
Ol tB 

1 

al· 
. ortıJ 
ıg ( 
tlar v 
apıır· 

. , 
ne sı 

3_7 Nisan 1940 
Şi:'ıkrü 'BALCIOGLlJ 
Sa1ıibi!v Baş muharrir'i 

{Sayısı~herQyerde2~kuruş!J Cumartesi ·- Selim: ÇELEN Ki ' 
Neşriyat Müdürü 

\1(·~a~<·~'"ye ait yazılar'Neşriyat.. Abone :'Yıllığı : 5 Lira 
•ıuuru adına gönderilmelidir • Yabancı. memleketlere '3 Lira 

5 11anların her keiimesinden 1 Günü geçmiş sayılar S kuruş 
kuı ıış alınır ücret pe .. indir ·ı -~-..:.--------........ ~~~~":::-:~~~-":":'::"r:::-:::::::~~=~;;-;-:;:--::-:;---:-7:'.:-:""::: ____ e;.;.lE>fon:: l - 46 - P. K. 24 
-----H~E-R GÜN ÖGLEDEN ~ONRALARI ÇIKAR HAL~. tlAZETESİ TESİS TARiHİ 1926 YIL 12 SAYI 2461 ADRES ::YENİGÜN ANTAKYA -. 

............... ~------~·- ·-----~---------- ~--~·~~~~~----~~~~~;;;~~;:;;~~~~ --------------------------- ~ 

B • • • ~· B.M. Meclisi 
aşvekl l lZlll Dün toplan~rak müza-

k ati k~reJ~rd ..- bulundu 
şar sega Ankara 26(aa.) Büyük 

D k R 1 ·k d d .. Millet Mt-clisi bu gi.ın oğ· 
O f or e l a Q Q m Un 1 Jt"den sonra Şemsettin Günat-

S i'VllSf an Diyar bak t ra geçti trıyı:ı riyas .. tinde toplanmış· 
tır lstanbul mebusu Kazım 

.;akara 26 (a.a.) - Dün tasyonda kendılerini karşılı· Karabekir resmi v~ hususi 
akşam buradan ayrılarak bir y~nlarla bir müddet gö:üş· dairelerde' askere giden oda· 
Seyahate çıkım Başveıcil Dok- tükten sonra 12,30 da Dıyar·ı cıl;.,nn yerine ailelerinden bi· 
~Ot Refik Saydam buglin saat bakıra doğr~ yollarına devam ~ırinin tayin efümesi için bir 
2 df' Sivasa varmış ve is· etmişlerdir. kanun hazırıaııması hakkm<la 

lf ·J .... • . d 1 c:' J "k ( d _ verdiği takrir müzakere edil 

Sp(lr bberleri : 

Geniş bir spor prog 
ami azırlandı -

Bir taraft 0 n bisiklet yarışlarına devaın 
edilirkeı;, diğer taraftan !futbol kupa 
maçı, Yenjşehirde ve İskE' nd 0 runda ·su 

sporları) miisa baka lan yapılacaktır 

lskenderunda bir spor 

klübii kuruluyor l agefzmtz e 1 re Q e ze t:! miş Milli Müdafaa Vekili ce· 

ll~trol ara tırmaları- J • • vap veren:~ böyl.e bi~ ~eye ş 
1 

er l Çlil esasen vekaletlerın salahıyet· Beden Terbiyesi Bölge yıs pazar giinü yapılacaktır. 
na başlanıyor G'' d 'len ara dar oldıığunu binaenaleyh bu teşkilatı, spor faaliydi için l 1 Mayıs c·ımartesi gü:· 

