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üdd 
jşbı B;z/kan Antantı 

~·~ Kapılarım Bulguristanla 
{örlt JI 6 • f d k d lı i~ ıvıacarıs ana ar ı .... a a ar 
tmel 
sorı' açmış bulunuyor 

ehi y 
sarı' unan Başvekili diyor ki : • Harpten 
Lrla' masun kalacağımızı iddia · etmiyorum. 
re Fakat:başı Öne eğerek yaşa n1aktansa, 

l başı dik olarak Ölmeğe ve müttefik Ie
eP1• rimizle birlikte sulhu ve milli mevcu-
~et' diyetimizi korumağa karar vermış 
ele bulunuyoruz , 
n~ Ati na 9 A. A. - Bel • muvafakat edemeyiz. 
~a grnllun Selanik yolile buraya Belgrad toplantısında bü· 
rJ gt•len YunanBaşvekitiMetaksas. yük bir muvaffakiyet kazın 

a ı,r halk tarafrndan coşkun teza dık, bu muvaffakiyet benim 
ad• hüratla karşılanmıştır. Gene muvaffakiyetim değil, bütün 111 

• ., ra( Metaksas düıı Selanik Balkanlıların muvaffakiyetidir 
mı Belediyesi tarafından ~crefi. Butoplanh şunulispat etmiştir 
si ne verilen bir ziyafette söy ki, Balkan devletleri her bJ 

!ediği nutukta demiştir ki · kımdan bir kül teşkil etmek 

·~ " - Çok çetin anlar ge 1 
çiriyoruz. Öyle anlar oldu 

rıll k' h b ·· ~ki · {el' ·ı, ar e suru enmt>mıze 

9.f remnk kalmış~ı. Bizi kurtaran 
{ ç' başı öne eğerek yaşamaktan 
z•' sa, başı dik olarak ölmek 

azıl k~randır. 
Kati sureltt! harpten ma 

24f sun kalacağız demiyorum. 
iıı' Fukat şurasını bir kerre da 

tedirler. Mü.şterf'k tarih ve 
müşterek m ,·deııiyet sahibiz 
Bu bağlar Bı>lgralta bir kat 
daha kuvvetlenmiştir. 

Biz hiç kinı:;eye, ne p<tk 
ta jlİrmiyen devl~tlere ve ne 

de Tuna devldlerine karşı 
fena niyetler beslemiyoruz 
Bilakis Antantııı kapılarını 
bu devletlere ardırıa kadar 
açık bıraktık. 

ha tebarüz ettirmek isterim 
i !ı ki, bir badireye siirüklen · 

t1rll nıek mecburiyetinde kahrsa1< Bal'.<anhlar, birbirine~ sıkı 
I milletçe bu badireden zafer surette bağlanarak sulhu mu· 

te ~ le çı:Cnıağa savaşacağıı. E - hafazaya ve ayni zamanda 8~ ğer yerde sürünerek sulh ha mevcudiyetlerini korumağa 
"~ liııde kal acaksuk buna asla karar vermiş bulunuyor.,, 

Yakı~ Şarki~ ··· 
Fransız kuvvetleriııin miktarA 

8~ Pariste bu kuvveUerin 300 bine yakın 
f>J olduğu ve General Veygandın İngiliz 
t~ Kuınanda heyetile temas için gittiği be-
ı yan o lunuyor 

Ür Paris 9 A.A.- Röyter günkü yekun ancak harp de-
. a~ Aiansı bildidyor: layısile alınmış bir ihtiyat 
111" Fn.ııısanın yakın Şaktaki as· te<lbizinden ibarettir. 
dl keri kuvvetl~rinin mevcudu Fransanın yakın Şark or 

lef hakkında dün Pariste ilk duları Ba~kuınanda.I\ Gene 
defa olarak ntkamdall bah· ral Veygand, beraberinde ha; sedilmi~tir. yüksek rütbeli erkanıharp 

