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iikse M 
aa Mec i 

X.: Resmi tebliğ -.. ·--·a Bir Buig.u t.yyare.~i K·öylü mekt or 
! Dünkü !Göy gezisi çok 

f aqdalı oldu 
» hududumuz21 intii 
)+ Ankara 7 (a.a.) - Resmi 
)\ tebliğ: 

Dün Milli $ef in Riyase 
>+ 6 mart 940 çarşamba günü 
>+ saat 16 da milliyeti meçhul 

:Harbiy~de köylülerle samimi bir ha~

bihal yapıldı ve 1nilıi oyunlar <•ynCJndı 

A tindt? f oplandı 
gi.iıı ·~~~r~ 7 A.A. - Yüksek Müdafaa Mecfüi bu· 
lnönünü~ e~ son~a saat 15,30 C:ümhu~reisi Milli Şef 
lanarak k Rıyasetınde ve Başvekalet bınasında top
tir. M l uznamedeki maddelleri müzakere eylemiş
Genel a~m olduğu üzere Yuksnk Miida~aa Meclisi, 
leri He u~rnay Başkanının da iltihakile icra Vtkil· 
dafaa · yletı~~en teşekkül ve memleketin yüksek mü· 

ış erını t dk"k b duklar t ı. . e 1 ve mutalea eder. Arzu uyur· 

- >+ bir tayyaren:n hududumuzda 
~ ki memnu mıntakada uçtuğu 
)t görülmüş ve kıtaahnıız tara 
)+ fından ateş açılarak yen- in
)} meğe mecbur edilmiştir. Top 
>+ raklarımıza inen tayyarenin tt yanına giden Türk hudut kl· 
)+ taatımız tayyarenin bir Bul 
)+ gar askeri tayyaresi ol
)t duğuıw ve içinde iki Bulgar 
)+ Suba} ı bulunduğu u göm üş
)+ tür. Bulgaristanla aramızda 
)+ mevcu! dostluk m~naseb.atı » dolayısiylt- tayyare ile Bul· 
)+ gar zabitlerinin der hal Bu'· ,. 

ı a~dırde ç- b · · rak edı•r um urreisi de bu toplantıya ışh· 

Yüksek. M .. d 
hşmasın d u afaa Meclisi dün s<ıatL0,30a kadar ça· B a var;: etmiştir. ,, 

Vı.l'ed~n terbC:esi leş" kilatı 

Dün yazdığımız gibi, Hal köylü kadınlardan Bayan 
kevinin muhtelif komiteleri· Fatma, Türk ynratılclıklarm· 
ne mensup bayan ve bay1ar dan dolayı nekadar iftilıar 
dan miiteşekkil 22 kişilik etseler az olduğunu ve 
bir grup, dün öğleden son· Türk kadınının vaktile v.dan 
ra H .. rbiye nahiyesine bir müdafaası içiıı harbe giden 
köy gezisi tertip etmiştir. ~rkeklerin ynini tuttuklunnı 

Saat 16 da Harbiyeye binaenaleyh ecdadımız zama 
varan heyet, Parti ocağı ö · rıındaki müsavat hakkının bu 
nünde toplanan .kalabalık bir gün cumhuriyet hükumetince 
köylü kütlesi tarafından ha· veriloıesinden duydukları g u 
raretle karş\lanmış ve 9cak ruru sace ve tatlı bir lisanla 
binasında kendileril: bir has anlatmış. Türk kadınının 

Cümlıuri.yetin en .sadık bek· l>ihal yapılmıştır. Yüzdı.:n 
fflzla kadın ve erkek köylü· çisi olduğunu ilave etmiş, bu 

b 1 d ğ b münevver köylü kadınının 
ayetıın· . ,..., 

başl lZln her tarafında spor faaliyeti 
ıyor-Iskenderunda da bir spor 

S::Yın Vatiıniz. -~1-~bü açılacak 
men su erin Bıı· k Şukru Sök 40 kilometrelik bisiklet, diğe· 
luııan Beden \ a~l.ığında bu ri 5000 metrelik yaya olmak 
&*' tt"şkil A ı er ıyesi böl- üzere beden terbiyesi bölge· a ıııın es· l 
Çalışmakta oldu ası .. s~rette since iki koşu hazırlandığını 

tedir. ğu gorulmek evvelct: de bildirmiştik. 
1 kBö\g Asha,ka Beden terbiyesi direktör 
~re törü Şiik .. ' 111 

ve di- lüğü teşvik mahiyetinde olan 
tiıniziıı her ru Balcı, Yil5.ye. bu ilk koşuların her cıhetle 
sp f larafınd t.· d 

