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Balka11larda siyasi1 Mareşa/Fevzij 
Çakmak Stali11, Hitlerin 

da,vetini reddetti faaliyet 
hicler, Romanyayı iktisa 

1 deu lazyıka. devam ediyor 
talya, Sovyetlerle Almanların Balkan-

larla nı 1 h .. .. S eşgu olmasını oş gormuyor 
ovyetier Basara bya için tf'minat 

Pa. verınediler 
rıs 27 A d 

sız Baş k :A - Fran- Son hadiseler en sonra, 
ve ili R 1 • k f Şarnki k eno dün ak- Almanya ve Sovyet er,ıl ır 
rıuı d • darı bahsed un a Balkanlar satta lialkanlarda siyası ve 

leıniştir: erkeıı şunları söy- iktisadi harekele geçecekler 
&ıBu dir. 

t ııutku .. l 0
• ta liitler B Şoy ediğim sa· En ziyade taarruza ma· 

81 
va iktis d· a.lk~ııların siya· ruz olan Balkan devletleri· 

tnak ,·"·111 a1•
1 ıstıklaliı11· boz· ·· k he 

v nin tı;:ca\'uze arşı cep ş .. y- e ıııd n 
ı Y<ıprnış b gelen her- kurmaları lazım<lır . Bu teca 

Ç.A liıı b·ır .. uluııuyor. Çok d 1 b. l · tn vüz iktisa i o sa ı e vazı· rışt:k. Ç kucadeleye gi-
Vard e eçeğ· . yet aynidir. 
fe . r, fakat b ~nıız ıstırap Roma 27 A.A. - Son 

rı ka~arıacağı e enıehal za· günlerde Berlin ile Mosko 
L z 11 R d b·ır ın· Ond,·.ı 27 va ve oma arasın a 

.~s gazetesi A.A..-- Tay- yakınlık için uğraşılmakta 
~unı:rde bith liıtlerin son ve buna bilhassa Berlin çalış 
uzerı11de assa R maktaeır. 
t.azyik Yap

1

=a~~a ikti;~~~~: Aimaoya, Sovyetlerdeıı 
}azrnaktadır .a olduğunu Romanya için teminat iste· 

Alnıa11 ·ı miş, fakat Sovyet Rusya bir 
l&atantisiJ~ Btallyaıı Ve Rus tiirlü bu teminatı vermemiş 
ıuıı a ku 1 d . rııuhafa... rı arda su! t' 
aır " k c.U ,.d · ı ır. 

y d vl aıı h· b . ı ectğiııe 
,, a hiçte .et. !!rler Roman- Romen ticaret he· 

tnıştır ı::- •yı k • d" 
lert . t:.Sasen 1 arşılanma- yeti Loudraya gı ıyo • 
rn e Alrnarıta lalya,Sovyet 

'nı ethı olnıa/'n bBatkaıılarl.. Londra 27 A.A.- Bir 
e Stedir. •Ilı oş görme- Romen ticaret heyeti bu gün 

0 vYetl . lerde Londraya gelecektir. 
vvet erırı he d P t 1 ~. Basar b r şeyden İngiltere Romanya an e ro ' 

gıne Ştipbe a Yayı istedi- ve hububat alacak, buna mu-
İtnlyarıırı Yoktur. Bu . 1 kabil Romany::ıya mamul mad asla i . ıse . 

, Şırıe gelmez. deler verecektır. 