JJ Alman mehafili bu kuv- zabitleri olduğu halde lngi 
vet lerin 150 bin, Sovyet Rus liz kumanda ht>yt'Iİlt• t<'mcıs· 

v~ ya'' ise 400 bin kişi cılduğu larda bulunntclk iizer,.. Mısı· 
~f ııu söylemektedirler. ra gitmiştir, 
el Pariste iyi~malumat alan K;\ hircdeki askeri 
vl Fransız askeri mehafiti, y;ı· 
a'1 kın. Şaı ktaki Fransız kuv· geç. tresmi 

vetle inin bu iki rakam a· Kahire 9 A.A. Fran 
rasında bir yekurıe baliğ sız orduları Başkumaııdanı 
olduğunu beyan etmektedir· GerıeralVeygand şerefine M;. 
Ier. sır ve lngiliz ordularının yaı 

Şurası ııazarıdikkate alın t tığı geçitresmi çok parlak 
~alı~ır ki, Fransa ötedeııbe-ı olmuşiur. Motörlü kıtalar ki 
~1 akın Şarkta mühim lometrelerce mesafeye k~-

uvvctler lıDuluııduı muştur.Bu ı dar yayılmış bulunuyorlardı. 

Matbuat mii
messillerimiz 

Pc-u iste zafer a bid esinf 
bir çelen ~ koydular 

Par is 9 (a.a.) - Par iste 
bulu11an Türk matbuat mü· 
ınessilleri zafer abidesine gi· 
derek, Çanakkalede bir kolu
nu kaybetmiş oJan General 
Guro hraLndan kar~ılanmış 
ve zafer abidesine kırmızı, '>e· 
yaz zanbaklardan yapılmış biı 
çelenk koymu~lardır. 

Öğleyin :iariciye Nezare· 
tindı· şereflerine verilen ziya 
fetıe bulunan Türk matbuat 
mümessilleri kalıul resminde 
de hazır bulurımuşlardır. 

Ziyafette Fr,msız md tbu :tl 
mümessili şefi bir nutuk söy· 
lıyerek Tiirk ve Fransız mi -
!etlerini l>irbiriııe bağlıyan 
bağlar tebarüz ettirmiş ve 
zelzeleden Fransız milletinin 
duyduğu der:ıı ıztıraba İşare: 
ederek Aıatürkün muazı:anı 
nıf•saısirıi hürmt•tle anmıştır . 

Bu nutka Türk g.:zctecıle 
ri namına cevap vererı 11 Ak· 
şanı,, gazett"sİ sahibı Nt::cme:
tiıı Sadak Paris şehrini se 
lamlaınış vegöstcı ıleıı f t:vka
la<le srımimiyete teşekkür 
ettikten sonra demi~tir kı: 

" - Fransız milleti müda· 
faa •.:ıti~ri <lavaııııı kutsiyetini 
ııihai zafere olan ilimndını 
ispat C"!ınektedir. Bu dava 
bizim de davamızdır. Mu
kadd rntını sizin mu' a JJe 
rahna buğhyan Tlirk milleti 
büyül.:: müc ıdelenizi hergün 
arhıı bir itimadla takip et
mektedir.,, 

Geıleral Did 

Hava kur:ı.mu ·ue 
Türk.kuşu 

Hatay da f aaliyHte geçer.ken 
" Kurum müfettişlerirden Ernip Ati Yaıın 

bu ç<•k faydalı Kurum h:ıkk1nda gaze

temize miihim beyanatta bulundu 
Emin Ali Yaşın, Hatay· .1 li.rayı ~ürk havacıhğına tadh 

d T .. k H" a Kurumu teş l sıs etmış ve bu mcyın a 
a ur av 1 k . h .. d f 

k•ıA k k · · b"ır müd mem e etın a~" mu ı aası· ı atını urma ıçın · d 
d l H t geldig~ ini nı teman eden ışlere ve o-

