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S.ı 'ıı bı ve aş muharrir' 

(Sayısı her yerde2 kuruş) ... ·- Cuma 
Selim:ÇELENK . 
Neşriyat Müdiirü 

; Yenigiın kupa maçı Çember/ayn bir nutuk söyledi 
Yarın satıl ıı 

ıı 
14 le başlıyor Bir lngiliz Filosu Akdenize geliqor 

8' Şehriınh~de yapılacak olan bu ınaçlara lngiliz Başvekili diyorki: •Askerlerimizi herhc-ngibir tehlikeye 

7) beş futbol eki?i iştirak edecek maruz bırakmam · k için bazı y ~~rl~ri tahliy . ettik Alman filoı., ·.ı 
Gazetemiz taraf ndan ko· • nin hakemi Geııçspor Baş· na indirileu darbe çok ağudın-İtalyarın vaziyeti h~la müb-

3 ~ulun kupa futbol maçlarma 1 kaplanı Kem l Mıstıktır. Pa· hem mi?-Mısırda mühim müdafaa tedbirlfrİ alınıyor 
öe ~at 11 le şeh rimizde spor 1 zar gününe kalan İskenderun 

"llh J b ı k Londı·a ·> A A l r" ı denı'z nıuharebelt•riııde Al· ·ısınc a aş anaca tır. ile ylfrıııki maçların galiple· ~ · - ııgı· 

da 
1 • k 18 d.. l'ı B ekı'lı' Çernberlayn b man don'"'nmasuıın Ü"l<~biri & uıııı a ·şanı s .at ... ri arasınJ .ı yarın ak~am ku· z aşv u " v 

~Pdeıı Terbiyesi Asbaşkanlı ra çekilecektir. gün öğleden sonra Avam Ka· denizin dibir.e gönderilmiş · 

rin hüla;ası şuJur: 

Norveç kıtaatı tarafından zap 
tedildiğ'i bildirilen romsos 
şehrinin tahliye edildiğiı~i 
Alın<inlar da itiraf etmekte
Jirlcr . Almanlar mühimmat 

aı rda toplanan Aja·1lar ve t3u maçların yapılacağı marasında haftalık sıyas1 tir. Müttdikler halihazırda 
tfı ~ 1 rrıi hakem llf•ye tle ri meıç· günl~rde sahaya girmek ve nutku!lll söylemiştir. Başve- Norveçteki madenlerin yarı-

~% sureti cereyanını tt'spit tribünde yer almak için du· kil harp vaziyeti hakkında sından fazlasın 1 hakin bu· :k lttıiş Vt> karşılaşacak takım lıuliye konulmuş ve biletler önümüzdeki hafta başmda ln .ımaktıdırler. ve iaşe fıkdanından ve muha 
sara tehlikesind !n dolayı bu 
mıntakayı tahliye eylemişler· 
Jir. lsveç moalıafıliıı ·le bu talı 

tı seçmek üzere kura çek· satılığa çıkarılmışhr Tribün daha mufassal izahat vere Roma 2 A. ı\. ~Amerikan 
ıi '~tir. biletleri yirmi beş, sahaya c ~ğini beya•1 ederek demiş· dçisi bugün Musoliniyı zı· 

. Çekilen kura ya göre ya· giri~ hiletleri İ:,e yalnız 10 tir ki: yaret ederek uzun m id Jt.· t 
il saal 14 te Gençsporla kuru~tan ibarettir. uGarbi Norveçin bazı kı· görüşmüştür lyi hab~r al rn liyey . büyü 'c b:r eh~ n n:yet 

verilmektedir. ı "} h . 16 . d 1 . 1 d k t t <3 • anıye , sı1 at. . c.a . a ' Spor s~ver Sayın Halkı· sım arını ışga e en ·ı aa ı- mehafil, bu ziyareti An!· 
eıı r 1 K ki k k k . 'Ull telef t Narvik rnıntakasında Sı"lı'ı· 1ııı k t"mmuz a ırı ıan ar· mızın bu heyecanh maçları mızı, sı 51 ws " ı · kanın Akdenizde ltalyauı·1 ' 

laşacaklardır . Bu m:ıçlar - ti da alaka ile takip edecekle· na ve tehlikeye maruz bı· . ti . . ..v k le sıkıştırılan Alman kıtaatı 
"'ı b 1 A nıye erını ogrenme arzu- '.ecrı'd edılmı'ş vazı'yettedı'r.111· • ı iriııcis111iıı ıakemi s· 