~~ «9-~D 
l\1 A.ımanya ile /falya 

Lorıd acaristanı taksim mi edecek let? 
Al11ııu1 rcıı· 28 (a .u.) - Berlinden gelen haberlere göre, 
k d , lalya d 111 

a doğ 11 Ve Sovyet devlet adamları arasın a ya· 
dakj riv ~Udarı dogruya bir görüşme yapılacağı bakkrn-
lt-t a> ette t "d · · k d b ·· d -arasırıd ~ eyı ılmemektedır Fakat ya ın a u uç ev 
tahıaıj0 edt Lılvasıta müzakereler yapılı cağı kuvvetle 

ltaı . lıyor. 
·ık Ya ıl~ Al . 1 hcdefıM ~anya arasında yapılacak müzakerelerın 
lır. Bu acc\rıstan hakkında bir karar vc-rmek olacak-rıun 
da <ıtHdlı· e~~sları geçen Hıtler Musoloni mülakatın 

İ . gı soyleııiyor. 

ngıliz ve Fransız Başvekiıleri yakında 
L görüşecekler 

Veki~ll~a 28 A.A. - Haber verildiğine göre, lngiliz Baş 
ruşec klenıberlayn ile Fransız Başvekili Reno yakında gö 
('t-k ve erdır. Bu görüşmede harp vaziyeti tedkik edıle-

e çok r .. 1 . k k 1 nrasıııd· nu ıım ararlar almaca tır. ki memleket 
a \:ha .sıkı b r işbirli~i yapılacağı anlaşılmaktadır. 

H 1 . enı Finlandiya kabinesi 
llaş:t' 5k1

.n1.ki 28 A. A. ~ Yeni FFinlandiya kabinesi eski 
1 ın r . r .. d k 

tı 1' 111 "' eıs ıgın e te rar kurulmuş ve Hariciye Nazı-
1 r Y ııi k l • d · · · n1ıştır. ' a )ıne e ıçtımaı muavenet ııezart!lini al • 

Türk Hava Ku u
munu teftiş ettiler 

Rus - Alman hududunda 
hazırlanan bu mülakatın 

hedefi ne idi ? 
Fakat Stalin, Hitl~ri Moskovaya da 

vet etti - Molotof un bugün ~Ber1ini 
ziyaretinden bahsediliyor 

Amsterdam 27 A. A -
A'man Hariciye Nazırı Fon 
Ribbentrop, son günlerde 
Stalin ile Hitler arasında bir 
mülakat hazırlamak için çok 
çalışmış, fakat bu çalışma 

hiçbir netice vermemiştir. 

Stalin, Hitleriıı, Rus -
Alman hududunda bir müla· 
kat talebini, kati suret 
te reddeylemiştir. Stalin 
Hitlne verdiği cevapta ken· 

disini Mo~kovada görmekle , 
bahtiyar olacağını, fakat hu- , 
dutta görüşmek imkanı • bu· 
lunmadığını bildirmiştir. 

Diğer taraftan, Sovyet 
Hariciye Komiseri Moloto · 
fun yarın Berlini ziyart"t ~<l~ 
ceği iyi haber alım kaynak 
larda teyi.l olunmaktadır. 
Bu mülakatta, Roma - B~r 
lin - Moskova arasında bir 
yakınlaşma yolu araııacaklır. 

Roma görüş-
• melerı 

Ankara 27 A. A. - Ge 
nel Kurmay Başkanı Marqal 
Fevzi Çakmak bugün saat 9 
da ilk devresini ikm'Jl etmek 
üzere bulunan Türkkuşu Ge 
dikli hazırlama Yuvası genç
lerinin orduya iltihakı mÜ:Ja 

sebt:tile Ttirk Hava Kuru'llu 
nu şer~flendirmiş ve bütiin 
teşkilatı baştan aşağıya teftiş 
ettikten sonra pla'lÖr ıneydcinı 
nı gezmi:; \'e saat 12 )'t" ka
dar Kurumda keldıktan son· 

.5'ovgetıerin 

Par is elçisi 
Niçin azledilmiş 

Macarmatbuatınediyor 
Roma '27 (a.a .) - Kont 

Tel eki dün akşam Musolini tara 
fından kabul edilmiştir. Bir sa· 
atten fazla süren bu mülakat· 
ta Kont Ciyano da hazır bu· 
lunmakta idi. Bugün Mar.ar 

ra ayrılnıı~lardır. Genr>I Kur 
may Başkanımız, Kurumdan 
ayrılırken şu sözlerle Kurum 
erkanı ile gençleri talft bu
yurmuşlardır : 

" - Arkadaşlar l Bugüıı 
yaptığım teftişlerde Türk Ha 
va Kurumunun göklere ha· 
kinı bir gençlik yetiştirmek
te olduğunu görmekle de . 
rin bir memnuniyet duydum. 
Gerek size ve gerek löğret· 
menlerinize teşekkür ederim. 
Girdiğiniz yo' şeref ve kah
ranıanlık yoludur. Burada 
gös! ndiğiıı iz muvaff akiyt" t 
şayanı takdirdir. 

