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Siılir harbi ı 
1{6 B .. .. 1 ~ uguııuıı moderrı sil5.hl· 

rından biri de "S' · ı b' u d' . ınır nar ı 
ır. Bırçok devleti . k ' l 

. ,i; h ,.r, ara 
y r. ava ve d · h ' 
t,, • d enız arplerinden - zıya · · h 
t . e sınır arbine ehem . 
mıyet vermekte ve bu 

lhdJ milletleri ıçiııden knurık, 
r . . yı ma 8 •çın en ıyi usul old , ugunu 

l..;:abul f'lıniş bulunmaktadır•. 
11t ar. 

muk • zn ve. 
Her an artlın bir azimle de 

vam ediyor 
3ovyetler çok ağır zayjat verdiler 

Sulh için bir ümid ışığı var mı? -- lngi
liz aa:ıeteh rinin mutaleal rı o 

" s· H J • k' 2 A A Kareli 1 dar Sovyetler nezdi.,de böy ıııir harbi . e sırı ı . · b 
k d · ., nın en . d' l 1 le bir tavassutta ulunma· 

il' k: re'ı\~ vasıta" raJyo ve en cephesinde ~ınlan ı~a ı ~~ mışlardır. Ancak lsveç ve 
iri d· ~vet ıH ı;ılahı da propagc:ın· 1 Sovyet tazyikı darşısın. a ı Norveç hükumetleri, eğer 

:.ı ır · er akşam d borg mm takasın " yenı mev- bir ümid sezerlerse-. Sovyet· ııl z • ra ) omu- . . . . 1 d' S şıı u açtıgı ınız zaman 72 dıl • 1 zılerme çt:kılmış er ır. . uv· lerle Finlandıya arasında biı 
jj den konuşan Süyısız istasyon ı yet ordusu çok ağır sayıata tavassuta hazır olduklarını 
hırla karşılaşırız H uğramıştır söylemektedirler 
evve\ kültür · arpten Ladog..ı c.:!phesin~eFinlan Fin muharebesi, Av up.l 

J propagandası d' · .. 'd h b · d b k ı·· 1 " ) apal\ bu ıstasyoııla . d ıyalılar Sovyetlcrın uç şı · mu are esın erı aş a u• u 
nı d ı 'r, şım ı d · · .. k' tf'k kanlıdır 

jJI si~} ern 1 ıarb ıı eıı kuvvetlı etlı taarruzunu pus ·~ır. u ~ Helsiııkı 2 A.A. Röy· 
11 o an .. propdoaııdfi te·ı sonra, bir kaç ıstınıt ter aı'aıısı bıldiriyor: et a dlı '-'al e. a ·· k 1 d' M 

" 
/ aıı, tezvir ve ·-r no tasıııı zaptetmış er ır .. u· Sovyet Kı•al.ırı Vıipu•he .~ nıuf b . ıg aı h k d" . 

,., ıare :sı yapıyor ar arebe devam <"ime te ır. üç kilometre mesaf~dt>dır 
Jı Tehdıtıe d:plom · . Viipuri körfezinde muha Belkidt> bu saatlard.ı şehre <J kili . ' ası entrı d' 

A h arı v': dıger vasıta! 1 rebeler şiddetle dt>vam e ı· girmiş olabilirler Finler a· 
t" erhangıb arcı F' b k" f d ~ h d k'I k d" l'" l . ır maceraya sü "k yor. ınler, u or ez e .a dım a ım çe ı me te ve uş 
" enmıy ·1 ru • 1· d b 1 k k . t liı k. . 

11 nıı !etlerin bu . ıye ettiklt-ri adalar a u u maı1a or unç zayıa v r ı usul ıle .. l . yenı . d' 1 
eı . . d sınır erını bozmak v nan malzemevi imha etmış ve mekte ır er. 

r ı çın e ı yık k · · e · · k'I ·~ S t t0 bJı"g"' ı" eti h b ma ıçın b.ışlı"aıı muntazaman gerı çe ı mı..,· ov ye ·'" 
mu are e b',.. h ' 1 k 2 ( ) D" ıııı ıı.un ızile de . erdir. Mos ·ova a a un 
~;~m .etnı.ektedir. Finlandiy;, gazeteleı i,Finlandi akşamki Sovyt>t lt bligine 

t urk~y:yı h rhan.{ıbir m ıc 'ta ~ayı nıağ'ub'etmek içinSovyf't göre. Kareli CPphesinde Sov· 
a ~a ~u.rukleml·k ve mitli b' ı· lerin sarfettıkleri gayretlerin, yet taarruzu dt-vam .. "tm~kte 