Or daliyet' a -oır en faydalı ve verimli o\ması için t . ıne g .1 l'flHn nıaksad·ı b eçı mesini icabeJen hazırlıkları görmekle 
aldığı dirnkt'fıl e aşkanlıktan meşguldur. 
b" k ı er "b· ır lrÇ @ııd b rr.ucı ırıce Koşı1ları iJare edecek 
dolaşarak el?k eri kazalaı ı 

l\ d olan hakem heyt>tleri yarın 
;e leş ·kkiille:ıe\ ar makam saat 14,30 da Halkevindt-Jbeden 

Por sahala emas etmiş tı:>rbiyesı· bu··rosunda toplanarak t . rını ve t . 1 , 
f e~pıt ederek esa esu erini bu husustaki talimatnameyi 
u at &'ayrifaal L sen mevcut kaleme alacaktır. 

gurup ve k ulunan spor Bisiklet koşusunun Kı-
den tanziın·u~uını~rının yeni rıkh<rn - Aııtakya arasında 
g 1 l ı ışlerııe 

u 0 muştllr meş- yapılacağını evvelct! yazmış-
Ôğrend'ğ: · tık. SOJO rnetrelik yaya ko· h · 1 ıınıze ·· 

nıııye, Kırıkhan &ore, Rey ~usunun da Harbiye - An· 
ruııdaki ve iskencie- takya şosası üzerinde yapıl-' . spor teşekk··ıı . 
aynı ınma"d u erı. ması tensip edilmiştir. Koşu 
d " a Halk vl · · • ~ e spor k il eruıın tnkriben Çiftekastal mevkiin-
nı k suı f't~ arını takviye et- de bP.şlıyacak ve Bt!lediye 
fru11i\"le e P~k yakında b" k b· J"" g ç cek ınası önünde sona ere et'" ·• 
ırer meb· ve resnıi f 

ınizde ıyet alarak bölg ır. Gerek b"ıs"ıkl .. t koşusuna 
f Porun tek e ~ -

masıııa çalı k rar canlan o-"'rek yaya kır koşusun:ı İş· . Şaca lard S o 
ııcvıleri üzerinde ır. Por tirak edecek sporcuların en 
rnana malik b eıu;ok ele- geç 12 mart akşamıııa ka· 
derunun, ılk uludııan İsken dar Hulkevin<le bölge di · 
ki .. a ımd<ı h' k ·· d up tf!sİs d rek ır re lörlüğüne muracaat e e· 
genç! · sporcu rek adlarıııı yazchrmnlnn ve 

erı çatısı altında ı 1 lo mart cumllrtesi akşamı ntal..n k Op a• 6
" arar v d' · b" <la bizzat direktörlüğe gele· 111ekted· er ıgı ılc.liril- rek sıhnat raporlarını ibraz 
Bu ~~~elle .. edip numaralarını almış ol 

~lor klüpleri~t!Şge~ul e
1
<lecek maları lazımJır. Vaktind"! mü 

den t. b" . rup arının racaat etmiyen ve sıhhat 
kaıılığ 111~~ i.e~ bölge Baş- raporu ibraz edemiyenler 
Y~sile ar ırn ve hima koşulara İştirak eltirilmiye· 
edece~· az. zamanda inkişaf ceklerdir. 

6'Ye~ H 
rasın:la t ın orcu gençler a- astaneye kalori-
ğı şüpb . asların sıklaşaca- fer y ıpılacak 17 esııdir. 