V·ı· . . d d Ou e rı P h b' k t d · · ~n müsait mevsim olan ma· nü saat 14 de Yenişehir go"-k· ı ayetımız e ma en tel· ususla ır anu:ı e vını 
f ık ve arama en-;titüsü tard· Vılaytimizde mis'.lfır e- ne lüzum bulunmadığını, si- yıs ayı içinde tatbik edil • lünde Antakya ve Rey hani • 
~ndarı faaliyete geçiımiştir. dilerek ) erleştırilen felaket- lah altına tılınan askerlerin mek üzere çeşitl\ ve ' geniş ye yüzücüleri arasında bir 

tsuzun. Çengen köyü civa- zedeler iç'n merkezden şim· ailelerine yardım içiıı kanun bir program hcızırlıyarak ça s~çme müsabakası yapılarak 
~ llda petrol damarları bulun· diye ~ada~ gönderilen para mevcut olduğunu ve h~k~.· lı~malara başlamıştır. 19 ma) ıs su sporları ınijsa 
I llğu ve burada daha evvel l 15 bın ıırayı bu~~uşt~r. 1 metin bu hususta her turlu Sayın Valimiz ve bö\ge~ bakalarına eleman hnzıriana 
tıgılız petrol kumpanyaları Bu miktara ayrıca gonderı - tedbiri almış bulunduğunu başkanımız Şükrü Sökmen - caktır. 
~:~afından araştırma ve :;on· len VP. bedel: 50 bin lira ka söylemiş ve Vekilin izaha s:.;erin 'yüksek Jirektifll!rile 19 mayıs pazar günü sa· 
&:ılar yapılmış, fakat bu dar tahmin edilen ayniyat tından sonra takrir reddolun hazırlanmış olan bu program bahı yapılacak idm~ıı şenlik 

1 
ndcıj ve araştırmaların ne· dahil değildir. Felfıketzed~· 1 rr.uşlur. hakkında Bölge Asbaşkanlı- lerini müteakip lskenderun • 

~Cesj çok gizıi tutulmuştu. ler için merkezden bir mik- p M ··ı ff • • ,. ğının bize verdiği malumata da büyük su sporları müsa-
atayın Anavatana kavuş· taı daha para gelecektir. • U e lŞl m l Z göre önümüzdeki ay içinde bakalarına başlanacak ve yüz 

l ltıası d 1 · ı· · l k b k l d H k n an sonra ngı ız şır- Halepte toplan yardım Profesör Tankut y3p1 aca • ınüsa a a ar şun - me yarışın a atay birinci· 
tıttleri buradaki araştırmala· lardır : si seçilecektir. 

ndan · ı d" Erzincan zelzele 'felaket· l' vazgeçınış er ır. i ge ıyor Bir taraftan başlamış bu· Daha önce, yani 12 ma· 
Söylend'ğ' e go-re Çen zedeleri için Halepte topla- b ld b h b & 1 ın ' · Mersinden ha er vni i- luı•an seri bisiklet yarışları- yıs pazar günü sa ıt ı isik-

p en mm takasında zengin nan yardıın486U liraya balığ ğine göre, Parti Müfottişi- ııu devam edilirken, diğer Jet yarışlarının sonuncusu 
etro\ dctnıctrları vardır. olmuş ve bu para Halep miz Profesör Haı-ıan !~e~it ı ıraftan futbol kupa maçı ve olan 75 kilometrelik yarışta 

~ k Hukumt!t bu mesele ile 1 konsolosluğumuz vasıtasile· Tankut Amanur, Silifke ve su sporları musabakası yapı- bilmiş olacağından 25 • 26 
ıı~ tndan ve ciddi surette Ankaraya gönderilmiştir. havalisiııde yapmakta olduğu Iacak ve bu esnada Adana mayısta şehrimize gelecek 
k'ıakkadar olmuş, maden tel- Parti teşkilatını bitir~rek i ö'<'."esi ile temas müs!lbaka- Seyhan sporcuları ile yapıla 

v · · ·· takada tetkikata başlamıştır. o Lı.ı'tudt- aranrn enstıtüsiınun .'"ers'ne • dönnıiiştür. Pdr· )arına ayrılacak elt:manlar cak karşılaşmalara iştirak 
1 Heyetin beraberinde 100 .vı • ·ı k f b 

g
1 

a 'naştırma ar yapma- ti Müffettişimizin dün ve)'?· I da seçilmiş olacaktır. . ellırı ece ut olcular. bi -
tıı m f k .. ·· ·· tondan fazla makine, alat vı "kl t ·ı ı M uva ı gormuştur. edevat vardır. Bu günlerde hut btıgün Mersinden Hatay:ı 4 ve 5 .~ıayı~ cuma.rt~sı sı e çı er w· ayrıca at etler 

