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(Sayısı her yerde2 kuruş] SALI ----------------- ·-----~~ 

Milli Şef 
F r rsız, İngıl z ve 
Romen Elçi ~rini 
kabul buyurdular 

Ank ııu 29 A. A 
~i~li Şef Cümhurr""isi lsmet 
lııöııii bugJn sdat 16 da 
~ransız ve saat 17 Je lngi -
lız büyuk Elçilerini huzuru· 
ııa kabul eylemiştir. Yine bu 
gün saat 18 de ın~mlekcti· 

ne dönmekte olan Rom ınyd 
büyük Elçisi Cünı~ıurreisimiz 
tarafından kabu! edilmiş ve 
arzı..,ed.ı eylemiştir . Her üç ka 
bul resmi esnasında Hariciye 
Yekilımiz Şiikrü Saracoğlu 
hazır bulunmakta idi. 

Büyük LVltHet Mec
lisinde 

Ankara 29 A. A. - Bü
yük Millet M .. clisi bugün öğ
leden sonra Mazhar Gerına· 
ııııı riyasetinde toplanmış ve 
ttıatbuat kanununa iki nı.td· 
de ilavesi hakkındöki kanu
ııun ikinci müzakeresini yap 
ıı1ışlır. Devlete ait ınüess~.)e 

le rlemenafii umum iyeye hadin 
ınüt'sses !erdeki nakil vasıta
arının tahdit :.1e tasarrufu 
hnkkınduki kanunun müzake 
resine geçilmiş ve bu mev· 
~u üzerinde hararetli ınüna 
kaşal.ır olmuştur. Birçok hci 
tipler söz alarak bu nakil 
\asıtalarında tasarruf yapıl. 
•nası iizeriııde ısrarla durmuş 
Vt: müzakerelerin sonunda 
layihanın encümene iadesiıı .. 
karar verilmiştir. 

Meclis çarŞamba güni' 
loplaııa~ak tı r. 

Felaketzedelere 
Y~pılan yardımlar 

Ankara 29 A. A. Si 
~Cıs vilayetindeki zelıeie fe· 
:ketzedelerine şimdiyt- ka
L~r 3213 çift öküz ve 173 

11l kilo muhtelif cinslerden 
tohumluk dağıtılmıştı ... Diğer 
nııı. taka!,ırda da tevziat ya· 
Pılıııcıkt d a ır. 

Valimiz 
Bu sabahKırıkha-

F~ANSI MATBUATINA GÖRFZ 

Nı rv ç rekii. ı 
av ifa ,ol ay 

A manya, Atlacaristun ve 
Ronıanyaya,ltalga da Daı-

maçgaga hücum edeceklerdi 
J-!arp bütün şidd t tile bt rdevam - Bii
tur~ Aln~an hücuınlôı ı püskürt: ldü- Mit· 
tefıklerın ıh' aç hart katı daha seri bir 
ahenkle ilfrliyoı ---- Dün beş Alman va-

pu u daha batıı 
Londra 29 A.A. lngi dirler. 

liz Harbiye Nazırının resmi Alman kıtalarını ı il •ı le 
tebliğine göre, Norveçte va nı ! teşPbbü 1 Ü müttefi< kı'cı· 
ziyet değişmemiştir. Düşman lar tarnfından şiJdetle püs· 

hava kuvvetleri :r.ülı\m hü- kürıülmüş, bu günkü k 11 şı-
cumlarda bulunmuş falnt ilı 'aşmada İngiliz1 er iki mlıhin 
raç hareketine hiçbır ksir mevki dahfi zapteylem;şler· 
yap.rnıttnıışlardır. N ırvıktc dir. 
zikre dt'ğer b.r şey yoktur. Alınaıı kıta1arı ytlp<ıze 