ınart k Memnuniyetle haber al· 
Zl ... 1 ... oşuları ha-• ıgı d <lığımıza göre, şehrimiz has · evam ediyor b 17 tJnesiııin üyük bir eksikliği 

mart pazar günü biri de tamamlanacak ve bu gü· 

garistana teslimi karar altı a 
alınmı~ ve bu hususta icabe.· 
denlere emir verilmi~t r. 

nün hazır u un u u u 
F ! · Ô dikkate değer sözlt"ri çok hasbilıalde Hasan a ırı z 

kaynak, Türkün eski tarihin alkışlanmıştır. 
Bu musahabe esnasında l •L• h den. hicret yollarından, bü· ng l lZ ava yük Türk inkılabının azame köylüler mekteph•n başka 

~.içbir ihtiyaçları olmadığını, . liHareşall tinden varlığımızın banilerin 
IYJj mevcut mekteplerin .çocuk1.ı den köylünün anlıya.::ağı şe-

ANKARA YA G E- kilde muktasaran bahsetmiş rmı okutmak için kafi g·elme 
diğini, binaenaleyh bu mek· 

LİYOR · ve bilhassa laiklik üzt:rindc tep dılekleriııin hükumPlf' 
Ankara 8 A. A. Bir iki duran bazı cahiller tararın iblağını heyetten rica e}le-

güıı için ziy:ıret maksadile dan kasten yanlı~ tefsir eJi- mişlerdir. 
.1 A k .ı gel len bu kelırnenin asıl hakiki Musahal ede 1 ~uı.ı r- Hcıl· ve tayy.ıre l e n a aya • ~ ,. 

· k 1 1 y'lı"z .nanasrnı izah t:tın.ştir · 'Ha - kevı' ınu"'zı'kko'. u taralıııdaıı mesı mu arrer o an n5 ı , 
orta şark or foları Başkurn ,, san Fahri yeni Türk Cüm· 
danı höva mareşah Viliy.ı.ns huriyetinin en bariz va!)fı 

h f · ·· ' olan halkçılıgın ne demek havdnııı mu ate etı yiiz~n-en 

milli marşlar ve havalar ça· 
lınmış ve köylülerle birlıkte 
Milli oyunlar oynanmış. Ht'· 
yet ardsındaki bayanlar tar.ı 

f ından köylü kadııı ve kızla· 

1 A k olduğunu da anlatmış ve va· yarınki eksprese n araya 
gelerek ve merasimle k :rşı· tandaşlar ~ınıf ve imtiyaz ol· 
!anacaktır. ' madığıııı şümullü bir surette 
Mareşahn Ankarada birkaç izah eylt>miştir. 

gün kalacağı haber verilmek Köylüler tarafından de~iıı 

ra hediyeler dağıtılmıştır. 
Hatkevirıin kendilerine 

tedir. .bir alaka ile dinlenen bu ~a 
gösterdiği bu alakadan de -
rirı bir mempuniyet izhar 
eden köylüler, münevver 
gençlt>ri aralarında sık sık 
görmek arzusunu açıklamış • 
!ardır. Bu itibarla, köy g zi· 
lc:"rİniıı sıklaşlırılanık k<>ylü • 
lcrirnizle tem.ısın artlınlındSl 

Mebuslarımız 
Tedkikat yapıyorlar 

Mebusiarımızdan Bekir 
Sıtkı ((unt ile Ham 1i Sel· 
çuk Evvelki gün Ank:ıradan 
lskenderuna dün de şehri mi· 
ze gelmişlerdir. 

Bekir Sıtkı Kunt ve Ham· 
di Sdçuk Şehrimizde '-mlu· 
nan Abdülgani Türkmen,Ab· 
dul!ah Mursal ve Mehmet 
Tecirli ile birlikte Vilayet 
dahilinde bir tedkik seya\ıa 
tine başlamışlar ve bu gün 

1 Yayladağına gidip gelmişler· 

1 
dir. Öğleden sonra Reyha· 
niyeye. yarın Kırıklıana ve 
Hassaya giderek tedkikatta 
bulunacRklar, pazar gunu 
ş0hrimizde halkla temas 
edecekler ve pazartesi Kört
yola gıdec eklerdir. 

ze\ binaya Kalorifer lesisa 
lı yapılacaktır. 