ıı; •ınızı sa k · . .r 
1 

p· k . ·• 1 '- d'ır ve Kızılordu. Vııpurı Şt>h· b" rsın.ı ıçın bu 5 ı:-h ınrrıu avemetını,os a ı-.;ırama· 
ır arcılık b' d 

1 
a b . r"ınin cenup mabatleleriııe gır.· o' cl ıld F ıze ,, tevcih .... )'acağını, u gayretın, m.,,n1 

" 

1 

c:ık t b • ı k F 1 mişlerdir. 11 Fin ıayyaresı I"' 1 · a u tecrüb e ·etin müdafaası için ırı an ıı: Yt> leııeııler b eye d' d w düşürülmüştür. Şefinin t • I aş !arı,., Mi ili ı yal.la nıı uzmiııi arttır ıgı· 
1 

Fin tebliğ İ 
ef kalt' 'b~ ra ında granit bir nı yazmaktadırlar. ! Helsinkı 2 (a a.) - Düş· 
1 t' . gı 1 

duran Türk 11 ·ı Londru 2 A.A. lııgiliz 
ırıııı b' l'h· t\ ı • nıan Kareli berzahında Viipu· 11~ ır 1 ôırıe çarparak h gazeteleri, Finlarıdiya 1 •r· b .. 

rrtııa uğr k us b" d . .
1 

• riye karşı ütun taarruzuna ~ ler ama td gecikmedi !.' e kaır şu mutaleayı ı en devam etmiş ve düşmana 
f · surıne tedirler. ağır zayiat verdirilmişür La 

i l fk B şvekilimiz Doktor Re. . Finlandiya harbi küçük dogaııııı şimalinde topçu du· 
1

1 

Su) d.sm, but ün bu mılletler İçin tdılikeli bir va eılosu olml'Ş, hava ku. vvet· an ve i w f l ya . l 
r# na karş g c· prhopagtıııclaları zıyet o muştur. !erimiz düşmanın demıryolu 

. . ı unı Lırıyet hükG Bır ümit ış.gı varsd oda mtinakalatını bombırJım1~ lllt!tınııı tak' S ı· . , d R t 1 ı 
dh .. ıp ettiği mert ta ının artık futuhata e· etmişlerdir. us ayynr Pı 

; k~rustdvhe açık polıtikayı b; vamın lüıc.1m!ıUZ olduğun ı s' ·ı h Ikın üzerine b'l'lıb 
w rre a a vuz b l . 1 d d d ) o ar 

<1' ı u ve sarahat ~mı o ınası ır. Finlandiy.:t atn da evam e 1 ~ vatandaşlara anlattı ve haklı bır barış arzusıınu açık Dli ı 15 düşman fa\i)'H ·sı 
J bılhassa şu nokt ı l t F k 1 ı k dü<-ürül ~ r üz etıirdi : drı teba . amış ır. a at ııt.> r.giltne muhakkak o ara v 

P " V ve nede Fransa şimdiye ka- müştür. 
. at,1 ııın selameti vt· 

rnılh menfaat h . .. 
l d . er şeyın us . u ıı edır Hük~ h 
b. · · um t erhangi 
ır nıtıceray .. k 
k . a suru teııını)e 

r e ı ır, MıllıKo k 
; b .. . runmd aııunu 
t~ ugunun icaplarına uymak Vt-

} c1rmuı endışesı ni .. 1 k . . oıı eme 
I ı çın tatbık mevkıiııe koıınıu~ 
1 lur. Bun un bir sderberlık 
~I ' ~ya 

1 
~ıarp lıazırlığı ile nsl5. 