Paris 29 A.A Paris gibi dağılma\...tadırl r. 
askni mehafilıne göre Nor• Alnıaııya hükumeti, bıitüıı 
veçteki va~iydin hülasası şu· Alman vapur kumpanyaları 
dur: Alınan koll?r111111 iler· na gö ıderdi~i bir hunim ile 
leme hareketi her tarafta Finlandiya körfezini~ tehli-
durdurulınuşlur. Norvrç kı· keli m111taka haliıie geldığim 
taatı en mühim köprüleri bildirmiştir. 
berhava etmiştir. 13 lngıliz Naldiye ge•ni 

Mütt .. fik kuvvetlerin as· sinin batırıldığına dair Al-
kr-r ihracatı daha S*'ri bir man Radyosu tarafından ve· 
ahenk!~ devam etmektedir. rileıı haber resmen yalaııl<sn 

Londra ı9 A.A. - Röy· mıştır. ' 
ter ajansı bildıriycır: Mütte- . Paris 29 A.I\ - Çık 
fıklerin Norvec;teki harp a1ansır.ıı!Almdn hududundan 
mekanizması daha seri ve bildırdiğine göre, Roman· 
müessir bir şt>kilde işlemek- yadan Tunn yo:ile Almanyii· 
tedir. Hergün haraya çı· ya erzak yüklü ·olarak git
karılan binlerce Fransız ve mekte ol 111 İKİ Alm111 vcıpu 
İngiliz askeri sessizce hare· ru henüz anlaşı\amıyan l>ir 
kat Sdhasına sevkolunuyorlar. sebepten batmıştır. 

Loııdra 29 - Norveçteki Bu gemilerin bir suikast 
Alman ordularına erzak gö n ··cesinde batırıldığı tahmin 
türmekte olan üç Alınan i - edıl nektedir. 
şc.> gemisi İngiliz donanması Paris 29 A.A. Bıı güa 
tarafınd w yak .. lan ralc Jdlı kü Fransız gazetcl~ri, Nor 
rılmıştır. veç harekatından bahs ·d,·r-

Londrd29 A.A. - Mütte· ken başta Tan o~mak üz re 

fik l.ıtaların Norveçteki hc:ı· 
rekatı muntazaman devam 
etmektedir. lngiliz müfreze· 

şu mühim mu'atedyı yürü . 
mektedır: 

na gitti }eri bugü11 mühim Stratejik 

f! Valimiz Şükrü SökmensÜ· mevzileri zapt ve İşgal eyle 
t;k bu sabeh saat 8 de Kı· ınişl rdir. Almanların cı>pht> 
bu haıııt gitmiş ve tefti~lerde l ler l:loyunc:ı. tahkımat y.tp 
şl:'~Uııd~ktaıı sonra C>ğleğin 1 nıa~la ol<luklan b;IJirilıııek-

Hiıler Norveçte bir yı! 
dırım harbi yapmak tasavvu
runda idi bu ıa ınuvaff ık 
o'am ıdı. Eğer Hitı ... ,. Norv ·ı;. 
le ınuvaff:ıl o 1o;aydı dalı:ıl· 
.\1ac ır;stıın ve Romaııyaya 
hücum t--derek işgıtl eyliyecek 
ve ltalyaJa ayni zamanda 
Dalmaçyaya saldıracaktı 

~ını.ze. d~ııınüştür. 1 tedır.' ~irçok . yt r"ı:nl.• Al· 
~tık ahınız Kırıkhaı Jaıı So· ı ın.uı ılerı hnt>k ltı t lın.ımile 
1\ >Uya gidere.< Eğitmt'ıı durdurulın~tur 
h~1suııu da ttftış e) lem iş ve Müttefıklerle Norvc-çlıler· 
d 1 ına~ la oldn tamiratı göz Alınanlarla lasılasız bir su-
trı ' . h b <l • v 't t.t'Çıreı ek yeni talimat re ite ar e evaın elnlt'kle-

ttıışleı dir. 