ı Ütehassıs ve mühenılis· lı"'reket etnlesi beklenmekte· ve pazar gunlerı şdırımıze le gürt-şçilerin de: seçimleri 
erd,.n . kk b" h sondaı· ameliyesine başları.ı· .. b d ·k ı d'I ı j~~ mu re ·ep ır ey et dir. ~elecek İskenderun, Kırık _ u ard a ı ma e ı miş 1ulu· 

• enderuna gelerek bu mm- cakhr. han. Reyhaniye futbul takım nacaktır . 

4 lmanla tedricen kuşat1.lıgoı 
4.frnanltırın çıkardığı yangını söndürmek için 

tnüttef ikleri11 hudutsuz kay:ıak~orı vardır 
Norveçte harp havanın muhalefetine ~ağnıen şıd?~tle devan~ 
ediyoa· - Dün iki Alman vapuru ve uç harf? ge_mısı daha ha 
l1rıldı _ En nıühim demir yollan müttefiklerın elınde - Slc.vak 

ada 10 sınıf asket silah altına çağrıldı . w 

Stok . Y .. er kaz malla meşguldur. Almaııya. k.en~ı .. çıkardı~ı 
tı•r . . holm 2tı A.A.- Roy P . . .. d'v . it b"n yangını kendısı koruk lemege 

üJa.nsı "b"ld' . N Bm uç ıgerı a ı ı h k Cep} . • ı ırıyor: orveç .. A ki' m ıhkumdur. Almanyanırı a 
f ıesır.de h h 1 tonluk ıkı lman na ıye ge 
·ti ' avaııın mu a e· .1 · l kından gelmek ve ateşi ;;Ön 

ı ııe rağmen .. tt f'kl . misi İngiliz harp gemı erı a· 
ıat 1 • mu e ı erın dürmek için tükenmez kay· 

lrt'ıbt' \<ıh devam etmektedir. rafındHn batırılmıştır. atları k .
1 

naklar ve bütü•ı dünya deniz 
tıııarıtı<ı ~sı en Alman kı Paris 26 A.A. Bahri· leri müttefiklerin elindir. 
llıl'k ısf Yar ıın içııı ilerle ye Nazırı Parl<ı,meııtoda be İsveçin vaziyetİnf' gelin· 
kıtal '>en ınotörlii Alman tta bulunarak Frnnsız ce.· lsveç"ın Almaııya<l 111 

tırı n .. t f k yana Sk 
l,ıtafınJ ıu te ı kuvvetin donanmasının a- başka düşmanı yoktur. ve bu 
b1.1111,,. aıı. durdurulmuş ve 

1
-""rakta bir Alman hucum bo b" ·· k b .. r gerı k"l ' 

1 
. • . memlekete ır tecavuz vu u 

larile Gençspor ve 23 Tem- 25 - 26 mayıı; bölgeler 
muz ~por klübii takımları ara karşılaşması gt'lecek ayın 
~ı.ı Lı kupa maçına başlana· son spor harek ... tlerini leş~ il 
cak bu maçın finali 12 ma- ''Sayft!)'İ Çf>viriııiz, 

ıl~~.~~~~~eamım&;llmıııa~ 

BaşvekiJirrıiz Malaigada 
D~in geceyi Divrigid-: g~çiren Refik S ıydam 

drmir rnade.ninde teqdkat yaptı 
Ankara 27 A. A. Başvekil Doktor Refik Saydam 

refakatindeki. zevatla birlikte- dün akşam Divrigiye gel· 
miş ~e geceyı burada geçirmiştir. Bugün demir m,1deni 
mıntakasında tetkikat yapanıl< akşam Malatyaya hareket 
edecektir. 