1 L>ır a.akası yoktu:- Koli u . 
t llluz Sovyet l{usya ilt> ınün ı· 
~ ' U('lııııiz norrfütl t.ıahhütlt.>-

rııııi . · ı ' . 
t z sarı ı, ga} elt>rımız mu-

ıs yyerıdıı· 
. " 

ı Kelik SayJ ıın 1 "t·· .ı.. • , >uun t u unyaııııı . d 
ıtl 'kt' d ıçııı e çırpındıö-ı S'. ı ısa 1 1 h a 

• ~ ) .JU r rı ı il O z r.ı # • 

v . pı arımızı da ld w 

k b' .. Ça ıgını sö~ t>r 

Brışvekilin bu ııuıku bü
tiin sınsi prop.ıgdndalar~ karşı 
toptan VI::' en kestirme cevüp· 
tar. 

Ba~ında Millı Şefimiz bu· 
luııan Türk c·· h . . . .. um urıyetmııı 
dust uru : . Yurtta sulh ci • 
hc:ındd sulh tur H 'k. " . ıç 111)· seve t .. 

· t-cavu1: eıneliııJe d • · l' F k egı ız. ~ at valanınıızın eıı kü-
ç~k bır parçasına yapılacak 
bır tt>ca~üzü önlemek içın 
~~ ~~ir aı~ tereddüt etmiyece· 
gımıze kıınsea· n şüphPsİ ol
mamalıdır. 

:.J en ulun ilıtinı 1( k 
l"'J nııllı ıııüdaf . " ere arşı vete İce!be~ için bir,, an 

<lir111 .. k .. aunıızı kuvvetlen bile tereddüt etrniyec~ğini 

Fedakarlık davetine ge
lince: Türk milletinin bu da 

.. ıçııı ·1 T 
tıııde ıı f d k ?sı urk mı ile- burad.ı tekrar etnıeğe lüzum 

e 
11 arlık istediğini görmüyoruz 

Türk Mili ti, vatanııı 

mtidafaası V<' istiklalin ko 
runması mevzuu >ahıs oıdugu 
zaman malım, caıııııı ve h~.r 
şeyini fedaya hazırdır. ~u
tün dünya bunun misallerını 
sayı1aınıyacak kadar çok 

· h tarihi en görmiış ve cı an . .. 
zengin suyfolarıııı 1 urkun 
feJakfırhk, ş<"hamel Vt> ~ah 
ramaııl:k menkıLelerıle suslt-
ıniştır. 

.. r aıırının Liıtiınlc ~m Ş 

iradesi,, olan yenilmes or· 
duınuzla vP. :\ı1ıllı Ş ·fııı elra 

d 1 Sdrı,ılm ız fın a aşı ınaz , 
bir kale halinde, icabede, s • 
yenı harikalar yaratma ~d 
cih<An tarihinin seyrını bir 
kerre daha değiştirmege ha-
zırız. 

Selim ÇELENK 

1 

----
._'ıelim ÇELE/V K 
'J şriyat !\1üdiirü 

Milli Şef imiz Benziıl ve gaz 
Macar hü um t f iat/arz 
Naibin tebri et- Dünd n itibaren 

tiler biraz yükseldi 
Ankara 2 A. A. Ma 

car Naib Hukfiml"ti Amirc.lı 

Hortinin hükuınPt R ·islığı • 
'ne seçilişini.1 l.) incı yıldö-

111umü mun·ısebetıl ' ~1ıllı Şe 
fimiz Ctimhurreisi tsmet lııÖ· 
nü Pe~te Elçimizi sureti 
ın;hsusada saraya gid· r k 
Amiral Hor tiye tebrıklerın' n 
ib•ağı.ıa memur lm urmu 
lardır. 

Koordinasıon 
toplandı 

Ankara 2 A A. Ko 
ordinasİVO'l heyetı dün 
öğled ·n· sonra Başvekil Dok 
tor Refik Sayd~ nın ı iyase 
tinde toplanarak gt'Ç vak 1 

kadar müzakereler de bulun-
muştur. 

İzz ttin ÇalışLır 
nı bus olu vor 

Ankara 2 A. A A-
çık bulunan l\1uğla nwbuslu 
ğuna, Cumhuriyet Haık Par. 
tisi yuksek d vctnmca em klı 
Orgeneral izzettin Çalışl.ır 
Parti nan zt-di olarak spit 
ve ilan olunmuşluı. 