1 
rine şüphe yoktur. rakmamak için geri aldık. : · 

e "şkan Sukrü Balcı, ikincisi Alman fılosuııa indirilen dar su~:;lai~~: ;:~~;:~~tt~lya · ~ilizlc·r buradaki Almın kıta· 
a b k d i'r d k' d atını mütemayen bombardı· y e o a ar a5ır ır ı, ... nın v~ziy~tinde bir de;;işik· 

h"' T 7. " k • • • · ı d man et nıektedirler " v ilagette e zm vazıgetı nız er e muvazene namına lik o!mıyacağı kanaatini kuv 
nİS1 birşey kalmamıştır. Bu ıtı· veılendirmektedir. Ço;:k aj ınsının bil. lirdiğ~· 
hll~ Şiındiy e kad ı r 200 ton panıuk tohumu barla kuvvetli bir haıp filo· Diğer taraftan lngilterenin ne göre, Çekoslovalcyada mü 

d h 1 \kd · 1 himAlman kuvvetleri toplan· t '>QOO h k . muz er a enıze 'are ~oma elçisi Kont Ciyaııo ile 
Oprdg· a atıldı ve ~t ~ tar arazıye mışbr. uu mıntakada tahşiJ ket emrini almıştır. Cu file• d- z b' ·-rı • 

ekildi hal .~n iskenderiyeye d )~ru m~; :e u~u 
1

:ü~a~:t:a:a~t!~ edılt'n Alınan askerleri11in pınnç 
~· . 

. e 
11 

tlayPt dcıh ı lin<le bu !ene 
•) jll .~ık mah~u ı fevkatad.. be· 
~- et) dir. ~1ahsulüıı berek ti 
1tııt br> raSer fıatların fevkala· I 

·f Jt ,,[ >~ksek olması, bu sene 
1 ~ıJ' \-illin yüzü ıı ü giildüre ı;ek 1 
bi' , Vılaye tte iktısadi kalkınma: 

tekt-t i önümüzdeki seni! 
tı.ıt n e ı :c t> l e r · verecektir. 
Ui.{t> r tardftdn ya zlık e· 
\c;ız )et i f ·vıe.115d · b ir 

1
h"'ll t• ı le r)Pmck tf" Vt' çift· 
tırniz , lı ukum c-t i ı.iz 11 ver 

l Uıı c:k ti fı yerinf" ge !ire-
i· ~d 10Prağa muaıku >louğu 

~ ilr lcızla tohum saçmafra 
tı 1 ~111t1ktadırlar . 
uril' ltı · t ·· ı d ~· ~ lı • a :nuc urhıg u ıı c•n 
ş.ı \~ &•ıııız ı a kaın lar .ı göre, 
aıao ~a ı 

1, ~" • \:f' lıu raya gö ıd t>rİ en 
rS"' 1 \. f '( k 

1 .,. çı crp parasız ol rc.t · 
ı)B ~ e 1 k • 
bıl' uı. e t e topraga saçı· 

lan pamuk tohumu ıki yüz 
ton gibi mühim bır >ek un~ 
balığ olmuştur. Y:ıpılun la•· 
saplaı a göre, bu S .!n~ ekilen 
200 ton pamuk tohum ı en 
nz bir milyon kilo pamuk 
mahsu.ü verecek<lir ki, bu 
mikdar Hat ... y için çok mü
him Jir. 

Diğer taraftan pirinç eki· 
mi de bu sene zir~•at ve 
sıhhat dairelcrirıin müşterek 
ve daimi kontrolü altında ço~ 
inkişaf elmiş ve 3000 hektaı 

arasiye çel tik ekilmiştir. Ge· 
çen st- ııe yap:l.rn tecrübeln· 
d 0 11 elde edilen ııeticdere 

göre, bu ı,eıı e ekilen 3000 
hektar çe lt i ğın en az 3 mil 
yoıı lira ki) ıneliııdc p•rıııç 

mahsulü vereceği tahmin 
olunmaktadır. 

ifô.get nıüdür 1 Başvekilimiz 
~~,.meclisi 
· lln Vat inı zin fe
'~li '• . 