Kalorifer tesisatı ıçııı 

Sıhhat Ve'<aleti lazım gelen 
tahsisatı koymuş ~ulunmak· 
tadır. Mühendisler binanpı 
Krokisini yapmış ve Vekfıle· 
te gönderilmiştir. 

mim imusahabedeıı Bayan 
Safvet Kayıran, Cümhuriye
tin Türk kadınına verdiği 
haklardan heyecanlı bir hitd 
bede bulunmuş ve çok alkış 
lanmı~tır. Bu hitabeyi büyük 
bir memnuniyetle dinliyeıı 

EN SON DAKiKA 

çok verimlı ol ıc ·L r. 

Sovgetlerin sulh şartları 
Finlandiyaya y pılan sulh :;aı tları 

nelerdir? - Stokholında rnütareke 
müzakereıerin\n başladığı bildiriliyor 
Paris 8 A. A Havas Ajansı bildiriyor : 
" P ıris soir . g \7."teş: ııı ı H •lı;inki mu'la:...iri 5.u habt'· 

ri verm ·ktı!dir : Sovyf•t Ru •Yd. lı;veç \ıükunwti 'asıhtsi· 
le Finlandiyayd sullı şartları ıı bildin..:n bir ültımalt>rıı Vf'i 

miştir. Bu ültimatomun nıüddf'ti bu akş llll bitt-ct-klır. 
Sovyetlerin sulh şartlarınm anahatları şudur: Viıpuı idc> 
dahil olmak üzere Kart>li Berzahı Ladoga gölü noklac:;ı 
Laponyanın şimali ile Hanko yarım adas Ru~yayn tt>r · 
kedilecektir. 

Mareşal Manerhaymın has:u olmasına rağmPn bir mütart-ke 
müzakeresi içinStokbolr,na g-ittiği söylPnİyor. Fak ·ıtRusla
rın bu teklifi Helsiııkide hayret uyandırmıştır. 

Çiinkü Finlandiya aylarpanberi Rusların şi ldetli hücu nu 
na mukav~met etm"ş ve Ru,lar p~k az terakk; gös~ ·r' 1lİ 1 

ınişlerdir. Fakat her ne olur.;;,\ ohun muhakkak ola ı bir 
şey varsa oda nfıla Stokholmda mütareke müzakert>Sİ cere• 
yan etmektedir. 



Kömür güzünden 
Bozulan lngiliz- ltalya.-~ mü

ııasebatı düzelecek mi? 
İtalya, İngiltere ile uyuşamazsa, Aınerika
dan kömür tedarik imkanlarını arayacak 

Almanyada infial, İtalyada sükun ve 

itidal var 

Londra 7 (a.a .) - Al· 'silo!anvaziyetltaly"n mehafilinde 
man kömürlerinin ltalyaya sükunet ve itidalle mütalea 
gönderilmesinin İngiltere ta- edilmektedir. Romada vaziye· 
rafından menedilmesi üzeri· tin düzeleceği ve İtalyanın 
ne, Alman eksperleri, ltal- ihtiyacı olan kömürün lngil· 
yaya şömendöfeı:le kömür nak· tereden temin edileceği ümid 
Jini tetkik etmişlerdir. Fakat olunmaktadır. iluna imkan 
ltalyanın istediği kömürü bulunamazsa, İtalya, kömür 
göndermek için her on da- ihtiyacını Amerikadan teda· 
kikada bir trenin Almanyadan rik imkanlarını arıyacaktır. 
hareketi icabetmekt~ oldu· Ingiliz cevabı bekle-
ğundan ğarp zamanında bu- • 
na imkan görülememektedir. ıııyor 
Berlinden gelen haberlere Londra 7 (a .a .) - Kömür 
göre, İngiliz ve Fransız do· yüklü İtalyan gemilerinin mü
nanmamnın bu hareketi Ber· saderesi dolayısiyle Londraya 
linde derin bir infial uyan- gönderilen İtalyan protesto 
dırmıştır. notasının İngiliz hükumetince 

Roma 7 (a.a.) - Kömür tetkikatı bitmek üzeredir. 
yüklü İtalyan vapurlarıoın İn- İngiliz cevabının birkaç güne 
gitiz donanması tarafından kadar Londraya bildirileceği 
müsadere edilmesi üzerine ha· tahmin ediliyor. 