Fransız 
ordulurı 

Seyyar kuvv ti ri
nin felaketzed le

re yardımı 
Ankara 21\ A Frnn 

sanın st-)ycır Şark ordu' ırı 
efradı. ker<li araldrında lop· 
ladıkları 1956 Tı.irk lırasını 
ı~n dolu ze zt>'t' felaketin u~ 
rıy11 ıı !> ,ah arknd ışla ıııa tc • 
bern.İ yl~ n şl ,rdır. u p.ı • 
rd, Ankar drıkı • 'r.uı-;ız bu· 

yü.< E .;ısı v ı.:. t ı 

vıudJfaaa V ka e.i em in .. 
veril ııiştir 

Yenigün 
Y .. ırıııd l ı itio1ren 
akşamları çıkacak 

Ankara 2 A. A. Ben 
zin ve pe-trol fiatlarııım Ro· 
manyada yükselmekte devam 
etmesin• l İnaen, fiatla:-ın 
mem1eke-tin izde de biraz art 
tırı!mJsına Vekiller 1-ıeyetiıı · 
ce karar ~ "T lmişti r. 

Bugünden ıtibaren mni • 
yet mevkimt- giren bu kara 
ra göre benzin ve petrol sa 
tış f;atları aşağıda gösterilen 

kilde tespit olunmuştur : 
ls•anbul, fzmir, Mersin 

\ t' fc;kenderunda çift ten~·ke 
b nzı ı 6 l 1, ç•ft t ıeke gaz 
557, dökme olaı ak bir kilo 
b •nzin 21 kuruş 87 santim. 

.bir kıl o p •ır0l 16 kuruş 71 
fsrıntim üz rinden depoda Sd· 

1tılacaktı r. 

13enz:n ve p •trolün aza · 
mi satış f atlan şudur : 

~ Çıft teneke be-nzin Anka 
r.ıda 750, lstdnbulda 670, iz 
mir, \ı1 rc;İn ve iskenderunda 
650 kuru~tur 

Ç f~ tent-ke ~C\Z : Anka
r.ıda 643 isıanbul, Mersiıı, . ' 
iz nir vt> İske rı<lnun<la 59J 
kur u~lur. 

Felaketzede le 
re yardım için 

Bir kan un layiha-
,r;ı hazn landı 

Ankard - Yurdun birçok 
y•rtrinJ,. vu'rn1 gden zel· 
z 'it· v s yBp f elak •ti dola 
yısil hükumetimiz, köylıi· 
müze daha geniş ın\l.·yasta 
yardı n<lci bulu ımağa kar.tr 
ve-rmişlir. ~u ı mlP l •n ol ı 
r.ık köylümül v nuh.tcir 
lere y<"m 1 k 'e tohu'lıluk 
tevz;ı İçi ı evvc (c;<' Ziraat Ban 
Lası lCd Sıhaı ve İ.;.timai mu 
rtV l t v ·kn•,.ıi i ' Z.r.ı ıt 
V• kal~ıi 1 açılını.., olun .5 
m l}On lira ık kre<li .. in 6 mil 
yoı 1 .. tt çık n n ı~ı hak 
kı ı I..ı b"r ku ıun pro1 si lı ı 
zırla l'lllŞ r. 

Y i zelzeleler 
Ankara 2 A. t\. Dün 

K·ıyst•ri ınulhakatında Üçl"r 
s.ıııiyt• ıf,.vanı edt~ıı iki şicl
detlı ) ı sarsıııtısı olmuş ve 
lıu s1rsıntılar Kayserideıı 
,le duyulmuştur DeveFJe 
d"' dlin bir zelz it" olmuştur·. 
ha-;ar yoktur 

5ovyetlerin tayya 
re zayiatı 

H"ls. ı1ki ,! A A. Şu-
bat ayı iı;inJe S wyı l orJu
sunu ı tayyar_. z ıyi ıll 251 

yaz m vsımı mudd,.tiııce olduğ'u resmt•n Li(dirılınek-
"Y t-nıgün,, öğledt n sonra arı t ·dir. Yapıl.ırı hesaplara gö
intışar eyliyecekı r. rt' Sovyetlerin üç aydarıbrri 