Memleketin selameti çok 
kuvvetti havacılığımıza bağlı 
dır. Asil bir millete mensup 
olduğunuzu düşünerek gay · 
retleri arttıracağınızdan emi 
nim. Arzu ve talebim, hepini 
zin istikbalin birer hava kar 
tah olmanızdır. Hepinize te
şekkür eder muvaffakiyet d:
lerim. Allaha ısmarladık ..• 

Menemen cioğıu 
lstanbulda 

lzmir 27 A. A. - Bir 
haftadanberi İzmirde istira • 
bat etmekte olan Hariciye 
Genelsekreteri Nu.nan Rifat 

Moskova 27 (a a.) --· Tag 
Ajarısı, Sovyetlerin Paris el
çisi Soriçin vazifosinden n i · 
çin azledildiğini bildiren bir 
tebliğe ııeşetmiştir. Bu te b· 
Iiğe göre Finlandiya sul· 
hunun müzakeresi esnasında 
Soriç, Moskovaya çekilmek 

üzere Paris telgrafhanesine 
bir telgraf gönd~rmiştir. Bu 
telgrafı Fransanın dahili siya
setine müdahale mahiyetinde 
görerı Fransa hükumeti telgra· 
fın çekilmesine müsaade el· 
memiş ve kcyfiy~ti Sovyet 
hükumetine bildirerek Sori· 
çin geri çağrılmasını isle· 
miştir. 

Sovyetler birliği, bu tt""l· 
grafın, Fransız dahili işlerine 
müdahale mahiyetinde olma
dıgın iddia etmekle beraber 

"Fransa hükumetinin itimat 
mr.selesini ileri sürmesi kar
şısında Soriç yoldaşı vazife
sinden affe ylemişti r. 

Tebliğdr, Fransa ve İn
gHterenin BalkanlarJa ve ~e· 
nul u~arki Avrupasınd.t bir 
harp çıkarmak için gayretler 
sarfetıiği ve Sovyetlerirı bu 
go.yretleri önlediği de 
uzun uzadıya beyan olunmak
tadır. 

Menemencioğlu bugün vap~r 1 n1ıtukta, yedi aylık harpten 
la lstanbula hareket eylemış sonra, Fransada mali vctıi· 
tir. Menemt:ııcioğlu İstanbul 1 yetin memnuniye\i mucip 
da bir gün .. kaldık~an sonra 'ı bir şek\lde olduğunu söyle
Ankaraya donece~tır. • miş ve bütün Fransız mille-
F r ansada malı vazıyt:t tinin sı;:batkar bir gayret 

Paris 27 (a.a .) - Fran- ı sarfetmesi lüzumuna işaret 
sız Maliye Nazın söylediği etmiştir. 

sefirinin verdiği öğle ziyafo
ti nden sonra Sergi sarayını 
gezen Kont Teleki yarın sa· 
hah Papa brafmdan kabul 
edilecek ve akşaa: Roma<lan 
ayrılarak Budapeşteye gide· 
cektir. Musolini --Teleki mü· 
la <atından sonra ne~redilen 
resmi tebli~de, her iki hüku
metin Balkanlardd ve Tuna 
<la sulhu ve eınni) f•ti koru
mak için gayn•tlt>rİni birleş· 
tirecekl~ri beyaıı olunmak
tadır . 