&ınde toplandı 
nıef' v· 

eW ı.. ılfıyt-t <l . ..d .. 
ıı<i • ·~ı.. . mre mu ur Vt' 
.~ p· } "tt d' 
ptı,iı' \'"t lll;ıkn uıı sdaat 10 J ,ı ~ı ;,-
le -~ illıktu , ınııı ıı ve Valı m z 
'"11~ ~ Sökır1 .. · · 1·~ ~·· ~ ırıd t"nsuı r ın reı s ıg ı 
o o ı, ı toı>I · ·ı· 1 a ı l;ı.tl auını~tır . op an 
111) \ • l( ] 1 {' k d .. .. 

I' u a ar surmuş 
ıre:ıı t;ı,, a l~plantıda geçen Nı . 

~,il }'ı IÇİııd 
" , Yıs • e yapılan isle ı le 

ıı ,ğı•· ·~ · cı Yı i . . 

~
?ol' '"t o " .. Çıııd e yapılacat< 

l "oruşul .. r •{ud · nıu~tur . 
çs5 'iiilt Utler M . . 

~ l(} d c•chsı lıu oün 
'tı·t . n toplan- k -:. 

~'lııe <l aıa muza 
cvnrn t•decektir . 

Ankardya dönüyor 

Ankara 2 (a a) ~ ~ıirtte 
bulunan pet • o l s:ıhasmda bir 
lt'tkik sey<ıhetine çıkmış olan 
Ba~vekilimiz Doklar l~efik 
S .. yd"m refakatinde İktisa<l 
Vekıli Hüsnü Çakır, maden 
a r aş t ırma enstitüsü umum mij

Jürii ve diğer z ~ vat olJuğu 

halde bu..:-ü ı saat 10, 15 de 
Mafdtya)a varmış ye istasyon 
da kendisini karşılıyan hüku-

met ve Parti erkaııi!e görüş
tükten soııra yollaı ına devam 
la Erzincaııa hart>ket dmişler· 
<lir. lktisad Vekili Hüsnü Ça· 
kır Malatyada kalmıştır. 

Yol almaktadır. No V~" hare b' h .. d . 1 miktarı iiv yü1. İle Jörtyüz bin 
v ır ava ıçın e geçmıştir. ~ n· arasınJ.ı tahmin olunmaktadır . 

katında Fransız ve İııgiıiz ' gilterenin son kararı ltalya l ı Bunların D:ınimarka hududu 
kıta'~rırııu hasırı çok azJır resmi melıafilinde hiçbir he· 

ı na doğru sevkolun:ıcakları 
Kahire '2 A.A. Son yecan ve end.şe uyandırma- .. I kt d' 

b t 
soy enme e ır . 

eynı lmilel vaziyet dolayı- mış ır l 
C . h l d · t Hava çarpışmaları devam sile Mısır hükumeti bütün ep e er e vazıye ediyor. Her iki taraf tayyarele 

sahillerde mühim müdafaa ' Norveçlt:!ki harp vaziyeti 1 ri büyük b' r faaliyet göster: 
tedbirleri almış ve sıkı bir hakkında son ~den habr>rle- 1 mektedir . 
kontrol vazedilmiştir. Bu ted EN SO,\J lJAKlKA 
birler, şimdiki karışık vazi· 

yet karşısında her hangibir Başveki /İmiz Etzincando 
;Ürprize karşı hazırlıklı bu 
lunmak için alınan ihtiyat Zelzele ınıntakasında tedkikata b şladılar 
tedb;rleridir. Erzincan 3 A .A . Bu rnbah :o>aat 8de Erzincana ge 

len Başvekil Doktor Refik Suydaın zelzde ınıııt' kasında 
Loatlra 2 A.A. - lıı~ilt~ frdki'<lerine başlamıştır. 

re hiikiimcti Akdeııizde bu Mal.ıtya 3 /\ A - Burada bulunan İktisat Vekili Hüs-
lunun ticaret gemilerine gön 
derd.ği bir tamimde bundan 
höyle Ü.nit burnu yo'uau 
ta ki~ edere-k lngtltereye dö:ı 
mderiııi bildirmiştir. Kızıl· 

denizd~ bulunanlngiliz gemi 
leri de derhal Ümıt l.ıu ·nj 

yolile Anavalana dönmek 
için emir almışlardır. 