Her st.>ııe yaz mevsi nirıd · 
olduğıı gibi, gazett'miz }•l· 

rıııd.ırı itıbaren o l J n 5 >tı· 
n iııtişırrt b ışlıy ıc ık ır. Gu· 
illin en son hab rlerını aldr ık 
-. k nde s.ıyı ı okur aı ıınıza 
vermek İç n s nelerd nbni 
tatbik ettiğımiz bu usule hu 
sene dr dP-vam ,.J ·c k v · 

yarın öğlo:-den sonrd da ınlı d i} harbinde .'.> 3 ~ tıyyart" 
3u itibarl,ı gazetem'zin 1 devam t'lıııekte o'an Finlaıı-

şar edecegim bildiririz. kaybt'lnıişlerJi). ; 



, 

Megvecileı· 
Birliği 

Filen işe başladı 
Sebzeciler birliğinden son 

ra teşekkül eden meyveciler 
birliği evvellri gün öğleden 
sonra Halkevinde umumi bir 
kongre akdederek hazırlanan 
nizamnameyi tcdkik ve ka
bul etmiş, bundan sonra ida 
re heyeti intihabına geçilmiş 
tir. 

İntihab neticesinde birlik 
riyasetine Mustafa Rasıh. ka-
tipliğe AbdürrahmanSeferoğ

lu, Muhasipliğe Salih Bilal 
ve azalıklara da Kazım Tos
yalı, Kemal Murat, Salih 
Gabbuşi, Şahap Kuseyri se 
çilmişlerdir. 

Birlik nizamnamesile bir
likte beyanname dün Vilayc 
te verilmiş ve birli~ dünden 
itibaren mükemmelen teşek· 
kül ederek faaliyete geçmiş-
tir. 

Bu mühim teşekkülün 
müteşebbislerini tebrik eder 
idare heyetine muvaffakiyet
<lileriz 

Halkevinde müzik 
dersle1i 

Halkevi Muzik kolu tara-
. fmdan Halkevinde b;r kurs 
açılması kararlaşmışhr. Mü
zik dersi almak istiyen Bayaıı 
ve Bayların bir haftaya ko
ciar Halkevi katipliğine mu· 

( racaat ederek adlarını yaz· 
dırmaları lazımdır. 

Otomobil çarptı 
Hususi otoınobilile Harbi

yeden dönen Fuat oğlu Kc· 
mal, arınesile beraber gez
mekte ola11 Kuyubölüğü ma 
hallesindt:n Halil km Sya-iıa 
rmda Adr"viye çarparak ha-
fifçe yaralamıştır. Suçlu hak 
kında tahkikata başlanmıştır. 

Hırsız Had~me 
Antakya Kız Lisesi hf\de

mesi Mehmet mektebe ait 
demirbaş eşyadan üç sandal 
ya bir mermer taş ve bir 
tokmağı çalarak evine götür 
düğünden hakkında tut~laıı 

ovrakile birlikte adliyeye sevk 
edilmiştir. 

Almanyada 
kalan gemi

lerimiz 
Tesellüm için giden 

heyf't geri döndii 
İstanbul Almanyada in-

sa edilerek harp çıkması ti
zerine memleketimize gel· 
meleri i nkansız bir hale gi
rt!n 5300 tonluk Doğu, Ege· 
men. Savaş isimli gemileri· 
mizle 3500 tonluk $alon va
puruna Hamburgda ne:;.are:t 
eden heyetimize geri dön 
meleri bildirilmiştir. İlk ola
rak muheııdis Rahmi, güver 
te lostromosu Osman, maki 
ne lostromosu Şükrü telsiz 
memuru Ali ve elt::ktrik rne 
muru 'liyazidt:: 1 m ire:.:kep 
beş kişilik heyet şehrimize 
dönmüştür. Bunlar Doğu va· 
purunu almağa giden mür ~t
tabatıan bir kısımdır. D )rt 
gemimizin bu v ziyett~ artık 
memleketimize getirilmeleri
ne imkan kalmamıştır. Diğer 
taraftan Almanyada inşa edi 
lerek harp başlaymc:a Almaı 
donanması na alman denizal
tı gemimizin bir infilak ile 
battığı anlaşılımştı. 