Vels Purise 
gitti 

Müsteşar bey an at

ta bulundu 
Paris_ 7 A. A . - Bu sa· 

· bah saat onda Parise muva· 
salat edt:n Amerika Harici
ye müsteşarı Vels, Fransız 
CümhurreisiLöbrön ve Başve 
kil DCiladye ile görüşmüş ve 
öğl"!den sonra Amerika El · 
çiliginde matbuat mümessil
lerini kabul ederek seyahati 
hakkında kendi!erine beya · 
nalla bulunmuştur . Yeis ez
cümle demiştir ki : 

" - Avrupadaki vazife· 
~ miıı gaye ve mahiyeti, Cüm 
L hurreisim Roz .ı elt tarafırıda~ 
:,.istenil~n bir raporu hazırla
~ktır. Bu maksatla ltal
, ya, Almanya. Fransa, ve in.' 
~gillereyi . ziyaret ediyorum. 
:Hundan başka bir v .ı zi fem 
('yoktur. ,, 

V els, pazara kadar Paris 
te kalacak ve ondtın sonra 

~Londraya:gidecekti r .Amerika 
ya dönmeden evvel!Rorİıa -: 
yı tP.krar ziyaret etmesi:.de 
mukarrerdir. Gelecek lıafta 

~ Londradan dönerken Par ise 
<le uğrayacak, fakat burada 
aııcak bir kaç saat kaldıktan 
sonra yoluna devam eyliye -
cektir· 

Fransız matbu~tı ne 

diyor ? 

Paris 7 A . A . - Fran · 
sız gazett'leri, Amerika Ha
riciye müsteşarı ·· Yeis " in 
Parisi ziyare tine uzun maka 

'leler tahsi.c; etmektedirler. 
Bu gazetelerin mütaleası şöy 
le hül:isa t>dilebilir: 

" - Fransaınn gizli ka
paklı hiçbir şeyi yoktur. vic
dammız, kalbimiz açıktır. 

Romanyada 
Sahte Dolar süren 

Almanlar 
Bükreş 7 A .A. Romanya

ya külliyetli miktarda sahte 
dolar ithal eden bir çok Al· 
man tevfik edilmiştir. Alman 
yadan gelen Almanların ge
tirdikleri bu sahte Dolarlar 
Romanyadaki ekalliyet gaze

.ll!lerine propoganda için tev 
zi edilmiştir. 

Romanyanın Harici 

siy as ~ti 
Bükreş 7 A .A . - Bugün 

Kralın riyasetind~, toplanan 
nazırlar heyetinde Harici, e 
Nazırı Gafenko, devletin ha 
rici siydsetini izah etmiş ve 
bu izahat ittıfakla tasvip olun 
muştur. 

Amerikaya altın 
akını 

AmP.slerdam 7 A. A . 
Holanda ve lsviçre hükumet 
leri tarafından Amerikadan 
satın alınan hnp levazıım
nın bedeli olarak 7745 k\lo 
külçe altın Ameri kaya gön· 
deri imiştir. 

"Küin Mari,, 
Amerikada 

Nevyork 7 A .A. -Altı mil· 
yon İl'lgiliz lirasına mal olan 
İngilterenin meşhur "Küin 
Mari,, trans atlantik vapuru 
kuvvetli bir muhafaza altın
da Nevyork !imamına gele
rek demirlemiştir. Vapur, har 
bin sonuna kadar burada ka 
lacaktır. 

Hiç şüphe yok ki " Vels " 
de bunu çok iyi biliyor. Fran 
sa Çekoslovakya ve Holan
danın ·akıbetine uğramak is 
temi yor. Biz Lunun için St· 
!aha sarıldık. ,, 

9 

Almanya Kızılay ilan 
Romanyaya g<ıranti ıdare heyeti dün Dörtyol Belediyesinde ZPI 

mi teklif etmiş? seçildi 1 - Samrıılı su ile 111 ür·· 
Londra 7 (a.a .) - Avam Kızılay Merkez Heyeti harrik Elektrik inşaat 'le 