Befediue 
Mecfi;i 
1) .. 

nele ~n toplandı 
rjl.'n dıye Meclisi dün öğle 
il soıır·ı ilk ıı~lır. W;, . ·. toplaııhsmı yap 

cclı~111 dünkü tuplan 

tıs nda beledı) eler birliğine 

girmek ıçin birlik nizamııa 
mesi tetkık erlilmiş ve bu ni
zamnamenin daha iyi tetkiki 
icap ettiğiııden bunun husu
si eııcümene huvalesi karar
laştırılmıştır. Meclis perşem
be güı'ü tekrar toplanacak· 

tır. 

Gemi kafile.;;i nere 
ye gidiyor? 

Stokholm 30 A .A. - Al
m:ın iaşe ve na idi> e gemi
lerinden mürekkep bir kafile 
!1İn şimale doğru seyrettiği 
lsveç balıkçı gemileri tarafın 
dan görülmüştür. 

Bunların Alman kuvvetle 
rıne yiyecek ve harp malze
mesi götürdüğü sanılmakta· 
dır. · 

Selim: ÇELJ:..NK 
Neşriyat Müdürü 

lngiliz ... 
"" !!rU anla s 

Londrada mühim tem~-
lar oluyor 

Lord Halifaksın arzusu iizerine vukua 

gelen ~temas.fardan sonra bir lngiliz 
heyetı Romaya gidecek 

Londra 29 A. A. İn· 
giliz Hariciye Nazırı Lord 
Halifaks, bugün ltalyan Elçi· 
sini kabul ederek kendisile 
uzu:ı miiddet görüşmüştür 
iyi haber alan kaynaklara 
göre, bu görüşmelerden son· 
rn bir İngiliz heyetınin Ro
maya giderek halya ile 1n · 
giltere arasında bir ticaret 
muahedesi akdi için miiza
kerel~rde bulunması kuvvet 
le muhtemeldir. 

Lord Halifaksm davet v~ 
arzusu üzerine vukua gelen 
bu görüşmede, lngilterenin 
ltalya ile anlaşmak için mü· 
him tekliflerde bulunduğu ve 
bu araJa harp kAÇdğı kon· 
tröıü meselesinin de mevzuu 
bahis edilerek İngiliz ltul 
yan görüşmelerinin yenidf>n 
başlaması üzerinde konuşula 
rak mutabık kalındığı anla
laşı !maktadır. 

Bulgaristan ve komşu/arz 
B.ılgar Hariciye Nazırı diyor ki: ' Kom
şuıarımızı it=' hdit eden yakın bir tehlike 

görmüyorum. Fakat böyle bir tehdit 
karşısında bu vaziyetten istifadeyi asla 

düşünmeyoruz • 
Sofya 29 A. A. - Bul

gar Başvekili Filof, kral adı 
na bugün Filibe nümune fu
arını açmışhr. Birçok Bul . 
gar ve yaban•=ı şahsiyetlerin 
heyetlerin ve Bulgaristanın 
her tclrafından gelen 100 bin 
kişinin hazır bulunduğu bu 
açılış merasiminde bir nutuk 
söyliyen Başvekil, Bulgar 
milletinin sulhp~rver çalış.na 
sınd ın bahseylemiştir .. 

13u!gar Ha riciyt" Nazırı 
söyledıği bir nutukta demiş· 

tir ki : 
·· Bulgaristanın bugünkü 

EN SON OAKIK.A 

vaziyeti, harbin dışarısın.:la 
kalan bütün memleketlerin 
vaziyetine ınüşa.bihtir. Sulh 
ve bitaraflık siyaset\niıı meın 
lekct menfaatine uylı!un oldu 
ğuna kani bulunuyoruz. Ihl 
kanlarda karşılıklı emniyet 
havdsının takviyesine çalışıyo 
ruz Komşularımızı tehdit eden 
yakın bir tehlike göı müyo _ 
ruın. Fakat istikbalde böyle 
bir tehlike: olur ve komşula 
nınızdan biri bir frcavıız~ 

uğrarsa, Bul~arislan kom~u

larmrn bu vaziyetinden İsti
fade için asla bir har,..kette 
hulunmı) c ıktır .. 