Vapurları 
mızın 

Yabancılara kira 
lan ması yasak edildi 

lstanbul Münakalat 
Vekaleti, Türk vapurlarırıın 

ecnebi memleketlere sder et 
me8İni ve yabancıiara kira· 
!anmasını yasak etmiştir. 

Ecnebi linıaıılara sefer 
ler ancak mecburi sehepl~r 
altında ve hu~usi müsaade 
ile yapılacaktır. "öyle bir 
sefere çıkmış olan vapurlar 
da alışlarını birtirdıkten son 
ra derhal dönmeğe mecbur 
dur. 

Bu kararü, bütün va-
pur sahiplerinin, karlı tek· 
lifler karşı.mıda vapurlarını 
müttefikler~ kiralamak iste· 
mesi sebep olmuştur. Şim
diye kadar 10 vapur bu su 
retle müttefıklere kiralan-
mıştır. Kiralama işleri de· 
vam eder~e, yakın zamanda 
dahili ihtiyacımızı tı•mi:ı için 

Denizlerde vapur bulunamayacak idi. 

Norveç şimdiye kadat Eden diyor ki: 
SO emi kaybetti Stalin m~_tearr~z,. Hlt-

g ler muşevvıktır 
Kopenh"g 2 (a a.) Nor- Londra 2 (a.a } - Dömin-

veç hiikumeti tarafından 
yonlar nazın Eden söylediği 

ııeşredilen bir istati~tiğe na-
bir nutukta deınişdir ki: zuran, harbin başlangıcından 

"lıısan ırkının yaşaya bil
bugüııe kadar Norveç bandı-

m esi için, nazi sisteminin ve 
ral ını taşıyan 110 bin tonluk Hitlerin ortadan kalkması 
50 gemi batınışt!r. Buolardaıı lazımdır. Verilen sözü tutma· 
9 u torpillenmek ve gcrısı yan bir devlet adamiyle anlaş-
mayıııa çarpmak suretiyle mamıza imkan yoktur. 
batmış ve bunlada berabn Muvakkat biı barışı iste-

; 5500 iıısan kaybolmuştur. miyoruz. Çünkü bu, bizi bir 

Bir İtalyan gemisi hç ay ve nihayet bir kaç 
bal tı sene $Oiıra tekrar bir harbe 

Lcndnı 2 (a.a.) - Mirelle 
adlı 530() tonluk bir İtalyan 
vapuru Şimal denizinde ma
,rma çar par ak batuu~tır. 

sürükleyecektir. 
Finlandiyaya yapılan ta· 

arruzdan Almanya mesul
dur. Bu harpte Stalin müte
arrız ve Hitlcr müşevviktir. 

u (qede Parasız 
P~muk tohumu 

verilpıcek 
aşar yerine istihlak 

vergisi konuyor 
Şam Aıar vergisinin Ziraat Vekaleti tarafından 

kaldırılark hunun yt>rİn kom bilumum Hatay ViliiyetindPki 
şu ıneml ketlerdt> olduğu g=ui t'rbabı zürraa 290 °' s tyılı P a 

muk islfıhı kanuııu hükmün Vt'rgısi istıhliik koymak için ht·r 
komiserlık bir kararname ce Vilayet Ziraat dairesi ma 
neşretmiştir Suriye m liye rifetıle ~ıeccaııen ıyı ~ı.ns 
veza l · k b pamuk to.ıumu verılecegın-

rebı.'k Y: 11
•
1 ·:rarın u !'>e- den bundan mukaddem ekil 

ıH· tat ı ı ıçın lazım gelen k• 1 •1.L.KSAS 
h l 

m,. e o ıın uı ve sa· 
azırlıklara başlamıştır. . t h 1 940 ır cıns o um arın sene 
Kilo ve metre usulü si için zeredilmesi kdtiyen 

Şam Suriye hükumeti, memnudur. Mahsulatın bir 
dört sene evvel çıkan. fHkat cins olması İcab tmesm .. b -
şimdiye kadar hir türlü ta•- rıaen böyle t cnas tokum fi at 
bik t~dilemiyeıı kilo ve metre raııdumanmı düşüreceği ta· 
usulüııürı kati surettö tatbikı bii olmakla hilafında hare· 
için bütün Belediyelere kati 1 ket edenlerin hakkında nak· 
talimat göndnmişti ·. di ceza alınacağı gibi ekilen 
General Mor e öldü tohumu da döııdurüleceğin-

Httlep Fransız Şimalı den alakadarlarrn malumu 
Suriye kuvvetlen kumandam 1 olmak üzer ilan keyfiyet 
General \fone ansızın öı- olunur. 

