışhar Koruma,, cemiyeti namile bir da dahili vaziyet çok sık111 merikaıı gazeteleriııiıı haber 
la ıttı ten sonra ı are e- . 

1 
kk"'l t . f 1 I d ç· h b' . d' . Al d yonuııdan: . . . .

1 
. t' S cemıyet eşe u e mış ır. tı ı ır. ın ar ının uzaması ver ığıne gore, manya a Tal>urunıuz ı'lıtı'yacı 

yetı seçımıne geçı mış ır. e C . . . 1 . .,. V ı· J ld k 1 c du çok a 1 . . . d 'd l t" ı emıyelın reıs ıgıne a ı mu- aponyayı o u ça sarsmış ve petro mev u zn mış· 1400 kilo zeytinyag" ırt' 
ç1m netıcesın e ı are ıeye ı 1 .. Ak'f l 'k' . J d p d . tır ve bunun için Almanlar r Reisliğine müftü Servet Ak· ~vl~~~ ı ş~fan ~ed.~ .ı.ncRı _rfet· d~pğonyha a etrodld, e~11hr Vf! Romanyayı sıkıştırmuf{a baş· çıkmadığında·ı ebiltrt1 
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1 
kl Ş f"k S b 1s ıgıne maarı mu uru ı a ı er am ma e uu ranı d S I d 940 pazartesi günü sall~ 

ag, aza ı · ara e ı a uıı N d E . k" t' l ğ" 0 . f lamı:;lar ır. , ovyet er en rııat· l'k 1 8 . o 
cu ' ahit Atay Fuad Sahil- ı ec et vrımer, a tp ı ıne L ~lamıştır. ığer tara tan lup derecede pdrol gdme· ta ı o uıımuştur. ır 
1
. ' Ô H' b · t'h le müz~ müdürü seçilmi~ler- , Çin kuvvetleri mütemaaiyen kt d"ır Btt vaz' t k teslim alınacak olan .ı 

. ı ve .11e r cıcı ey ııı ı ~p . C . 
1 

ki rrıe · e ,ıye arşı ı~ etmişlerdir. Yedek azalıklara dır. .:ı~ı~~t a_za ı arı~~ .~~: İ Jciponlara taarruz ederek_ sındn Almaııların büyuk bir yağının beher kilosll 
f d t .ı u t kt l 1 lk ·1 min olundıı fı'at (ı:;:2) k"' 

d M
.. .. H N . Ab ıa mu uru. zıraa ınu~·Jr , yıpra ma a~ ır ar. tasa-.ıı taarruza geçmele · · k" J 

a unur • oca, ecıp . . .. . H 1 f A "f • • rını::: ım an İsteklilerin mezkur gıı 
dulvehap Salih Ganim Ab· ı \e Sureyya a e ve rı vazıyet te sar3ılmıştır göriilıneınektedir. t 

' ' 13 k · 'h 1 F • · d • J yüzde 7,5 muvakkut ~ 
durrahmaıı Seferoğlu ve Ta ere et _ıı.ıtı ap o un~u~ Vf:' ınl an ıga a larını yatırmış olara" ' 
hir Masereci, nıurakiplikle- kurum fahyete geçmıştır. • N · ~ı .ı ' S ıh ti 

eşrıyat 1\ üuürü: yona müracaatları vt' 
e un .. ı:. menin komisyorıda ı• 

lere vakıflar .nü<lürü Faik ıkı· ka"'tı"p alınacak u şar arı yerıne S l' ÇEi cNK ı.er 
Öğütçü ve Sıtkı Aselci se - getiriliyor C .H .P.Maıbaasında baslmıştiı görüleb:lcceği ilan ol".; 
ç\ldikten sonra kongreye son lO lira maıtşlı Yayladağı Helsiki 26 A.A. Sov· ~ 
verilmiştir. kazası nüfus katipliği ile Bez ydlt":rle Finlandiya arasııı<la Duf yaprağı ScıflŞl 

Hatf\yın l>iı}'ük !Jir içtimai ~e nahiyesi tahrirat katipliği sulh şartları yerine getiril- Hatay Defterdarlığından: .,,, J 

yardım eksiğini tamamlıyan ınü.ıhal olduğundan 29,3.94o miştir. Adadil tek bir finlan Köy Adı: Ağaç adedi: Muhammeıı,.ıı 
bu teşekkülü derin bir mem· c.uma günü saat 14 d~ müsa· diyalı bile kalmamış bulu- Bityas 10,000 30 L1ra 
nuniyetle karşılar vemü~eşeb- hakj imtihanı yapılacağından nuyordu. Haci Habipli 6,0PO 20~Lirıı 
h.i leriııi tebrik ed~rken idu taliplerin Yayladağ kaymakam Yalnız Petsamo mrntaka- Yoğunoluk 3,0tJO 15 Lira 
re heyetine muvaffakiyet lığına müracaat etmelt":ri lü· ıını RuslarlO nisanda Finle· Hıdırbey 2,000 10, LirB 
temenıı t•deı·iz~ zumu ilan olunur. re teslim edeceklerdir. Yukarıkı Yezur 2,00J 10 Lir" 

Muhasematm başladı.2'ı ta· Mağaracık 2,500 1 O Lit3' ı 
_..

0

... ., Zeytuniye 1,000 5 Lıt6V 
Dövme 

Şirince mahallesinden Ah· 
met oğlu Mel)met karakola 
müracaat ederek ayni mahıtl 1 
lede oturan sabıkalı Beşir 

oğlu İ.>rahim tarafından 
vüldüği.\nü söylemiştir. 

n rihten itibaren Sovyetlerden Hicret edenlerden nıdruk dut ağaç yapraı.:1 ıf: 
iğtinam edilen harp mühim· 940 tarihine müsaı:ı1 ıf cuma günü saat 15 te Mıll' 

Suçlu hakkında tutulan ev 
rakile birlikte adliy~ve sevk 
e dilmi~tir. 

matı Helsinkide toplanmış ve mudiirlıiğünde pazarlık sure.tile ihale edılecektır'· 11 
bunların tasnifine başlanmış- Taliplerin yüzJe 7,5 te11inat akça suıı ınals!J 
tır. yatırırı.. "ı ,uzuuıui lan olunur. 
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