Müttefikler vtıziyete hakim 
Büyük muharebeletin bcr.şlamaı::.ı bekleniyor 

Bir Ahnan denizaltısı batı• ıldı 
Stokholm 30 A. A. Müt~efikler biiti.in cepht>lerd.. . 

ziyete hakimdirler. Son dakıı<ada alın·•ıı hab l .. vct 
w • • u r ere gorc 

daglık arazıde ılerleınekte olan Aln1aıı kıtalı 1 ·ı· • . . . ' t ı, ııgı ız ve 
Fransız ordularının ~ı<ldetlı bır hiicuıılu r. .. na uır;raııu vt-
her tarafta puskürtülnıüşle .. dir Bu ffil h· b <l 'k" . ı are e e ı ı ıara· 

fın zayiatı hakkında henüz tafsilat yoktur 
Bugün, yarın burada büyük bir ınulıar~b ye intizar o

lunmaktadır. K~vvetli mevzill'rt" yerlP~miş olan ingitiz 
kı!alarının eneqık mukavemeti, Alınan taarruzlarını ka
mılen kırmış bulunınakt .. dır. 

A Almanlar tayyarelerle imdat ku"vctleri sevkine miişkü 
tatla devam elmc!ktedirler. 

Londra 30 A. A. - Rpsmen bildiriidiğine gÖrt'. bir 

lngiliz deniz tayynresi Norveç sularında rnstlaJığı bir 
Alman deniz altı gemisine hiicuın ederek bunu b t . .. . a ırmış· 
tır . ~im ı~ tayyarr:lr:rı uzerınde bariz bir surette Kml _ 
haç ışaretı taşıyan dört Norveç hastane gemisini bom
bardıman etmiş, bir doktorla beş kişiyi öldürmüştür. 

Birçok yaralı vardır. 



S&yfa - 2 - YENIGON 

HU ,UKi İKTiBASLAR: 

" "ürk Bayroğı KaPunu,, t 
zamnamcye muhalif olarak l 

Belediyeden 
Bir temenni ve rica 

Her mılletin remzi olan 
bayragına karşı sonstız bir sev 
gi ve s gı beslediğini ve bes· 
)emesi lazı d'ginı biımi 

yeo yoktur G rçi bız bu 
nokta uzern d duracak ele-· 

i ız ancak bayrakların mılli 
r mbol olduğuna göre 

bu l> 'yrağın yapılış, çekiliş, 
ku tanış zaman ve vakıtlariyle 
abanı, abad v~ şekilleri· 

ni 1 bir kanun v~ kaideye 
baglı oldHğu cıhetle her va· 
tandaşm bu k ... nunu şekıl ve 
kaıdey uymakla miıkellef ı· 
yetım goz ônıiııde tutarak 
bu baptakı mevzuatı ıcanuııi

ve kavaidi nızamıyeyı kari
ler ımızın ı::.tıfade iııı:: vaz 
lÇlll hu aseteıı ıktıbası fayda
lı scıydık 

Mılli gi.ınıerimizde yapı 
lan merasimlerde her yurt· 
daşın, d ınyanın en tatlı ve· 
s mpatık renk V"" şeklim td· 
şıyaıı bayragrn:ızla resını. hu 
susi ınebam ve:: müesses,..leriylt: 
ev, dukkan, sokak ve cad,Je 

lerını suslemesi milli heyecan ve 
gururun pek tabii bır ifadesi 
d r. Hepi uizın bunu yapmak 
ıçııı goslerd.gim - haklı te· 
haluk çok denn olan nıılli 
duygularımızın tezahur o.du· 
ğu şuplıe göturnıiyen bir 
ha kıkettir. İçten gelen bu 
heyec..ın1ar; her Turkiın sami 
mı duygusuouıı timsali oldu· 
gurıu burada tckrarlamıyu 
!uzum yoktur. 