Beledıye Reisi 
Sadık Müftii 

müştür. Generalin naşi Frın 
sıya nakledilecf'ktir. 

YENIGON: 
General Mone, 23 tem· 

muzda Hatayın Anavataııa 
k;ı.vu~ması münasebetiyl~ ya 
pılan bayrak indirme törenin 
de hazır bulu:ımak üzere 
şehrimize gelen Fransız ge
neralidir. 

Ve s Berlinde 

Maske a~mak i.,~~
yenleve 

Sayın Halkımızın zehirli ga 
1 za knrşı korunması için be· 
1 deli 6 lira üzerinden peşi· 

nen Kızılay tarafından mas· 
kelerı temin edileceğinden 
olçülerini aldırmak istiyen· 

Alman Hariciyf: Nazı- 1 

riy le gör ştü 

lerın m,..rkı·zil3el ·diye Tabip 
liğıne müracaatları ilan olu 
nur. 

"Bekarlzk 
su .tanlıktır,, 
Bir iras yedi ev· 
lenmemek için iki 

Berlin 2 (a a ) Dün 
lsviçre yoliyle Roma da ıı Lu
ray.ı gelen Arnc>rika Hariciye 
Müsteşarı VeJs, bugün öğie
den evvel Alınan Hariciye 
Nuzırı Ribbenlrop tarafından 
kabul edilmiştir. .l.\merika 
ııın Berlin m<!slahatgüzarının 
da hcLZıt bulu ıdu~u bu mü
lakat bir buçuk SJat sürmüş· 
tür. 

İtalyaya giden 
Alnıan kömürleri 

Londra 2 (a a) 1 ıgil· 
tere hükümeti, AlmanyaJaıı 
ltalycıya gid~cek Alman kö-
murlerinin dün akşamdan 
itibar.•n lngiliz donanması 
tanıfındaıı müsadere edile
ceğini ilan etmiştir. 

miıyonu reddetti 
Nevyorktnn yazılıyor: 
Binbaşı ı-lug Fraser "Kah 

raman, unvanını kazanınağa 
layık, eski ve inatçı bir be
kardır 

Binb:ışı Hug Frascrin ba-
bası fevkalade zengin bir adam 

1 
dı ve oğlunun bekar kalma 
sına aslfı taraftar değildi. 
Sağlığında oğluna daima ev 

1 Eğitmen kt11~i' 
1 amiratı s11 

Vilayt tten: 
1 lskenderun, f(ır 

yolu üzerinde Eğitmen 
su ittihaz edılen bil19 

bazı tamirat yc1pılacakt~ 
2 Keşif bedeli ( 

lira (25) kurus olan İŞ 
mirat 17,2,940 tarihind 
bare . 15 gün müddeti 
eksiltmeye konulmuşt~'ıı 

3 ihale 4, mart .,... 
zartesi günü saat 15 tt 
!ayette teşekkül edece~ 
misyonda yapılacaktır· 

4 Talip olanları~ 
940 razartesi saat 1' 
de yedi buçuk teminat 
sı olan (187) lira (50) ~ 
maliye veznes;ne yatır•P 
buzlarile birlikte ko111 

, müracaatları 
5 - işbu tamirata ' clu 

şifname ve şartname b g 
maarif dairesinde gô ta 
lir. ta 

Mzlum Paşa ib h 
müdedti uztıı111N ı .. 