Budapeşte 27 (:ı.a.) -
Kont Teleki11in Roma seya-

1 
hati münasebetiyle çıkan ~a
yi alar hakkında bir baş ma· 
kale neşreden "Peştcrloyd,, 
gazdesi diyor ki: 

"Bütün bu haberlerin as
lı ve esası yoktur. Macaristan 
hiç bir <lt-vldin nü • 
fuz mıntakasına dahil değil
dir. Dığer taraftarı herhangi 
bir tehlikeye karşı Macaris
tanın İtalyadan müzaheret is
temesine lüzum yoktur. Çün
kü ltalya il(: münasebetimiı; 
çok samimidir. 

ltaıya, \1acaristarıı haklı 
isteklerinden vaz geçirmek 
için asla nüfuzunu kullanmak 
istı;:mt>miştir. Macaristanın bu 
günkü siyasetini, Roma pek 
ala anlamakta ve buna mü
zaheret eylemektedir. Roma 
m~ül~katının heddi, dünya 
hadıselerini müşterek bir ba· 
rış zaviyesinden tetkik et-
mektir." 



lzmir fuarına 
hazırlık 

Komite :çalışmala
rına devam ediyor 

10 uncu Beynelmilel iz· 
mir fuarına iştirak için ha· 
zır lıkiar devam etmektedir. 
Ha tayın bu sene tuar a müm 
kiin olduğu kadar geniş mik· 

y.tsta iştirakini temin için 
fuar komitesileTicaret ve Sa 
nayi odası çalışmalarina hız 

vermişlerdir. 

Evvelki gün Ticaret ve· 
Sanayi odasında müşter~k 

, bir içtima yapan Fuar komi 
tesile Ticaret ve Sanayi odra 
sının içtimaına Valimiz Şük
rü Sökmensüer Riyaset el
etmiş ve toplantı geç vakla 
kadar devam ederek mühim 
kararlar alınmıştır. Fuar 
komitesi bugün mıntaka ti
caret müdürlüğünde toplana 
caktır. 

Bisiklet koşu
suna girecek-

1 ere 
31 mart pazar günü saat 

10 da yapılacak bisiklet ko· 
şularınuı birincisine iştirak 
e1eceklerin 30 mart cumar· 
tesi günü öğleden sonra sa
at 15 le Antakya Halkevin· 

~de hazır bulunarak sıhhi mua· 
yenelerinı yaptırmaları la· 
zımdır. 

Beden terbiyesi bölge 
spor ajanlıktan 
Bedenterbiyesi bölge baş· 

kan lığ) tarafından futbol ve 
su sporları ajanlığına Genç
spor .. klübü azasından Akif 
Ezer, bisiklet Vt' atletizm 
ajaı.lığına Halkevi spor kolu 
şefi Hikmet Halil tayin ~dil
mişlerdir. 

Değerli sporcu arka<laşla· ) 
~ rımıza muvaf!akiyd temenni ... 

ederiz. 

Sebzeciler birliği 
t: Diin akşam Halkevinde Seb 
~zeciler birliği topliinrak yeni 1 

den aza kaydetmiş ve bunla ı 
'rın birliğe yc1pabilecekleri 
yardım tespit t'tmiştir. , 

Abacılar birliği 
Bu akşam Halkevinde aba 

cılar ve dokumacılar birliği 
teşkili için sıınalkarlar . bir 
toplaııtı yapacc.klardır. 

Zarla kumar 
iplik pazarında kahveci E· 

min oğlu Adil, kahvede bu· 
lunan müşterilerin<len Kadir 
oğlu Emin, İsmail Şükrü, Meh 
met Asafa zula kumar oy· 
nattığrndan suç üstü yakalan 
mışlardır. 

Elde t-<lilerı ik! zar ve pa 
rnlarla birlikte haklarında hı 
tutan cürmümeşhut evrakile 
adliyeyt'Se\ k edPlmi~lerdir. 

Esk t Beyrut Valisi_ 

Bt~yr ut 26 - Eski Beyru: 
Val.si Azmi İstanbuldan bu· 
raya gelmiş ve Sarsak aile· 
sin misafir olmuştur. 