Bu itıbarl a ulusal günle 
rımizdc. hususı nıalıaılere as· 
lığımıı bayraklamız da yek· 
ıı s.ıklık aramak lazımdır. 

l unu da elbırliğıyle temine 
1;ahşmak mıllı boı cumuzclur. 
Ht pıınizin rt.:mzı ve milli 
sembolü olan ba) rağımızı ka 
rıurı ve nizamın tayın ettıği 
ş~kıld yapar, tnkar ve bay· 
rağımızla hangi zanıaıılan.la ve 
ne suretle bmalanmızı. cad· 
delerımizı tezyın edebılece· 
mızı hatırlamak içın bu bab· 

taki kanuıı ve kararı tekrarla· 
m k mılıı gunlerımizde bay
rak.arım z n) aptıgımız sus ve 
teı;yıııatııı daha tatlı ve <:dZİp 

osterectgı muhak· 
ıuıı yapılıı a ır ı her 
ıı ı l mek hakkımız 

b yuks ·k ala 
r<l.ın J k n· 

' f'.n. k •oıllı va 

.: 

• 
32.l s yılı l'ıirkıye Cum-

hur I} etı resnıı gaz lt-sinde 
ı ı~ tr mış bulu ı.ın 2994 

1. l'urk bayrağı kanunu· 
rrnci maddt>.;ı aynen 

u !ur: " iirk bayra~ı bu ka 1 

a ı ornck d gösteri· 
kıl ve ııısbe ıerde ol

al z mırı üzerine be· 
a ) ıldız koııına şartiyle 
ı i.l !en yJptlır. 

ı c k Ş<tliııı n tedarikin· 
dt zo. lu. o ur ıse eiı büyüle 
mulkiye m ·mtJt uııuıı izniyle 
z mın rPrıgi al olmak üzere 
başka kumaştan da yapılabi· 
lir ,, 

Yırı• bu kanuııun altıncı 
m dd ... sınd • dt>: "'bu kanunun 
l uku n erine ynpılacak ili· 

l Kışla - Dörtayak Cödde-
bayrak yapmak ve satmak si üzerinde oturan okuyucu-
yasaktır. Bu yasağa aykırı 
gid ııler, Türk ceza kanunu- larımızdan aldığımız mektup 
nun 52tmcı maddesine göre farda, bu caddenin su yuzii 
cezalandırılır. görmeden süpürüldüğü ve toz 

Nizamnameye muhalif ola bulutlarının bı.itiın ev ve ma
rak çekilmiş bayraklar ma· ğazaları istila ettiği bildirile 
hallin en buyük mülkiye ıne· rek Belediyenin nazarı dik· 
muru emriyle indirilir 

11 
katini ct-lbetmemiz rica edıl· 

Yine resmi gazetenin mektedir. 
3590 sayılı nüshasında heyeti Fılhrtkika bu cadde bazı 
vekilenin 5 6-936 tarih gü ıler sabahın erken saatin 
ve 4767 nunıaralı kar.Hiyle de bir kerre sulannıalcta ve 
kabul edilmiş (1) sayılı lav· ar:ıdan uzun zaman geçerek 
hada göst~rilen bayrak nu yerler kuruduktan sonra süp 
muneleri mevı;uttur. rülnıektedir ki, şehrin en İş· 