Kamarasının dünkü toplantı· dün öğleden sonra Halke· sisatı kapalı zarf usıılile 
sıoda mebusıardan biri, Ro· vinde toplanarak idare he- ~iltmeye konulmuştur, 
manyanın Almanya ya verdi~i yetini seçmiştir . gün 'i olan 29, Şubat 940 
petr~l .. mikdarını arttırması Bu seçim neticesinde Ri şembe günü talip çıkrnflJ 
ve sıl~h altında buluna:ı as.. yasete tahsilat Müdürül~emzi (dan 2490 sayılı kaııunııP 
kerlerınden bir kısmım terhis Akıncılar İkinci Reisliğe Ba- ıncı maddesi mucibince 
e!mt"sİne mukabil Romanyaya1 yan Saffe't Bereket K- t _ jşubat 940 tarihinden ıti 
b . kl'f . . h k ' a ıp b' dd 1 a rn 
kırdgak~anhtıbte. ıd e!tı~ı al . liğe Doktor Şakir Ugan,Mu ır ay mü et e paı 
ın a ı a erın ogru o up has'ıplı' gv H F h . Ô · konulmuştur. )ü v . . . e asan a rı z· 9 olmadıg!nı harıcıye nıusteşa- kaynak d 1 ğ 111 ı l 2 - Keşif b~d eli' 27 

d 
, vezne ar ı a 1zze ~- · · 9 .. rın an sormuştur. Müsteşar Zeke · . t'h l l ,·lirad ı r, ilk teminat 20 ı 

b 
. . v. rıya ın ı ap o unmuş ar 

u suale tahrıren verdıgı r.e· dır. dır . itik 
vapta, hükumetin böyle bir y . "d 3 - Pazarhk müdd~~ em ı are heyetine mu- a$Qg · 
şeyden haberdar olmadıjını vaffakiyet dileriz. hitamı 1, rıisJn - 940 paı 
söylemiştir. si günü saat 16 dır. lld 

Almanyada Şarka se· f sveçin su/h 4 - Pazarlık Dörtyol Ya 
yahat yasak tediye dairesinde beled1 

at 

Bern 7 A.A. - Almaıı ftlVQSSUf U ımı P-ncümenince yapıl er~ 
münakalat nezareti , şarka S tır · _., 

\ ovyetle r bu tavas- 5 - Taliplerin katı" 

S tt k b 1 yazılı vcsaikle birlikte ' n giden bütün trenlerin askeı i { ') 
kumandanlığın .: mrine veril- U ll a U e ya-
diğini, binaena!eyh halkın naşmıyov lar mene müracaatları h 
Şarka seyahat etmemesini lstokholm 7 A.A . - Is- 6 - Keşifoame: dııir'r f · ~ ıs 1 
tavsiye etmektedir. Bu ted· veç hükumeti, Finlandiya e nnı şartname ve plan 
birin sebebi hakkında henüz İle Sovyet Rusya arasmda lediye muhasebeciliğind A 
kati bir malumat yoktur. AI- bir sulh için tavassut vazife rüleı.>ilir. hariçten me~ n 
manyanın Şarka asker sev- 1 sini görmekte ve bir mÜt'ı· talep vukuun<la şartnaııı'&..ıı 
.dyat~ ~aptığı zannediliy.or.. 1 reke akdine çalışmaktadır. keşifııame sur ~ tleri pO~dul 
lngılız tayyarelerının , Fakat Moskovadan gelen reti talep edene ait şal 

uçuşları haberlere. göre, Sovydler üzere gönderilmesi rnii',arı 
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. bu tavassutu kabule yanaş- dür, keyfiyet ilan o)unıı'>Jarı 
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t 1 . d'" d'" mamaktadırlar. Sovyetleri ıı Qfl r 
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· ı· b' k son günler e yaptıkları şid · ~ manyanın şıma ıgar ı ıs- d r h .. 1 d k. "dd Ziraat ıv1üdürıüğünde akla 

mında derin keşif uçuşları et 1 u:u~ arın a 1 şı et tiplik imtihanı 11 .. 1arl 
yapmışlardır. bu_ndan ıle~ı gelmektedir. günü saat 9,30 da Vili lari 
Avustralyadan gelen Fınlandıya~a tayya- lonunda icra edilt>ceğİ'Jlra 