Ankara Tıb 
f akü/fesi ~ f 

İnşaatı tehir ediliyor 
Ankarada birTıb Fakülte 

si tesisi hakkmda'<i kanuna 
ek olarak bir kanun projesi 
hazırlanmış ve Meclise:ve 
rilmiştir. 

Ankarada bir Tib Fakül 
tesi tesisine dair olan kanun 
bu Fakülteye ait teşkilat kad 
rolarının 939 senesi nihayeti 
nt" kadar hazırlanarak bir 
kanun projesi halindeMeclise 
verilmesini emretme:ktedir. 
Yeni hazırlanan proje ile bu 
müddet 1942 senesine kadar 
uzatılmaktadır. 

Dünyanın bugünkü karı
şık vaziyeti, Ankara Tıb fa· 
kültesinin inşas\ için evvelce 

çizilmiş olan programd;ı ba 
zı tadiller icra edilmesfoe ve 
bu sene yapılacak bir kısım 
inşaatın gelecek seneye bıra 
kılmasına sebep olmuştur. 

Edjrnenin szkutu· 
nun yıldönümü 
Edirne 27 A . A . - Bal 

kan harbinde Edirnenin su
kutunun yıldönümü olan 2h 
mart karagünü münasebetile 
dün büyük bir ihtifal yapılmış, 
kalabalık bir halk ve genç · 
lik kitlesi aziz şehitlerin ha· 
hrasını hürmetle anını~ ve 
tören muzikanın çaldığı ma 
tem havası ile sona ermiş· 

tir. 

Çok çocuklu allele 
re yardım 

Ankara - Çok çocuklu 
ailelere verilecek ikramiye 
istihkakları, miiracaatları üze 
rine tespit edilmiş olan ao· 
nelere ve bu istihkakların 
verilmesi için bir milyon lirayd 
ihtiyaç vardır. Fakat vaziyet 
dolayısile bütçeye ancak 50 
bin lira konulabilmiştir. 

Sınıfta kalan tale-
beler 

Ankara - Maarif Vekale 
ti sınıfta üstüste iki sene ka 
lan talebeler hakkında ayni 
bir kdrar vermiştir. Bu şe
kildeki talebelerin ellerine 
bir vesika verilecek ve gele· 
cek ders yılı souuııda yeni 
sınıfın derslerinden birer .. de· 
ta daha imtihan olacaklar
dır. Talebeler resmi meklep· 
lere alınımyacakları bu bir 
sene içinde hu~usi mekteple 
re girecekleri gibi keııdiken 
dilerine de derslerine çalışa 

caklardır. 

Fecri şimali 
Yeni bir cevvi hadise 

Tokatta Şimal ufkunda 
kırk kilometrelik bir sahayı 
kaplıyan bir fecri Şimali gö· 
riılmüştür. Ayni hadise ayni 
s.satta ve fakat 1 - 20 ki· 
lometre uzunluğunda ş~rki 
Ka rahisarda görülmüştür. 
Budapeşteden verilen bir ha 
berde d~ bu hadise Buda • 
pı:•şte vu Tuna ötesi mınta • 
kalarında da görülmüştür. 

Ne'vyorktan verilen ._bir 
haberde. de, alimler tara : 

Felaketzede
ler için 

Daladyenin elyazısı 
14000 franga satıldı 

P.aris - Erzincan felaket· 
zedeleri menfatine Buf Pari 
ziyen tiyatrosunda Bayan Ku 
bijanski t<trafından konf .. rans 
VI! müteakiben bir müsame
re verildi. Konferansa gelen· 
ler arasında eski Fransız 
Başvekillerinden Pol Bonkur 

Paris ls!am enstitüsü müdürıi 
Musa, Paris Başkonsolosumu;. 
sefaret müsteşarımız ve bir 
çok tanınmış Fransız şahsi· 

yetleri vardı. 
Bayan 'Rubijanski Türkiye 

den, Atatürk ve İnönünün 
hizmetl~rinden bahsetti. Ne
dimden ve Kemcıl~ttin Karni 
den şiirler okudu. Konferans 
çok al~ışlandı. Bunlardan 
sonra Leyla $ark dansları 
gösterdi. Selim Halaii Arap 

ça şiirler şöyledi. 
Başvekil Daladyenin bir 

clyazıs\ felaketzedt:ler men 
faatine müzayedeye çıkarıl
dı. 14000 franka satıldı. 

lngiliz Kabi
nesinde!' 