* lek bir a11a caddesi olan bu 
•• Her vat ndaşın ittılama va· yolun böyle toz deryası ha· 

sıt olması iazım gelen Türk tine gelmesi hiçte <' oğru de 

b k '-'k 1 ğildir. ayragı aı1ununun tatuı su· , . . . 
retiııi gösterir kararnameyi Haıkın bu temerınısıne bız 
ayneıı buraya nakletmeyi de iştirak ı>der ve yolun vak 
çok arzu ederdik. fııka t 45 tinde sulanarak süprülmesi ve 
rnaJdelık bu talimatnameyi en az günde iki üç dda da 
bu sütuna stğdırma'< mümkün sulanması lüzumuna işaret e· 
olaınırcağındim müsait bir deriı. 
zamanda kısım kısım neşret-
mek üzen· hPyeti vekileııin 
28 7 1937 tarihli celsesin· 
de kabul v~ tastik edilert'k 
resmi gaıeteniıı 3708 · rnyılı 
ııüshasınd.ı intişar t\tmi.ş bu· 
lunan 2 7175 sayılı 
taıimatnameniıı maddeleri 
itıbariyle ihtiva eylediği hü· 
kumleri lelhisle ihtiva edi· 
voruz. 

Bahar bayramı 
Yarın 1 mayıs İlkbahar ha) 

rAmıdır Bu münasebetle rc•s 
mi dait elerle mektepler bu 
gün öğleden itibaren yarın 

akşama kadar tatil yapacak 
lardır. 

Takdir t-dilenler 
Ölçü ve tartı işlerinin 

Kararnamenin 1 - 21 mad 
<leleri Türk bayragının ya· 
pılış, çekiliş, aksrım, nisbet, l 
ebat ve çekıleceği diı eği, 

tanziminde gösterdiklt>ri gay 
retten dolayı Erzin nahiyesi 
B,.Jediye Reisi Salih ·Dural 
ile B,.ylan nahiyt>si Belediye 
Reisi fbrahim Dönmez, Ti· 
caret Vekaletince takdir P-dit 
mi .. •erdir 

22 30 nıad Jelerinde ç · kiliş 
.. e indirilişinde yapılacak Tö 
reni ve bayrağ.ı saygıyı, 
31 34 maddeler süs bayra 
gım ve kullarıılac.ık şekil ve 
şeraiti,35 42 maddeler hu· 
suııi bayraklarla buıılarııı çe· 
kiıeceği yerlt>ri, sıııı üç ın 1d· 
dede 43 45 cezai hüküaılerı 
irae etmektedir. 

Resmı gazeteııin bu nüs· 
hasında (2) sayılı numune 
:avhası bağlıdır. 

* * • 
H.ılkımıza bayrağın ~abu 

edilen kaııu:ıi şekli hakkında 
bir fikir verebilmek için ,..b. 
adı şu nisbetlerle ifadeye ça 
lı~alım. 

1 Bayra~ımız al zemın 
lizerine beyaz ay ve yıldız 
konmak ve uçkurluk tabir 
edilen beyaz mahalden takıl 
muk üz.ere t>ııinin bir buçuk 
misli boyd.\ y~rli ş.,\i veya 
lmisaade edil~cek diğer al 
bir kumaştan yapılır. 

2 Dış ay merkezinin uç-
kurluktan m~safesi genişliğin 
yar:sı kadardır. 

3 Ayın dış dairesinin 
kutru genişliğin yarısı kadar. 

4 Ayııı iç ve dış mı-r· 
kezler arası genişliğin 0,0625 
nisbetinJP.d ir. 

5 .:\yııı iç dairesinin 
kutru genişliğin onda dördü 
kadar. 

Bu nisbetler göz önünde 
tutularak istendiği büyüklük
te yapılabilir. 

* * ... 
Gelecek yazımızda altın 

esaslı borc;lann memlekt't 
parasiyle ödenme şeklini mü· 
talca edeceğiz. 

Hataylı Şükrü OGUZ 

Yeni tayinler 

Hıdırbey Nahiyesi müdür
lüğiine Lise mezun!arından 

Nevzad Uğurtan. İskt>ndenm 
Ortaokul askf'rliğe hazırlık 
öğretmenliğine Nevzad Başa 
rır tayin edilmişlerdir. 