Paris 2 A.6..- Fransız as 
k eri melıafi linin yaptığı lı e· 

saplara göre, son haftalar i-
çinde cereyan eden 

Sayın okur
larımıza 

Gazt·temiz değerli mu· 
harrir!crımiıden M. Yeltepe 
nin yazılarıni temin etmiş 
bulun naktadır. Sil ih v~ 

kalemi ile Milli istiklal ve i" 
kılap savaşımıza emek kat· 
mış olan arkadaşımızın gün 
delik yazılarını pazartesi gü 
nünden itibaren n~şre başlı-
yoruz. 

nu Ç·ıktr ve ref akaliııdeki zı>v.ıt Durme suyu glızergalım 
da bir geziıı ti yapmış ve t ·dkikatta hulunduktan son· 
r1 mensur..Lt fabrika~ını gezmiş ve 16,30 da Ankaraya lıa 
reket eylemiştir . 

ltalgada ve Mısırda 
Romada büyük bir siyasi f~.aliyet var.Mısırda 

temaslar ve h zırlıklara d .. vam ediyor 
Rom;ı 3 A. A. ·- Amer\kanıı Roma büyük elçisi bu

güııdeltalya Hariciye Nazırım ziyaret etmiş ve bu ziya
rett~n sonra Romudaki Fransız, İngiliz, Holanda VI.! Bel· 
çika sefirleri Amerikan elçisini ziyaret ederek kenc.lisile 
görüşmiişl erdir. 

Bu~ziyaretlerden maksat. Amerika dçisinin ,Jüıı Musolini 
ve bugünkont ciyarıo ile yaptığı mülakattan edin<liği intibaa 
dair maluma_t .almaklır. Kont Ciyanonun Amerika elçisine 
Yugosl_avya ıçın tatmin Pdici teminat Vt!rdiği sanılmaktadır .. 

Kahıre 3 (a a.) - Mısı r Başvekilinin riyasetinde l.ıgi· 
ı:z sefiri Ve! fng:)iz Ortaşark orduları Başkumt\ndanınııı 
iştirakiyle bir komisyon toplanmış ve bu kc>misyon bir 
buçıık saat siiren bir müzak~rede bulunmuştur, 

Bu toplantıdan sonra İtalyanın Kahire or:a t"(çisi Mı· 
sır Başvekilini ziyarf!t etmiştir. Sefir Başvekilin odası
na girmeden evvel gazetecilere beyanatta bulunarak d.-. 
miştir ki : " Hüku.netimden herlıangi bir buhrana de
lalet edecek hiçbir işar almadım. Hadiseleri soğuk kC\n 
hl ıkla mütalea etmelidir. ,, 

Başvekil de gazetecil~re şu beyanatta bulunmuştur : 
" Vaziyet gerçe tehlike arzetmektedir. Fakat bu hiçbir 
zaman endişe veric\ m.thiyette değildir. 



U11zL1.nzi kütüp
haııeler 

Yakında açılıyor 
Maarif Vekaleti tarafın

dan Antakya ve İskenderun· 
da birer uınıınıi kıilüphaııe 

açıhıc.ığını t>vvelc haber 
verıııi~tik. İskenderun kütüp 
h uırsi içiıı ,•t"kaktç.: hazırla 

ıı ııı 9 ı ı !ık kitap düıı ı~
kcndetuna gelmiştir. Şehri 
ıııiz kütüphaılt'Sİ için hazırla 
rıan kitap!arın da yola çıka 
rıldığı Ankaradan bHdiril · 
mektedir. Kituplar gelir gel 
mez kütüphanenin dt rhal 
açılması için icap eden ted 
birltr alııımıştır. 