et evve a aya 1 ·ı M·ııA M··d f .. 
h b d. • · · '-l va Ku _ ayısı e ı ı u a aaya o • a er ver ıgunız r a . . d b 
rumu müfettişlerind ·n Emin nemlı h·~~etler e utunmuş 
~,. y mebuslarımızla tur. I3u ıtıbarla Hava Kuru-A 1 aşın, . . _ 
birlikte Vilayetimiz dahi· mu \Iıllı -· mud11fa~mızı11 
1. d bir tdtiş seyahati yap }'.ardımcı muessestı:lerınden 1 

n e b. · · k. 1 k d. 
k Ad ' ııaya gitmiş ırını teş ı etme te ır. tı tan sonra • .. 

d t krar ~ehrimize Bu munasebctle, Kurumun ve ora an e r • r 1 k . 
dönmüştür. en ıeyız ı ve mr:m e etm t-n 

Bir arkadaşımızla görü • acil ihtiyacına en .• iyi bir 
şen Sayın Müfettiş Emin Ati şekilde cevap veren ve kua 
Yaşııı Hava Kurumu, Türk bir zamanda çok değerli hiz 
kuşu ve Hataydaki müşahit .netleri görülen TµdcKU§Un • 
leri hakkında gazetemize şu dan da bah.;etmt-k isterim. 
beyanatta bulunmuştur. Türkkuşu, üç dört sene 

.: Biliyorsunuz ki Hava lik hayatında planör - yel 
Kurumu da, diğer milli te. ken uçuşundan bıtşlıyarak 
şekküllerimiz gibi, Cüınh•ırİ· motörlü tayyare uçuşlarına 

1 kadar Türk gc:-ncini kanat • yetimizin en feyizli eser e -
b. ·d· B ki ·· ı !andırmak yoluna girmiş ve rinden ırı ır. u leşe ~u , 

kuruluş tarihind,.n bugüne Avrupadaki emsali arasında 
kadar 'fiirk milletinin yük - " az zamanda iyi netice .. ,, 
sek ve sonsuz samahatinden esasına göre hemen hemen 
top! ıdığı 70 -- 80 milyon Sayfayi çeviriniz 

Adl(qe Vekili 
Bir tetkik seya h~tine 

çıktı 

Çemberi ayn 
Almanlat ı vahşet 
le ittiham ediyor 

Ankara - Adli ye Vekili 
Fethi Okyar memlekt-t dahi
li.nde hi:- tetk.k seyal>atiııe 
çıkmıştır. Vekil, Kı-ıyseri ve 

Zelzele ının takası rı ı l Ulukışladı.t tetkiklcrJ~ lıu 
dolaşıyor 1 lunduktaıı sonra Ege n~ınta-

Londra 9 A.A.- Av•nn 
Kamarasında bir nu'uk sÖy· 
ı :yı·n Uaş\'ekil Çemberlayn 
Balkan Antantının verdiği 
kararla, c~nubu Şıırki Av
rupas1 ıda sulh mu haf aza ~ 
<lilec,.ğ-inden ümidvar olJuğu 
nu söylmiş ve Almanların 
bir fener gemisini bntırmalzt 
rıııdan bahst'<lt-r~k <lr-ıııiş
tir ki: 

Aııknra 9 (a a.) Z lzelt• kn!.iıııa geçecek ve bırk.ıç 
mıı. akasını gezn ektt' olan vi 15yetı dolaşacrtktır. 
İngiliz Yurdun Koınitesı Rl'isi 1- ~ı.gd,e 9. {a ıı.) - Adlıy.e 
General Did dün beraberin· Vekılı f et hı Okyar Kayserı-
Tokat Valisi ~lduğu halde To den buraya gt-lmiş vı• istasron
kattan Erbaaya gelmiş ve me· da m •r.1sim'.- k rşılandıktan 
rasiınle karşılanmıştır. Gene· son.·a vilay ·t ın ı'' ı nı:H gele
ral. öğle yemt-ğini Partidf' Yt." rek bir ıuj J 1ı:t İ'ltır.ıh .t eyle
miş ve f,..laketzedelrr için ya· m iştir. 
pılan barakaları ~ezmiştir. Kastamonudaki 