STALI~ ~r~ MO~OTOF,. HİTLERi TE.BRIK ETME'vliŞ 
Be~lııı ~7 .A'. .!.\. - Hıtlerin doğum yıldöııiinıü 111 :i 11 a' 

sebetıle Stalııı ıle Molotofun te-brik telgraf 1 gönderme _ 
ıne~eri siy.tsİ mehafilde çok mani lar görülmektedir. 

Moskova ile Berlin ar,tsında yeni_ gfçlüklt"r çıktığı 
sanılıyor. 

Müttt!fikl~rin ileri hareketi devam ediyo 
Londra 27 A.A. Müttefık kuvvetler, Norvccin en lir t•ditıni ~e ı meğe mec- tu il~ iki karako gt>mısını unda müttefikler derht1l lsve 

~lir Yollarış ır:. En mühim de· batırdığını, Alman v tayyarFele çin de yardımına koşacaklar-
\lU l.ı l rnuttefıkler·in elin · · \ hücumuna ugrıyan ran 

u u11111 k rııııı . b" . dır. 

~ühim ş~mendöfer hatlarını l'le geç1rmiş ve İleri hareke
tıne devam emiştir Almanların ileri hareketi her tarafta 
durdurulmuştur. C: l ~ tadır. donanmasına hıç ır ısa- Par'ıs 26 A .A.- Çek tel· 

. ep leııı .. sız d v b 
nıukeın 

1 
11 uç r.oktasında bet vaki olma ı~ını eyan graf a1·ansırıuı aldıgv ı habe:r· 

N nıe eıı h" 0 tvl'ç kıt lt>c ız edilen etmiştir. (ere göre, Almanlar Slovak 
lt·fıı.ıer A al; rıle birlıkte mi.ıt Fransız matbuatı, Norveç yada 10 sınıf askeri daha si 
llıuhl\saru imanları tedric •n teki vnziyeti tedkik~ d7va~ lah altı.ın almaga ba~lamış· 
ltıaıı kıt eylemt-ktNlirlerAI 1 ederek şu mutalayı ılerı sur tard ır. 

aatı m" 
Ulemadiyen si. mektedirler 

Göring B:tlkanlan ziyaret edecekmiş! 
Roma 2? A .. A. ~ Havas ajansına göre. \...JÖringin 

yakında Bukreşı ve Belgradı ziyaret ettikten sonra Rom· 
ya geleceği söylf!11mektedir. Met.mali Bükre~teki resm~ 
ınehafıl bu haberi teyid etnıt•mektedir. 
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Sırrı Belli
oğlu 

Askeri ınakaınlara 
t !:ılim edildi 

fstanb·ıl Askeri Vt! si· 
vil büyüklerimizle diğer bir 
<;ok kimsel re siy,ıseti ten
kit ve hükumf't aleyhine tah 
rik edici mektuplar gönder
mekten suçlu eski Kocaali 
mebusu Sırrı Bellioğlu aske 
ri makama teslim edHmiş
tir. 

Emniyet Müdürlüğüne 2 
nisanda getinlmiş oıan Sırrı 

Bellioğlu böylelıkle bu:-ada 
22 gün kalmış demektir. 

Yirmi iki gün zcırfırıda 
kıırısı ve kızı kendisini he
men her gün ziyaret etmiş· 
ler vt: konuşmuşlardır. Bu 
sırada Sırrı Bellioğlu mek· 
tupları asabi buhranlar için· • 
dP. yazdığını söylemiş, bcışka 1 

bir kimsenin bu yaptıkların- ı 
dan haberi olmadığını bildir . 
m1ştir. Son zamanlarda me· 1 
busluğa namzetliğini koymak 
istiyerı, fakrıt Partice bu tek 
lifi kabul edilmiyenSırrı Be'
li oğlunun bundan sonra da 
ha fazla astJlıi bir hale gir
diği söylenmektedir. 