S ·v~edil~ıı felaket
zede çiftçi} ... r 

Erzinc..ıu felaketzedder iıı 
d ·ıı Hat ıy ı mi safı!" edilen 
Vf." ekinı mev imi dolayısile 

yurtlarıwı dönmek üzert> mü 
:rncaatta ~ulunan felaketzede 
çiftçileriıı Erzincaııa sevki 
ı~ı sona nnıiş ve şimdiye 
kadar 500 kişi gönderilmi~tir 

Bağcıltıra 
K; kürt tevzi ed le 

eek 
Zıraat Vekalet • Hatayda 

ki b.-ıgcılöra tevzi edilnı~k 

üzere Zıraat dankası vasıtcı

si!e viliıydiınize kafi miktar 
da kükürt göııderm:ştir. Bu 
kukijrt!er arzu eden bağcıla 
ra m ~ lıye f ıa ~ı Üzl!rirıd :! ı 

satılacaktır 

Isk end· rnnda bi , fi 
danlık t ·sis edil iyot 

ls'< · ıJ ·ru ıd ı kunılaca'< o 
l,w port&kal limon ve diger 
11 ıren; y · iiJan ığı için a· 
zım oları arazinin istimlaki ·ı 
temiıı etmek üzere ziraat ve 

~kalt>ti Hatay Vilayt-lı ı;mri· 
ııt' 4. 00 liralık tal.si:at gö .· 
dı ı ıniş ir. 

lhrac itçılar B.rliği 
·A 3018 ııu naralı k.wuıı ve 
irını wkillerı lıey~tiııin kara 
rile hububat. yağlı tohum VP 

c11ıılı hayvaııl.ır ve ilı~ac ı .çı 
lar b'r iği 26 ııısa.ı 940 1ari
lııııd • M ·rsiııdt• resmeıı le:;;•~ 
kul eJ ,..r ·k faalıyetc ge.;ııı -: 
tir. Hatay Vılayt'li ,\~ersiıı 

ıı.mtaka'ima <lahiidir. 

Yerınd~ bir karar 
T ( LH ı t v l ka •• • anı ıll..ı 

rııı y k 'ışu keıı kull,ın.J ı... " 

rı kanca u ın , bu çok zarar· 
hıra s ·l>cbi) t veı dığ ııı ı .. ı· 
z :ı ı dıkk ıte <ılarak, lwııd,ırı 
H1r ra lı.rn a ar t.ı r;,f ıı c.Lı ıı 
koıw.1 ku'la ı ması.ul ) asat.. 
e nıİşlİr 

Staj arını du duran 
n1emurlar 

I· eyhaııi, e tahrirat k:ltibi 
Ali Sipahi ilı: Vılayet hukuk 
işleri miıdürlü!?ıı k5.tıbı Şev· 
ket Anlrııı, ranızt•tlik miicl· 
det'e iıı ~01Ju• ar.ık liy.ık· t 
ler;n islıat ettiklerinden 
mt""mur\y,..tleri c1salı•ten lastik 
edilnıiştı r • 

İnhisa· Iar S şınüdür-
l' ğü 

Yakırıdd yt·ni binasıııa ta· 

['tlan bu !da Yoksullara 
Büyiik bir tersane 

kurulacak 
Vapurlarımızı d.ıbilde in 

~a dnıek üzere bir tersane 
kurulması yolunda sentlerden 
beri Jt'vam eden tetkikler 
nihayet tahakkuk etmiş bulun 

maktadır. Münakale Vekaleti 
tarafından bu seneki. bütçe
ye Lrn husu~ta lizım gelen 
fevkalade tahsisat konulmuş 

krsanenia inşa edileceği ye
ri tayin için de bir fen he· 
yetı teşekkü! etmiştir. Heyet 
reisi, Münakale V {.kal eti de· 
niz nakliyat dairesi reis mu· 
avini Zekidir. Zt-ki Ankara 

Yard•m edenlerin 
listesi 

Kuruş 
Ömer Türkmen 
Ahm("d Sipahi 
Bekir Sıtkı Karabay 
Mustafa Müftü 
Muzaffer Bayram 
Gani Saracoğlu 
Mustafafa Kutlu 
Ahmed Hilmi 
Halil Mustaf :t 
Hüse)in Baray 
Halil Ekmekçi 
Mustafa Ersay 
Rifat Can 
Kemal Ural 

d.ııı · is~aııbula gitmiş, derhal Abdüllatif Arus 
tetkikleı e başlamıştır. Hamdi Kaçmaz 