Değişiklik şimdilik 
mevzuubahis değildir 

Londra 27 (a.a.) - Röy
ter Ajansı bildiriyor: 

İngiliz Kabinesinde deği
şiklik vuku bulacağma dair 
son günlerde mlıhtelif kay
naklardan birçok haberler 
verilmiştir. Şimdilik böyle 
bir m~sele mevzuubahis de 
ğildir. Muhalefet liderlerindeıı 

bir kısmınm müstakbel Ka· 
binede bir mevki işgal ede
ceği de henüz tcıkarrür t'tmi~ 
değildir. 

İngiltere İspanyaya 
para verdi 

Londya 27 (a.a.) - lngil 
terr hükumeti, lspanyamn 
imar işlerine sarfedilmek 
Üzt!re ispanya hükumetine 2 
milyon logiliz lirası istikraz 
etmiştir. Bu para 10 senede 
ödenecektir. 

lngiliz - ltalyan 
müzakereleri 

Londra 27 (a.a.) - Bir 
müddettenberi durmuş olan 
lngiliz - ltaıyadan ticaret 
müzakerelerine bu günler <le 
tekrar başlanacaktır. 

h·an - Sovyet an· 
fa.şması 

Tahran 26 (a.a .) - 10 
martta Moskovada parafe edi 
len İran - Sovyet anlaşma· 
sı, bugün T1thranda ımza ve 
taati ~dilmiştir. 

fından güneşteki lekelere at 
folunan fevkalade şiddetli 
bir elektrik fırtınası h~men 
hemen bütün birleşik Amı·· 
rika devletleri içinde her 
türlü telgraf ve telefon mu
haberelerini be~ saat müd · 
detlc durdurmuştur. 

Hif /er in ge
ni bir silahı 

lKt CANLI TORPILMIŞ 
VE ÜZERiDE ÇEMBER
LA YNIN RES\ı11 VAkMıŞ 

Londra, - Bridlingtonuıı 
6 kilometre ctmubuııda Y ork 
şir sahiline düşen yeni tip 

bir Alman torpili alakadar 
yübek memurlar tarafından 
tedkik edilmektedir. 

Mezkur mıntakada geçen 
hafta bir Heinkel tarafından 
atıldığı zannedilen bu torpil 
4 metre boyundadır. Kısmen 

mavi boyalıdır Bir sıgara bi 
çimindtdir ve arkasında iki 

küçük pervane vardır. 
Torpilin üzerinde k('za bo

ya il{' yapılmış elinde şemsiye 
~ile Çemberlaynın bir de re.s 
mi mevcuttur. 

Bunun "iki canlı,, bir tor
pil oh.luğu zannediliyor.Yani 
Torpil olarak atıldıktan son· 
ra eğer hedefe isabet etmez 
se, bilahare mayin olarak ta 
işe yaramaktad?r. 

Güven 
Sigorta 

Sos9etesi 
Sümerbankla Emlak ve ~EY! 

tam Barıkasıımı kurumudur. 

TAMTÜRK 
Ve en güvenilen sigoı ta 

şirketidir. 

Hayat, 
Yangın, 

Nakliyat, 

, 
Bir den' •. .. s 
motor!l ,. 