11 vapurunluzun . 
ınşası 

Y ~ni 11 vapurumuzu "inşa 
edecek olan Suvan - Huıı

ler firmasının bir mümessili 
dün Londradau şçhrimizt gel 
miş ve akşam Ankarnya ha· 
reket etmiştir. Bu mümessi· 
tin vapurların inşa müddeti 
hakkında yeni talimatla 
geldiği zannolunmaktadir. 

Hicaz A "abistanı 
bitaraf kal -1 cak 

l1ombay 29 A. ~. İbn is 
suudun oğlu ve Hicaz Veli 
ahdi Emir Suud buraya gt'l 
miştir. Emir, Röyter ajansı 

na heyanatta bulunarak, Hi 
cazm bıtaraf kalaca~ıııı ve bü 
tün devlt>tlerl,. bu esas ıize 

rine münasebatta bulunduğu 
nu fakat sempatilerinin İngil 
tr.rcye olduğunu söylemiştir. 

Kayıp şehadetname 
928 de Yayladak ilkmek· 

tebind~n aldığım şehadetııa· 
• meyi kaybettim. Yenisini ala· 
cağ&mdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Aziz oğlu Ahmed 

lnkzlabzmız 
Ve Amerikan mat

buatı 
Amt'rikanm en çok satıl n 

mecmuası "Layf,. son nüsh ı 
sının mühim bir kısmı. ı Tur 
kiyeye tahsis etmiştır. 

Türkiyeye dair elliyi mut 
caviz resim ve sütunlarca si • 
tayişkar yazı ıle dolu olaıı· 
bu mecmua, yirmi s 1... ev· 
vel Harbi umuminin mağlubi 
yeti içinden harebe halinde 
çıkmış bır memieketin emsal 
s'z lider 1 ri sayesinde nasıl 
bir modnn mı ilet olduğunu 
anlattıktan sonra bugünkü si 
yasi mevkiini tahlil ederek 
şöyle diyor: 

"Türkiyenırı dtinya işleri 
üzeriude ne kadar kuvvetli 
bir amil olduğunu öğrenmek 
istiyenler, Tiirkiy hakkındü 

ki eski bilgilerini, kanaatle· 
rini unutmalldırlar. Kendisi
n! zıllullah süsü ver·en padi
şahların evlatlarını sarayl r· 
.ia hapsettiği, ın kteplilerini 
öldürdüğü, bir yığın kadın 
eft .. ndıler ve cariye! rden mü 
rekkcp h<ıdem ve haşem için 
dt: yaş.ıdığı Türkiyeden eser 
yoktur. Festen, haremden, 
Arapharflerindeu ve müsrit 
şark debdebesrnden de eser 
yoktur , 

11 Layf,, mecmuası Türk as 
kerini "sert, mütı>haınmil, ze 
ki, sabırlı ve soğukkanlı bir 
bahadır olarak tavsif ettikten 
sonra, müteaddit dünyd har
b'ndeki kahraman'ıklarına da 
ir menkıbe le:- naklt'diyor, .. e 
bugünkü harp karşısında meır. 
leketini müdafaaya he zu uya 
nık kuvvdini heyt-canla ya· 
dediy<)I'. 

Amerikan mecmuası şefler 
mizin <lu ıya yüıüııde inkı· 
lap yapmış liderlerden hiç 
biriyi .. kıyas kabul etmiyece~ 
0lan deha ve basiretinden 
ha) ranlıkla bahsetmektedir. 

Atatürk ve lnönıinıiıı ve bü 
tün meset! arkarlaşlarınrn mem 
\.-keti ikbal ve idbarında 
sarsılmaz bir aşk(,ı sevdikıe 
riııi tebarüz ettiriyor. 