Franslz Baş
vekilri 

Türkiyeden sitayişle 
bahsediyor 

Paris 26 (a.a.) - Başve
kil Daladye, pllrlamento ha· 
riciye encümeııinde harici 
vaziyet hakkında dün izahat 
vermiştir. Reno, Alman is
tilasına göğüs gereıı Nor
veçin kahramanlığım medih 
ve Sl'tıa eylemiş, Alman bah· 
riyesinin harp ve nakliyr kı 
sımlarının uğradığı ağır za· 
yiatı saymış, Norveçi istila 
içiıı çıkarılan A imanların da· 
ha şimdid~n ikiye bölünerek 
irtibatları kesildiğini anlatım~ 
İsveçin maruz bulunduğu 
tehdidi mütalea eylemiş ve 
Akdc=niz mesele•ine sözü ge· 
tirerek, Türk hükumt'linin 
dost ve samimi siyasl!tini öv 
müş ve Türkiyenirı cenubi
~ar ki Avrupasında sulhu mu 
hafaza için müttefiklerle yap· 
tığı mertçt: iş birliğini derin 
bir memnuniyetle kaydeyle-
miştir. 

Başvekil, Akdenizde sahil 
dar olan memleketlerin:meşr ıı 
ihtiyaç ve arzularına Fransa 
nın hala kani bulunduğunu 
ltalyanın her hangi taşkın bir 
hareketinden F ransanm m,... 
sul olamıyacağını ~öyıemişve 
Sovyetleri:ı durumuna, ipti
dc\i maddelere temas ederek 

Sırrı Beliioğlu henüz as
keri mahkeml-ye verilmemiş 
tır. Hı:akkında ask ·ri makam 
!arca yapılacak tahkikattan 
sonra evrakı \ e kendisi 
mahk ... meye sevkedilecek
tir. 

1 sözürıü bitirm İşhr. 

t' 

atandaş! 
Turk Hava 

aza olmakla 
koruyacaksın 

Kurumuna 
havalarımızı 

l l:ıva Kurumunun mer 
kPzi Vilayet Jandarma ku 
mandanlığındadır. Oraya 
miırncaatla adım yazdır. 

ı~~~~~~ 
Son zelzele hakkında 

Ankarn (a a.) Erzin-
canda vukua gelen son zel 

1 zeler hakkında dtılaşan ha· 
berl~r mübalagahdır. Mü:eı.ı· 
mim malumata gön·, Erzin 
canda V.! Kemahla ınsan, 

hayvan dünya z.ıyıalı yok· 
lur. 

t-lm kle beraber, Mayıs a)'l 
sporcu geııçlerimız içirı oldu 
9u kadar spor sever halkı· 1 

, mız içın de en hey'.!canlı ve 1 
en istifadeli bir spor ayı 

kanımızm spor tesisleri ba -
kımdan ilk planda olarak 
yapılmasını arzu ettikleri İs 
kenderun spor klübünün der 
hal teşekkül etmesi ıçiıı İcab 

olacak demektir. 

Yarınki bisiklet 
yat ışı 

Evvt•lce de !ıaber venJi· 
ginıiz . eri bısiklet y. rıTl ... n
ııın 4 lı.ıc,isü yarın s&bıılı 
A) ınd11f <\11 1

• kya ara -
sınd ı :>O kilonw re mt>safe 
üz rindt yapılucaktır. Uu 
) ırışın da bitiş noktası Hal 
kt vi oııiıdur. 

skenderunda bir 
ldüp kurulu) or 
Evvelki gün lskenderurı 

Halkevinde 13eden Terbiyesi 
Asbaşkanının da iştirakile 
yapı a.ı bir top'antıda, İsken 
ıJerunun şidde~le muhtaç ol
duğu bir spor klübünun te· 

eden tedbirler alınmıştır. Bu 
ayın 30 ncu salı günü mat 
17 de yine Haıke~ind~ ya · 
pılacak bir İçli.nada klüp 
müessisleri nizanınamelerini 

' tanzim.,. ve kabul edecek ve 
hemen lazım gelen kanu~ 

rii muameleyi <le ikmal ede
rek faaliyete geçeceklerdir. 