1 General Did Eibaadan Sam- zeb..ele 
~una !ıaı :ket etı~ıi~, Vnliyi, Ankara 9 ( t.a) - 4 şu-
~el.e-d~yeyı, Par.tıyı ve Halke b;ıtla Kastamoııuc.J ı lıissedi!t•n 
v1111 zıyare.t e1tık~ eı_ı sonra zelzeleden kı7. ort.ı mektc-
kitaphaneyı g .. zımşlır. ı.· · 1 1 · 

ı ·ı· G ı· 1 1 1 uının c uvar arı tehlıkt'fi su-ııgı ız enera ı. ze zt• e f. 
1 

d v •••• 

k d k. k · kı · d ret c çat a ıgı gorul errk mınla asın a ı tet ı erın en . . 
k ld v h.. mektep tahlıyc t>d ılmiş ve ta· ço memnun o ugunu, u· I b I . . . 

kum~tin v,. Kızılayııı aldığı ~ e er lıseye yerleştırılerek 
tedbirlerin fevkalade mükcm- çıfte te<lris,,t usulü tc\tbik olun 
mel olduğL•nu ve İngiliz mil - : mata başlaı.ı.mış!ır . .... 
letind"ıı Türk mllletine sem- ' Teberru yekunu 4 
pati getirdigin~ söylemiştir. milyona yaklaşıyor 

General Dıd Samsundan Ankara 9 (a.a.) Dpn 
Amasya) a lırtreket ederken ,·akşa'lla kadar z··lzele felaket· 
istasyonda Vali, hükumet ve ze ~eleri için Kızılay merke
Parti erkfün ile kalabalık bir zine yatırılan tf!I) rrulerin ye· 
halk klitlesi taraf11ıdan uğur- kuııu 3 milyon 797 bin lira· 
lanmıştır . ya baliğ olmuştur . 

" - Bu vahşiyane bir ha 
rekettir. Bu bir hnrp dt· 
ğil bir ziyandır, lıaydutluk 
tur... Medeniyeti alçakçasına 
yıkmak istiy~n böyle hare· 
ketl~rden kurtarmak için, bu 
lıadiselt-r azmimizi arthrmık 
tan ba$ka birşey yapmıy•cık 
hr. 

Avam Ka
marası 

Türk - İngiliz iktisa
di anlaşmasını tas

vip etti 
Londra 9 A. A. - Avım 

Kamarası Türkiye ile lngil· 
tere arasın~a akid v~ gec.;en 
hazira•1da Ankarada imulı
nan karşılıklı yardım piktı 
ile son mali anlaşmayı muza 
keresiz kabul ve tasvip ry~ 
lemiştir. 
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Sayfa - 2 -

Finlandiya' daki 
ordunun mevcudu 

Fransızca Lö Tan gazete
sinin askNi muharriri şöyle 
yazıyor: 

Sovyet idarecilerioinFinJan 
diyaya karşı sevkettikleri 
kuvvetlerin miktarı nedir .? .. 

iki muhasım memleketin 
mukabil vaziyetlerinden son 
ra en şayanı dikkat nokta 
Sovyet kuvetlerile Fin kıtala 
rı arasındaki nisb(:t, daha 
doğrusu nisbetsizliklir. 

Mühas~matın başlangıcmd a 
Finlandiya topraklarına taar 
rüz eden kızıl fırkaların mik 
tarı on beş, on yedi olara\C 
tahmin edilmekte idi. 

Fakat son iki aydanberi 
Sov)·et kumandanlığı~ harp 
mmtakasına şdyam ehemmi·..., 
yet takviye kuvvetleri gön· 
dermektedir. 

münferid ve mümtaz bir. de 
r:.eceye varmıştır. Bu teşek -
külün, memlekette, bir hava 
cıhk kültürü yarattıg-ını göz· 
önüne getirirsek asrın bu ya 
man silahına karşı Türk 
gençliğinin uyanıklığını ve 
kanatlanmasını temin etmesi 
itibarile Türk kuşunurı oyna 
yacağı mühim rolü de kavra 
mış oluyoruz. 