Hatay Defterdarh, tı 
Mazlum Paşa dalY' t 

avlanacak balıklardan ıı 

cak yüzde 11. saydiy" 1" bf 
le birlikte yı..izd~ 35 n 
hissesine ait müzayede 
namesinde yapılan d 
lik ~ebebile ihale rıı 
4 3 -9..tO pazarteS1 

saat 1 (~ ya kadar uı• 
tır. Talip olanların 1 
mezkurdan evvel 37QJ m 
muhammen bed~lio fft tı 
yed buçuğu nisbetio 
teminat parasını mal f 
na yatırarak mıizıJ,r 
iştirak etmeleri ve ş~ H· 
yi görmek istiytnlerı" 
dat dairesine müracııııt 
lcri ilan olunur. 

ilan bi 
Vakıflar müdürlüğİİ, ri 
BeynelharaplaAh ,,1et• v 

Ti vakfından bahçe ile 
bini Yahya vakfmdall 
nın birer senelik diğe ri 
telif vakıflarda mayıs_,jf le 
nuna kadar icarları P" 
la icara verileceğinde." kc 
!ilerin vakıflar idareS1 

ka 
r&caatları ilan olunur· 

ilan Haber verildigine göre 
İngiltere bi kumeti, ıtalyanııı 
kömür ihtiyacını lngiltereden 
temin ve buna mukabıl lt.ılya· 
dün agır .;anayi eşyası ile 
gıda madd .. sı almak için tek
lıflerde bulıınmuştur 

leıımeyi tavsiye ettikten son 
ra geçenlerde ölen ihtiyar 
servetinin yarısı olan bir 
milyon yüz bin doları miras I 
olarak blraknııştır. Ancak 

mı 

hı:ı 
bi bu mirasn ıidhip olabılmesi ı TıcıH'P.t Vekaleti iç 

için oğlunun evlenmesi lazım ret Umum Müdürlüğ" m 

lngi iz tayga-
releri 

Londra 2 (a a.) İngiliz 
tayyareleri, duıı ~kşam Al
manya üz rine muvaffcıkiyetli 
!Jir uçuş duha yapmış, Ham
burg, Havr ve Bcremen şe
hirleri ustünde keşifler yap
tıktan sonra Berline kadar 
giderek salimen dönmüşler· 
dir. Bu ta) yareler denize ma
yın dökmek isteyt:n ı\lman 
b1yyareleriniıı faahyetine ma· 
ni otınuşlardır. ------Bu küçük, fakat kahra-
man millete karşı saldırmak
la ne Stalin ve ne de Hitler 
iftihar edemezler.,, 

getdigw ini de "asiyetıımesiııe 1 Türkiyede Yangın, kı 
ki. k · rt' m; birinci şart ol.ırak yazmakta na ıyat ve aza sıgo 

b ~ · k , w le meşgul olmak üzM 
dır Bu uyu sen ete rag· 1 .. . 'ı d · d" 

ıukum er aıres.n v 
men bınbaşının neye karar· d 1 k b f lif 

te 
m 

vnJiğini tahmin edersiniz'~ eı· 1
1er"'b. l ugun..., aa il 

, ın~e u una ı \.) ıve 
Bekar kalnıakta ısrar. A . s· t ş 1 T 

b 1 nonım ıgor a 
1-lug Fraser u ıususta t. b k .. ..ti' . . . ı u t!rre muracap 

şunları söylemıştır: d H t Vı'19f 
H h . b . k erun ve a ay 

er angı ı r tesıre a · t ı· w · · k t aorlıı•' 
p. ıgıne şır ~ n ... 

pı_lmamak, evlenmemek ıçm gın, hayat ve naklitİ ku 
elımden gelen. her şeyı yap~ ta işleriyle meşgul O 111 

cağını. Şıındıkı hayatımdan bu işlerden 'doğaca~ u1 
l memnunum. Babam servt*ti- larda da bütÜn mahke st 

ni bana ver?1~y~r, faknt ben müdd\!İ, nıüddenale>'.b I Sl 

o para'lrn faızını almak hak cü şahıs sıfatlarile b s.ı 
kına malı~im. Büyük ~ir ser lunmak üzere Rız~ J 
nıaye teşkıl etnıPse bıle o tayin eyledığini bıl 
para bana rahat ve bilhassa Keyfıyet Sigortaı Ş 
kadınsız !/ r hayat temin ede rinın teftış ve mı.ı' 
bilir. hakkmdaki 25 haıi~~ 
Neşrıyat Müdüru: 
Selim ÇELENK 

C.H .P .Matbaasında baslmıştiı 

h ·· 1'1' tarihli knnuıı 1 u 
muvafık görlmiıŞ 

ilan olunur. 

uj 