P.iyas tda <İ banknot· Ali Seyfottin 

!arımız Fazli 
r\rıkara Cümhuriyet Mer- Şükrü Melek 
kez IJaııkası :ı ı:ı ne~rehiği bül· Süleyman Abdulhay 
teıı .; gör~. geçen nısan ayuıı • ı Şefık SaLuncu 
sonuııa kadar piyasada teda B~yan Ayşe ve 
vıilde bu;unan banknotları· Mehmt:d Tecirli 

50 ay 
10 ay 
20 ay 
20 ay 
25 ay 
25 ay 
15 ay 
20 ay 
10 ay 
10 ay 
10 ay 
10 ay 
10 ay 

10 ay 
10 ay 
25 ay 
25 ay 
20 "Y 
50 ~y 
1.5 ay 

50 ay 
100 ay 

ıı:ızııı mıkJarı 301 milyon 8ayan Hadiye Oıtğlı 43 ay 
868 bin 987 liraya baliğ ol· ,, Azmiye! Kuşçu 50 ay 
maktadır. Uuııun 280 milyon ,, Vecihe Cemali 10 ay 

810 bir\ liıası yem harfli Mehm~d Sait 10 ay 
baııkııotlardır. Yahya Urfalı 25 ay -=·, ., Mustafa Akyüz 17 ay 

J\ r • • b . Şerif l3iÇt\r 10 ay 
ıve ıgı ıta- o~unan Çıpe 50 ay 

il k f Sabri Durak 50 ay 
f"ll l • • Kamil St çkin 10 ay 

Atnt r~kanın tayyare Reşad Mursaloğlu 25 ay 

ticareti yüzde 225 Şevlfi Miman lO ay 
Falına Mürsel 84 ay 

ar tı! lbrahim Akıncı 50 ay 

Va~iııgton - 1940 yılı· Ahmed Tacirli 10 ay 
mıı ilk üç ayı z;ırfında Aıne Nafi Mıstık 25 ay 
rikanın tayyare ihraca'ı 67 Nuri l\1ıstık 25 ay 
milyon dolara baliğ- olrnıış- İh-:an Melt>k 50 ay 
:ur. 13u r;ıkanı 1939 y:lu ın ı:u ıd Mıstık 25 ay 
ayrıi dt•vn·sİııt! 'Ptz:ıı arı > Üi' z .. kı Coşkun 50 ay 
el .. 2 25 bir ;ıı trııa g ö-;terııH k Mehme<l Kav\·as 10 ay 

lt"dir. ilu nıü<ldc! zaı fında H.ıs;,ıı Mımari 10 Y 
Fıansaya 33, A· ustralyaycı Mehmed Ccm.ıl 10 ay 
18, lııgiltert>yc 17. K.ırıada· Memduh z,.,r<ıveııt 10 ay 
}tt 4 buçu'<. Fııı',rnd;}tıYa 3, Haydar Vezzan 10 ay 
l..vt>çe '2 nıilyoıı 357 bin, Noı Ali Zerav .. ııl 10 ay 

vı·çe 1 buçuk, Ttirkiyeyt' bir Bekir Çinçin 10 ay 
buçuk Çıııe 1 mi lyon v • F c: Fazıl Abacı 10 ay 
leınenk Hi11Jis 1 anına da 750 Abdülgani Çetindağ 2:.ı ay 
b" ıı dolar kıym•·ti11de tayya· İbrahim Emirler 15 ay 

' Ön1er ı·yı'e\ ~ıo ay re saıı.rııı~:ır -
Mart ayı zarfıııddki ihra· ~ Mustafa A'-kaç 'lO ay 

cat 21 ıııilyon kıymetinde· ı Müııür Parlar 10 ay 
dir. Bu rakamd~uı yalııı~ ka 1 Necip Bağdadi 10 ay 
rıuııuevvt'I ve kanunusaııı ra· 1 Nuri Aydrn 20 ay 
kamları yüksektir. Sabri Taşan 10 ay 

Bulg<.ır - Alınan gö
' Üşmderi çıkmazda 

l\E Paıarba~ı 20 ay 
Kemal Urfalı 25 ay 
Usla Giilüm 1 O ay 
Mustafa Esmeı li 10 ay 