Kurumun ehemmiyetli iş· 
İerinden biri ,de memleke!tte 
havacılık sanayiine inkişaf 
vermiş olmasından ibarettir. 
Filhakika, bugün, Hava Ku
rumuna bağlı müesseselerin 
'atölyelerinde kendi planör· 
lerimizi bizzat imal ediyo 
ruz ve Avrupadan gelen 
Türkkuşu motörlü tayyarele 
rini de icabında monte ede· 

biliriz. 
Görülüyor ki bu müesse 

se havacılık işini geniş mik· 
yasta almış ve 14 senelik. 
şı•refli mesaisini asarile ıs · 
bat etmiştir . 

Aziz Hataylı vatanda~!a 
rıınız uzun hasret yılların · 
da bu müessese) e ycırdım 
fırsatını bulamamışlardı. Bu 
radal bulunduğum müddet 
zarhndn vıHiyet -. dahilinde 
yaptığım müşahedeler bana 
haz, kıvanç ve inanç verec~k 
der eccdedir. Çok ;·yakın bir 
zamane.la Hatıtyda bir hava 
teşkılatı tesisine lüzum gören 
değerli Vali Şükrii .,Ökmen·. 
süer, her işte olduğu gibi 
'tlu önemli işte ve l<laha ilk 
hamlede büyük bir . 'görüş 
ve ·hareket isabeti ile iyi ne 
tice veren kuvvetli bir Ör • 
iÜl vücude getirmiş ve bf! -
nim:için kendilerine şükran 
dan başka Hıttay da yapıla· 
cak ·.iş bırakmanıı~lardır. Ay 
ı~i z~manda Hatayda teşkil 
edilen şubelerimizin ve bil
hassa Jandarma Komutanı 
B.LMucip Süzenle diğer rü
fekayı mesaisinin kıymetli 
çalıımalarını candan takdir 
e'tmek vazifem olmuştur. 

lşin bundan· sonrası Hatay
lı vatandaşların necip sema

hatlcrine bailıdır. " 

Finlandiyadan gelen harer 
)ere Fin veya bitaraf müşa 
bitlerin rapor )arına nazaran 
Sovyet Rusyanın Finlandiya· 
ya gönderdiği kuvvetlerin 
miktarını pek yakın bir he· 
sapla tahmin e:tmek müm· 
kündür. 

Bu hesaba göre Sovyetle 
rin Finlandiyaya yolladıkları 
kızı) kuvvetlerin miktarları 

dört ordu veya 9 kolordu 
halinde toplanmış olan 26 
fırka, beş ağır:hücum araba 
sı kıtasından ibarettir. 

Bir ağır hücum arabası li 
vası, herbirinde otuz iki ağıı 
ve on beş hafif hücum ara· 
bası bulunan üç taburdan 
mürekkeptir . 

Ağır lıir hücum arabası 

otuz ton kadar gelmektedir. 
Zırhının kalınlığı 3,7 santi
metredir. Bir tane 7,5 lu'< 
ve bir de 4'7 santimetrelik 
top ve üç tane mitralycz ile 
mücehhezdir. Ağır hücum 
arabası livaları doğrudan boğ 
ruya kolordu kumadanının 
emrindedirler. 

Orta hücum arabası kıta 
ıarı da her biri. otuz iki orta 
ve on beş hafif hücum araba 
:;ından müteşekkil üç tabur
dan mürekkeptir. Orta hü
cum arabaları limı.,sları, Aıne 
rika . lngilteore ve Fransadan 
getirilmiş olan birçok modeller 
dahilinde Sovyet Rusyada in 
şa edilmişlerdir. Bunların a
ğırlıkları on iki ile yirmi dört 
ton arasındadır. Zırhları da 
12 ile 27 milimetre kal1ı1lık 
ları arasındadır. Her birinde 
4,7 santimetrelik birer top 
ile iki~er makineli tüfek var 
dır. Orta hücum arabaları 
kıtaları fırkaların bir kısmını 
teşkil ederler. Vazifeieri pi· 
yadeyi takviye etmektir. 