11 Layf11 mecmuasınrn neşret 

tiği resimler, meml"'ketiıniz· 
d~ içtimai,askeri sınai hayattan 
ve sanat faaliyetl ... rinden can 
h birer ınanzaradırlar. Mec~ 
mua ton 14 sayıfasını bu ya 
zı ve resimlere ayırmış bu· 
luıımal. tadır. 

Yugoslavya ve 
Rcımanyada 

Londra Radyosunun bil
dirdiğine göre, fevkalade 
vaziyet <lolayısile Romanya· 
ela hafta tatili k.ddırılmış 

tır. 

Yugoslavya hükumt-ti, 
Yugoslavya toprakları üstün 
de uçacak olan iter ecnebi 
tayyaresirıt• derhal ateş edı 
leceğini resmen ilan tmiştir. 

Kayıp şehadetname 
926 da Kırıkhan ılkoku· 

!undan aldı~ım şehadetname 
yi kaybettim. Ye 1isiııi çıka· 
racc\ğıından eskisinin hükmü 
yoktur. Ali oğlu 

Hüse) in Şabaıı 

Alman- 'ovgel 
işbirliği 

tamamile gevşedi 
Amesterdam Ecnebi mu· 

şahıtler Alman harici siyase· 
tinin müşkül bir mevkide bu 
lunduğunu b yan etmektedir 
ler. Çıinkıı Almanyanan İtnl· 
ya ile arasıııda işbirliğini mu 
fıafııza ve takv;ye etmek içi:: 
Sov}eller Birligi ile yapmak 
istedıği işbirliğinden ge11iş 
mikyasta fe"'cıkarhk yapması 
lazımgelmekted r. 

Ayni müşahitlerin kdn aati 
ne gör Alman zi.namdarla· 
rı şimdıden bu iki şıkta ıı biri 
ni tercih etmişlerdir. Çünkü 
Balkanlarda İtalyan emelleri 

ıle- Sovyet temayülleri te· 
lif edilemiyeceği artık anla· 
şılmış'ır. 

Alman siyasi ve iktisadi 
mahfellerinde Almanyayı her 
türlü iC1şe endişelerinden kur 
taracak oları Alman Sov· 
yet işbırlig~ııin gevşediği mii 
şahade edilmiştir. 

Son zam ıılarda nazi mat· 
buntı Sovyet yardımı hakkın 
da büyiık ümitler izhar et· 
mekten vazge\mİştir. 

Güven 
Sigorta 

Sosl}elesi 
Sümerbankta:Emlak ve .. E)' 

tam Bu ıkasınm kurumudur. 

TAMTÜRK 
Ve en güvenilen sigorta 

şirketidir. 

H,ıyat, 
Yangın, 
Nakligal, 

Ve her tıirlıi kaza sigortB • 
larmızı en müsait şartlar ve 
te,liye kolaylıklarile lyapar· 

MALINIZı 
Ateşten ve dt-n izin kor/ 

kunç ihtımallerinden sigor18 

1korur. 
İstıkbaliniz<len emin ol 

mak ve huzurla yaşa(}1•1l' 
için, 

M dıııızı, c nınızı 
Guven Sigorta şirketine sı • 
gortalattırınız. 

Hatay Acenta ı 

Rıza Altu~ 
iskeııderun 

ilan 
Vakıflar müdijrJüğündeıı 
Felıt köyünde 31 mahZ11~ 

~o.lu vakı~ bJhç~nin ze)'~i· 
hasılatı harıç olıllcık üzere 1 

• k ·ı ...,ıı) ger meyee ası atı arttır••· 4o 
çık.u ılnııştır. ihalesi ıo,5,9 

9 
çuma günü saat 14 le ici ~ 

1 
• (il 

o unacağından isteklıJeflll 

racaatları ilan olunur. 

Gündüzde 
Bu akşam i 

DÜŞMAN masJ<e5 

altında 
DALURER DELR10 

Neşriyat Müdürü: 
Selıın ÇELENK ıP' 
C.H.P.Matbausındaba:ılw1 
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