Her türlü spor ·faaliyeti· 
ne elverişli ve yüzlerce 
genç elemana malik bulunan 
lskenderurıun spor bakımın
dan da ihtiyaçlarının bu .su· 
retle temin edilmesini rnem
nuniy.-tle karşılar, ınüteşeb· 
hislere muvaff ıkiyell er dile· 
rız. 

sis mc-selesi konu~ulmuş, ba~ • 
ta lskerıdt>rurıuıı genç ve fa. 

Ktüplere malzeıne 
yardıını yapıldı 

I3edt"n ferbiyesi teşkilatı 
t<)rafından resın,.ıı müteşek

kil tdüplere malzeme yardı 
mırıa başlan mışhr. Gençspor 
ve 23 Temmuz klüpleri için 
ilk parti olarak ısmarlanan 

üç yüz küsur liralık muhte· 
lif spor e~yası dün gelmiş 
ve klüplere tevzi edilmiştir. 

al kaym<.:k.ı m. Bel~diye ve 
parti reı~leri, orta okul Be
den t<>r biyesi öğrdmeııi ol· 
mak üzere toplantıda hazır 
bulunanlar bu işin derhal fı· 
il sahasına çıkarılması üzerin 
d·· mutabık kalmışlardır. 

t.sasen sayın Bölge Baş-

Yuridaşlarlu 
konuşmalar 
Yurtdaş: bir meraklı hesap 

etmiş· 

Türkiyede sarfolUt1an şe· 
kerden yüzde on tasarruf 
edilse bir yıldr. üç buçuk mil 
yon liralık az şeker yenilir· 
miş. 

Onun için lüzumundan f,,z!a 
şekere iltifat etme! 

Çünkü dört şeker fabrika
mızın çıkardığı şeker yetmez 
se. eskisini dışardan döyiz 
vererek almağa m""cbur ka· 
lırız. Şımdi ise döviz, şeker 
<len tatlı! 

Yurtdaş: 

Evlen.le ve lokantalarda 
önümiize konulan ekmek çok 
kerre yiyebi\eceğimizden foz 
ladır, artar ve utıhr. Yazık 
değilmi: 

Fazla buğclayımızı dışarı
ya satıp memleketimize para 
sokacağımız yerde, arlık ola 
rak çöp tenekesinf'! ahyoruz. 
Onun için önüne ancak yiye 
bileceğin ka.iar ekmek al ki, 
ihtiyat aııbarlarımız daima 
d0lu kalsın ve buğday ihra
catımız artsın. 

Bir civata gevşerse ne çı
kar? 

Bir vida düşerse kıyamet 
mi l. op<ır? 

Bir dişli paslanırsa, adam 
sende ne var? 

Diyen işçi, eşeğini açlıga 
alıştırmak istiyen Nasrettin 
Hocaya benzeme:t; mi'? 

İşçi Yurtdaş: 
Biliy.Jrsun ki, kullandığın 

makinelerin ve aldleı in çoğu 
ııu dışardarı ölıyoruz Şimdi 
t • ırdrın makine ve alet :;a
tın almak işi güçleşti. 

Çüııku l.ıütü, milletler, keı 
di başlarınrn derdine düştü· 
!er. 

Onun için PliııcJeki maki· 
nelerin ve aletlerin üstüne 
titre: Unlara çocukların gı· 

bi iyi bak. 

* 
İşçi Yurtdaş: 
Mukim•ler de yaşar. 
Makinelerin de: bır 

var. 
Ömrü 

Oıılara hor bakarsan, ça
buk ihtiyarlar ve öliirlt:r. 