Sofya 2 (a.a.) Havas Suphi Büyükburç 10 ay 
Ajansı bildiriyo<: l3ulg-aris· Musıafa Kusı-yri 100 ay 
t<ı•ıl,ı ticarl'l muahedesi ak- Sabit Atay 25 ay 
<l~tıı~t>k üzı·r~ .~ir AJman t>k~ St'r Vf"t Ak<lağ 50 ay 
ı~oınık h~yetı uç lrnfıadaııberı 

1 

Ömer Beyoğlu 25 ay 
Sofya<la bulunmaktadır. Fa- Fuad Ceın<t\i 20 ay 
Kat ınüzaker-!l~r hiç ilerilt! · 1 Abd ılLıh Ş~yb 25 ay 
me iş v çok çetin bir .:. fhayll· Mustaf,1 Ra~·h 100 se 
girıııışıir:Pıulg~ı\s\ilıı Alman la- Mustafa Hattat 25 ay 
lr>plerıııı kabuı <'lm~mekıeJir. Sadık Yurtm:m 50 ay 

:t Şahap Kuseyri 50 ay 
ştrıacak olan H -.lkevinin ~ıın Haliı Ökten 10 ay 
<lı i~gal elmek:e olduğu bina· Zübeyde Çalışkan 15 ay 

sına Hat,ıy Jııhi~arlar Başmü 1 ( Sonu var ) 
dürlüğü yerlt-şecek.ir. İnhi-
sar laı · idaresine. ait anbarıar· 1 Neşriyat Müdürü: 
la bir kısıı.ı t'şya nakledilmiş Seliın ÇELENK 
buluııınaktadır. C.H.P.Mat' la:ı ,ındabaslmışti · 

Rıls-Yııgoslav 

yakınlığı 
ltalyanın hoşuna 

gitn,iy ormuş! 
Roma 2 (a.a.) - Sovyet 

nüfuzuııuıı Balkanlara uzan· 
masını tenıiıı edecek olun Yu 
goslav -Sovıet müzakereleri 
Komad.ı siııirlı bir hava ya· 
ratmıştır. ltalya bu vaziyetten 
hoşıanmamakta ve Yugo~lav· 
yaya karşı kızgınlık alamet· 
leri göstermektedir. 

Moskova (a a.) Sov· 
yellerle Yugoslavy.ı arasında· 
ki müzakereler çok iyi bir 
hava içinde ilerlemektedir. 
Şimdilık bir tediye ve sey
rüsefaiıı anhışması ile ticaret 
muaht de~i in ·ıalanacak ~e Yu· 
goslavya Sovyetlere bakır 
ve dig,..r mild ~nlerle kuru 
yemiş vererek buna ınuka 
bil Sovyetlerdeıı Petrol .ıla· 

caktır. 

Yalan bir habeı-
Sofya 2 (.ı a.) Bulgar 

Ajansı bild ri, 0r: Tunadaki 
AlıHan ve ltalyaıı genıiler.nin 
Bulgarislaııın Rusçuk !ima· 
ııııı<la toplanmakta oldukların;, 
dair çıkan hebcr teınameıı uy
durma ve asılsızdır. 

Yunan Başvekılinin 
nutku 

Atina 2 (a.a) 1 Mayıs 
bayı anıı mGnasebetiyle 150 
bin kişiye hitaben bir ııutuk 

söyliyen Yunan Bc1şveki ıi 

MtlRksas <leıniş<lir ki: 
11 Yuııani ,tan sulh istiyor. 

Ancak istiklali ve temamiydi 
tehlikeye düşerse bunları mü· 
dafaa için harbcdecektir .,, 
Fransız Başvek•li 

nin nutku 
Paris 2 A.J..\.- 1 mayıs bay 

ramı münas .. betile <lürı öğle 

l den sonra ra<lyo ile bir nutuk 
, ~öyliyen Frasız BaşvekiliRey· l no deınişt~r .k~; . l 
1 " -.~ l~pımızın ı.st~diğimiz 
şey hur ın~<llllar gı.n yaşama 

1 mızdır. Çocuklarımızın da 
1 • d hür yaşaması lazım ır. Bunu 

temin e<lecek ola ı s.waşlar 
çok çetin olacaktır. Fakat hür 
riyet için her feclakarlığd 
katlaırnc?ğız. Oınuz omuza 
ve yanyana yürüyerek ıaf ·• 
re gidt•ceğiz. 