askerler re sevkıyatı bu hususta müracaat eD''eki 
Londra 7 (a.a.) - Avus- lstokholm 7 A.A.- Son talip olanların mt-zkür; rn· 

tralya hükumeti, Anavatan zamanlarda . yaba?cı memle orada bulunmaları iJ511 Day 
müdafaası için ikinci kolor- ketlerd~n Fınlandıyaya kül- nur. · -~ ç 
duyu hazırlamaktadır. Bu liyetli miktarda tayyarn gön Sa tlık sebze bl"'sı~ 
kolordunun mevcudu 90 bin derilmektedir. Bu arada Ce I ekı . 
kişi olacaktır. nup Amerikasından mühim çe eri ·ı ıl 
A b • ,.. J mikta.rda avcı tayyaresi Fin· Bayan Yadigara aı. _.isaf 

ra ıs tan a )andiyaya vardığı gibi , yüz· mağlak sebze hııhçeŞI ~yaf 
Emi"' Abdullahın den Fazl<A Amerikau Fran· lıktır. Alınak istiyenle' 
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. A ... k. ız tayyaresı e era er e • mal sahibi Bayan a 12 v 
u us A - ~ar ·- · k' d .. , .. ' ' · . .' sın ıye varm1ştır. müracaat e ebilirler. laıılı 

lurdu~ Emırı ~bdullah, .~oy Japonya Alman Tl \ 
ter aıansının bır muhabırme ·ı . . 1 I.~ an ::a11
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beveoatta bulunarak. Arapla gTemk 1 er7ınAı Aa amj ıyor 
J Vakıflar idaresinde 11 et 

rm lngiltere ve Fransaya .0 . yo • b · 1· -d ap~n. 5 N h ·ııı 
Me 1 S dJe me us ar an bır Uveydiye a iyes1.:.1A• 
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ve demiştir ki! • Amerı a ve ıger mem e- ~ıll 
k t 1. l da B l vakfına ait gayri rneıı ·11arı " A l h" · t e ıman arın u unan - rap ar urrıye ve b. l' k · l rı Alman ticaret gemilerinin ırer sene ı ıcar a 

adal~t uğrunda çarpışan müt· f d arttırmaya çıkarılınışt1.' .. J 'ız. Japonya tara ın an satın alı •• 
tefiklerle b!rlikte mücadeleyi 1 · 11 3 940 t si nıp alınamıyacağını sormuş, esı , , pazar e·dl. rı 
kalpten arzu ediyorlar.,, Ticaret Nazırı bu suale şu saat 14 de vakıflar '~ız 

iki arap şe~hi çar- cevabı vermiştir: de yapılacaktır, iste ıurn 
pışıyor 1 " - Japonya bu gemile- müracaatlc\rı ilan o~aba 
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laf çıkmıştır. Dut yaprağı satı laca~ :ıaı 
Şeyh Malik şehri muhasa· H atay Defterdarlığından; ııı d 

ra etmiştir. 8'1. 
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Köy Adı: Ağaç adedi: Muhammen ara 
a i 200 süvari ile karşı Bityas lO,OOO 30 Lira k~ F 

çıkmıştır. Bir müsademe ol- Haci Habibli 6 O(lO 20 Lira lhıllı 
muştur. Bir çok ölü ve yara Yogv unoluk 3,'ooo 15 Lira firJe 
lı vardır. Her iki taraf dost-
larından imdat istemişlerdir, Hıdırbey 2,000 10, Lira la M 
V<"- Şeyh Malike, Mac;aksat Yukarıkı Y ezur 2 000 101 Lirll mi 
Sultanından yardımcı kuvvet Mağaracık 2:soo 1 O Lira.,, ~ıuk 
ge1miştir. Muhasamat devam Zeytuniye 1,000 5 LtraaJ ır. 
etmektedir. Hicret edenlt!rden mr.truk dut ağaç yaprakl8'
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940 tarihine.' müsadıf cuma günü saat 15 te Mılh ile 
mudiirliiğünde pazarlık suretile ihale ı~dil~c ektir· ~ )'erl 

Talip)<}rin yüzde 7,5 teminat akçasını ınals• 
yatırmaları ilan olunur. 

Gündüzde 
Ateş Gecesi 

Bu şaheser fılmi göriinüz. 