Onlara iyi bakarsan, ddima 
genç ve dinç kalırlar. 

Kıyma makinelerin canına. 

it alga 
Bugiin harbedemez 

· Nevyork Nevyork Ta)
mis g.ızetPsİ lta1yanm vaziye 
tini şu şekilde görmektedir: 

İtalya hurb~ girecek vazi
yette değildir. İsk.ıııdinav ha 
diseleri başlıyalıberi İtalyan 
matbuatının çevirmekte oldu 
ğu manevralar İtalyanın te
reddüdiirıü gö:>t rir. ltı:ılya 

harp edebilmek için ue as· 
keri ne de manevi bakımdan 
hazır değildir. 

Bu ıniinasebetle ltaly.ı va
ziyetin inkişafını beklemek· 
tedir. lskandinavya harekatı 
Almanyanın kati muzafferiye 
tile nihayet bulursa İ:alya 
Almanyanın yanında harb ~ 

girer. Yoksa ıtalya harbin so 
ııunu bekleyecek ve daha 
sulh yapılmasına zaman kal· 
madan muzaffer taraf yanın· 
da harbe girecektir. 

Aynı makalede Musolıniniıı 
tt:reddüdü şöyle izah edilmek 
tedir. 

Eğer Musolini şilndi tered 
düt gösteriyorscı, buodd hak 
lıdır Çunklı müttefık do.ıan
malar ltalyanııı açık denizler 
ve diğer kıtalarla olan müna 
sebatını temamen kesebilecek 
tir. Aynı zamanda ltalydn sa 
hilleri bomba: dıınana tema 
men açık Vt! memleketin şi 
mal kısmı da kolayca işgal 
olunabilecek vaziy~ttedir.,, 

Bir Atman tayya
resi Belçikaya indi 

Brüksel 26 A.A. - için 
de iki subay bulunan bir 
Almaıı tayyaresi benzinsizlik 
yüziinden Belçika toprakları 
na iıımiş ve tayyarecıler tev 
kif olunmuştur. 

Amet ika Dani mar 
kayı tanımakta ber

devam 
Nevyork 26 A.A. A-

merika Haricıye Nazırı, Da· 
ııimarkanın Alm.ınlar tardfrn 
dan ıstila edilmesine rc\ğmen 
Amerikanın Danimarkayı ta
ııımakta devam edeceğini 
söylemiştir. 

İngilte· ede zarar· 
lı prop21ga. daları 

önlemek için 
Londra 26 A.A - Eski 

NazılarrdanEnderson söyledi
ğ"i bir nutukta, Milli M üda 
f aa) l zala düşürmek içın bir 

Muhast!be müdürü rmiddettenbni sabırsızlaıu-

v·ı· t h b ··d·· · yor gibi görünen az lralaba· 
ı aye mu asr e mu uru: . .. . A 

H d. t r· K ki 1. l lık bır zumrecın harekatını 
amı erıan tr areıas· d"k 1 k" .•.. 

k 
A L • 

1
. ~. • ık ate ta ·ıJ ethgını, ınuzı· 

en munasıp ıg111e tayın d l ·· ·· ·· 1 k 
d"I · f V"IA h b propatan il urın Onl!nU a ma 

c ~-cJn~_ış ır. k!la~et mu a1s~ Ac ıçın lazım gt:len tedbirlerin 
mu ur ve a tıne, ta \Sılat k · 1 "dd .. d.. .. K 

1 0 
k alınara nızam arın şı ~t-

rııu u:u ve ızı ay . aş a_ııı lenmesini, ananevi lngiliz 
R~n~zı Akıncılar lrtyııı edıl- preıısiplerin1n sui istimalıne 
mıştır. meydarı verilmemesini beyan 
Attan düşerek öldü etmiştir. 

Şenköylü Kolağası o~lu 

9 yaşlarında Nizarneddin ka 
za~n attan Jü:a;erek ölmüş· 
tür. 