~"1. _'-JllZ 
Sabo alın9 ..... '1üJü 

Hatay Emniye ı~iiid 
den: 

1 İskenderun fi 
<liaresi ıçin bir adet 
motörii aç ık t'ksi ıtoıe 
le sdhıı alınacaktır. Tı 

2 - Tabmin e&ile~ 
line göre muvakkat 1 

(225) liradır. 
3 - Eksiltme 16 

940 tarihine ınüsadıf 
nü saat 16 da Arıta~ 
tay Emniyet Müdürlı1 

sında müteşekkil sa~ 
komisyonunda yapılaC 

4 -- Şartname ve 
eysafını görmek isteY ıınz 
her gün Ve! eksiJtnıeY: 
rak edeceklerin de yu 
feminat makbuzlarile 
gün ve saatındaKonıisY 
racaatları ilan olunut· 

llan 
İdaremiz m,'.;c;tabdl" 11 

açık eksiltme suretıl 
potin ve 32 çift iskB ıı:ı, 
nacaktır. Potinlerill but 
çifti için de 600 isk5•0ı fı·tti 
rin beher çifti için . Reşı 
ruş bedel tahmin ed1

3 lske 
Eksiltme tarihi ola.?~ <.lir, 
940 çarşamba günU 
te Hatay Posta, Tel~' gel 
tel~fon müdürlüğü bı 
yapılacaktır. :;-

Muvakkat teminat 
70 kuruştur. Şarlfl,' 
nümuneleri görmek 1 

rin her gün saat 9 dııİ 
kadar taliplerin yukB 
si geçen muvakkat . 

il 

rafı 
larını hamilen e~sı 

1 1 atından evvel ıniir'ac arı 

,1anBozı~,ı~urd. aktılı h~~ 
Ve her türlü kaza sigorta ın 'ş 

larınızı en müsait şartlar ve • t . ot 
tediye kolaylıklarile yapar. lS enıg s ri 
MALINIZı Vilayet makamınd•~ Rüıı 
Ateşten ve denizin kor - Vilayet mektupçııltl tır. 

kunç ihtimallerinden sigorta l mi için (15) lira astı. f • ü 
korur. ve: daktiloluk vazife51 bu i 

İstikbalinizden emin ol • cak • bir katip "ahfl' 11
111 

h Y k. · · ok baş) mak ve uzurla yaşamak azı ma rnesını· ç f 
tçın, zan ve kanuni "evsıı 1 dan 

Malınızı, canınızı taliplerin martın ~9ıt 
- il •tj 

Güven Sigorta şirketine sı . cuma hünü saat 1' 
gortalattırmız. 

Hatay "Acentası 
Rıza Altuğ 
İskenderun 

hanlaı ı icra edilr.'ce~ ;İncil 
vesaikile Vilayet rı•t' 1 1 

ece·~ 
!uğuna mürJcaatlar"1 1 llrın 

J rafın 
nur. ~ laka 

Hükumet caddesinde şliph, 

ÇağlayanLokant'·,b;~~; 
M 

. lıJlkaıi 
untazam servis, ne/ ıSt'1 ·r 

k • • • I • 1. Aııka me ve e1' zyı ıçı,ııef Yap,, 

Ağız ta<lile yemek yemek istiy ııler bu arzl1'·•'
11 f s) 

c;ak (Çağlayan ) lokantasında tatmin edebilirler· ıl t 
Yemekler\n söz götürmez nefaset v~ !ezzeti. e l 

külpesentleri memnun edecek kad ır' ınükemm 1 s 
N içkilerin envaı ve en iyi mezeler yalnız burada b~ 

Bütün bu nefase t ve ko ıfora n~ n • ı fi ıtl1t' 
ucuzdur : Çorbalar 5 , sebzeler 8 , etli: yeın e~ıe' 
ıskara ve omletler 12 ile 15 kuruş Arasındadır'· 

Yollar 
Yaı r 

Prog, 
h1ıştı 

k lld 

GÜNDÜZDE 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

GuLNAZ SULTAN 
çok enteresan ve seyre de
ier olan bu filmi görünüz 

desin 
Neşriyat Müdüri.İ: haş'n 

hazır 
Selim ÇELENK ı foltıa 
C.H.P.Matba:ısınds huş 1 