ilan 
Maarif ıv1üdürluğünder: 

1 Kırıkhan lsb n<lt .. 
ruıı yolu üzerinde Soğuksu 
mevkiiııdt- keşif bedeli (2235) 
lıra 126) kuruş ol rn eğitmen 
kursu bir kısım inşaatı açık 
eksiltmesi on kün müddetle 
temdit edilmiş ve ta1ip çıkmıı 
mış olduğu ıdan mezkiir iııŞ•' 
at 2490 numaralı kaııuııurı 

43 üncü ınaddPs"ne tevfikaıı 
29,4,940 tarihi'lden itibareıı 
bir ay içinde pazarlıkla iha
le edilt cektir 

2 l\Iuvakkat teminat 167l 
lira (64) kuruştur 

3 Pnzrtrlıkla ihale 6 nıa 
yıs 940 Pazartesi saat 11 de 
vilayette yı:ıpılııcaktır. 

4 - Tuliplerin ilşağıda 
yazılı evsaf •aki vesaiki ibruı 
etmeleri lfızımdır. 

a) Ticaret odasın ı kayıtlı 
bulunduıdarııı.t dair vesika 

b) Muvakkat temi,at nıak 
buzu 

c) - İıış ıat ıçın Nafıa nıii 
dü•lliQ-ıi.ıde.ı l u inşaat içı 1 

almmış ebliyet vesikası ıneı 

kur vesika ihale giıniınd .. r1 

bir hafta evvel n ıifadan alın 
miik laz:nı<lır. 

J/an 
Vilayet rı nkamındaıı: 
Yalangöz ııahiyesiııiıı ıntİ 11 

hal tahrirat ve nüfus kfıtipli~ 
leı ine talip ola lların 5,5,9W 

M
ı, 

ıinüııünt: ~adat evrakı:•le .. ı-
hıpçuluğa müracaatları. 

ilan 
Tıcart>l Vekalet.ıı ieıı: 
lrı~iltert'y~ ihraç e<lılec ·~ 

natüı el yu murtal Jrın küçük 
s rndıklarda det sevkııı · >r.J' 

11 urla ihrncafıııı ı müı akabe· 
siııe dair ııizdnıııanH•niıı ıııtl 
adde! 16 cı maJ 1C'sine istirıt 
den ınüsaade edilmiştir. 

Atık yayla 
sın da 
Kiralık otd 

Beylaııın eıı ~üzel yaylı• 
sı olan Atık köyünde muıı 1'1 

zam bir oıd müsait şartl.ır 
la kiraya veı ılec .. ktir. Tıı~'

1 

ler l~ırıkhaııda doktor ~ 
ıerte müracaat ederek görll 
şcbiıirler. 

Miinakasa ilarız 
Yoksuz Vw kimscsizlerı· ya ·dım ce niy .. tı iç 1 aşağı I.•} 1 

lı n1..tk aç.ık t!k.;'ltnı"' ile alı ı lCıktır jsteklıl ri 1 yı.i7.d • 7,ı 
tt•ıııiııat akçalarilt! birlikte Cemi ye Ri~ asC'tİııt> ve ihaıe 
S!U ıu 1),5,910 çırşıınba gü ı i sntl5 le Vakıflar idıf 
;inde tı·şekkül cdec ... k komisy ı ı t ııı 'ir tc ı ıtları il5 ı ohl' 
ııu r 

Kilo Bt'her kilosu 
mulı<sınrut'n bede:i 

alınacak ek ııek 
6300 08 alınacak ilw e 
ı50 'H ,, et ,, 

100 130 .. Tereyağ .• 
100 45 ,, zeytuıı ya WTı 

ilı ılt'sİ 
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Kayıp şahadt:tnarne 
93) S •ııesi Kırıkhan lnti 

dai ınektebiuden aldığım şa· 
hadetııameyi zayi t>tlİm. Ye· 
ııisini alacağımdan ~skısiııin 
hiikmü yoktur. 

Mu:ıtafa oğlu Ali 

Gündüzde 
ROZALI ~ıı 

Çok heyecanlı ve nıetll fıi' 
güzel bir film. Görmcl-: 
salırıı kaçırıııayıııız 
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