Suçlu Adliyede 
Birkaç gün evvel Karsu 

köyünde vukubulan münaza 
ada ayni köyden .mustafaoğ
lu Tahir ile Yusuf oğlu Meh 
nıedi bıçakla muhte!if yerle 
rin<len yaralıyan Hasan oğlu 

\
~~ 

Mehnwt yakalanarak adliye · 
ye tt-slim edılmiştir. 

Bir çocuk kuyuda 
boguldu 

Erzinin Mahmudlu ma · 
hallesindcn Ahmed Muhar• 
rem kızı ikibuçuk yaşların -
da Naziı e eviıı arka tarafrn 
da oynarken üstü açık bu -
lunaıı kuyuya dü~erek boğul 
muştur. 

• • 
Mühim bir sürpriz 

ha zır 1 an J yor 

Belçikai;; 
Kabine buhranı 
Brüksel 26 (a a ) Bel· 

çika Kabinesi dün istifasını 
kr<1la vermiştir. lstih henüz 
kral rarafından kabul edi:· 
memiş bulunmakla beraber 
yeni kabinenin teşkil:ne yiııe 
eski Başvekilin mem~r edi· 
!er.eğine muhakkak nazariyle 
bakılmaktadır. Siyasi meha· 
fil, buhranın uzun sürmiye· 
ceğine kanidir. Bir Temer· 
küz kabinesinden bahsedil· 
mekted·r. 
lngilterenin Roman· 

yadan aldığı pet-
roller 

l ondra 26 A.A. ingıl· 
tere hükumeti Ro nanyadaıı 
1 O bin ton petrol s ttın al· 
mıştır. 

Bundan başka mühiıll 
miktarda da zahire Ronıaıı
yadan müttdık memleketle· 
re suvkedilınek tedi r. 

lngiliz-- Japon ti· 
ca ... et müzakereleri 

Tcıkyo 26 A.A. - lngil· 
tere ile Japonya arasındil 
bir ticaret muahedesi akdi 
için IJurada müzakerelere 
başlanmıştır. 

Şarap İmdlİ serbest 
bırakılacak 

Ankara, - İnhisarlar Ve 
kaleti müskirat imıtl sisteıni 
ni d ğiştirmck üzere yeni 
bir kanun Hiyıhası hazırlarn k 
tadır. Bu layihaya göre şar,ı· 

bın imali ve satışı serbt>St 
olacak, yalmz İnhisarlnr ida· 
resi örnek şarap sanayii üze 
r-ine kurslar açacak nürnune,. 
şaraphaneler vücuda getire·, 
cektir 

ilan 
Antakya Hatay 

Muhafaza taburu 
komisyonundan: 

Gtim'ii~ 
satınalnll• 

Taburumuz ihtiyacı ola~ 
31416 kilo un 29,4.940 tar!, 
lıi ne musadıf lJUurtesi giı 11~ 
saat 15 te kapalı zarf usuh· 
le ihal" olunacaktır. Beher 
kilo un için tahmin oıuııtı0 

fiat 14 kuruştur. lsteklileri0 

yüzde 7,5 muvakkat temirıııt 
akçası olan 329 lira 87 kll. 
ruşu gümriık veya m l s~cı· 
dıkları vezn .. sindPn birisı~~ 
yatırmış olarak teklif 111e 

tuplapııı muayyen gün ve s~: 
attan ~sgari bir s.ıul evve~i· 
ne kadar komisyona tev ~1 
etmeleri ve Lu husos t 9 

şartnamenin konıisyonot11ııı~ 
b·ı re da her ZC!maıı görüle ı e" 

ği ilfın olunur. 

Gündüzde 
Bu akşam 

Kır çiçegv İ 
S .. SHlRLEY TEMLE· -ti'' 

beraber Münür Nurel 

Neşrİ}at \!tüdürü: 
Seliın ÇELENK ıf&İ! 
C.H .P .MatbaasınuabasllJ) 