Bu hesaplara göre hei zırh 
h kıtaat livası vasati olarak 
150 parçadan teşekkül edi
yor demektir. Şu hale göre 
Finlandiyanın muhtelif mınta 
:kalarında iş görmekte olan 
Sovyet zırhlı kıtaatmm ce
maıı yekurıu bin altı yüz, bin 
yedi yüz parçayı bulmak ta· 
dır. 

S<'vyet Rusyanın vasati ola 
rak yüz fırka asker ve beş, 
altı bin hücum arabasına ma 
lik olduğu gözönünde tutu
lur ve bu miktarın beşti! bi
rinin mecburen şarki Sibirya 
da bırakılması lazımgeldiği 
ve aynı zamanda Sovyet Rus 
yanın Kafkasyada, Besarab· 
ya karşısında ve Polonyada 
ehemmiyetli kuvvetler bulun 
durması şart olduğu hesaba 
katılırsa, Avrapa ve Garbi 
Asyada muhtemel hareketler 
düşünen Sovyet Rusyanm 

:yarı ihtiyatım Finlandiyaya 
sarf etmiş olduğu görülür. 

Doktor A bdürrah 
inan Melek 
Gaziant~p M~busu~Dok

tor~Abdürrahman Melek Ev 
velki akşam Ankaradan şeh· 
'rimize ıelmiıtir. 

YENi GÜN 

Alman Belediye teş 
propagandası ki/atı kadrosu 

- 1 

Uç noktada nasıl ı Vekiller heyetine 
yürüyor? verildi 

Paris 9 A.A. - Dünkü Aııkara . Hatay Vila-
Fransız gazeteleri, Başmaka yeti hudutları içinde bulunan 
lelerini hemen kamilen Fin· ı büten beledi yel "'rİn yeni ha· 
landiya harbine tahsis etmiş· 

1 
rem kanununa göre Hazır 

!erdir. Almanyanın bu muha ı larımış bulunan teşkilat k<td 
rebede aldığı gayri insani roları Dahiliye Vekaletine 
vt>: zelilane vaziyetten ı gelmiştir. Vekalet kadrnl.ı-: 
bahseJen gazeteler diyorlar I rı tedkik etmiş :tasdik edil: 
ki: mek üzere icra Vekilleri he-. 

"Almanya, tavassut tekli· yetİnP. scvketmiştir. 

fi hakkındaki şayiaları tekzi Değirmenlerin Bug 
be devam ediyor. Ribben· day koruma vergisi 
tropun Ajanları Moskovaya Ankara Mliteharrik kuv 
şunları söylüyorlar: Biz bu 

vetleri 10 beygire kadar o 
harpta tamamile bitarafız, 
siz nas·l isterseniz öyle ha- lan yalnız elekli değirmenle: 
rf"ket ediniz. rin buğdayı koruma vngile 

Göbelzin ajeınları da Fin· rinin nıaktuiyetine bağlan· 
ması hakkında Maliye Vekale, 

Iandiyalılarııı kulağına şunla· . IAk d 1 b' t · .. 
rı fısıldıyorlar: Size sempa· tdı a a. a. ar ara ır amım gor 
. . b'" "k .. F k 1• ermı~hr. hınız uyu tur. a at ~ır • 
sulh t:ıvassutunda bulunmamı· lstanbula çok yabancı 
za imkan yoktur . Sizi teş- tüccar geliyor 
vik e:len fakat silah vermek 
ten imtina t!yliyen Demokra 
si devletlerden ziyade bize 
güvenebilirsiniz. Sovyet Rus 
ya şimdi bizim müttefikimiz 
dir. 

Almanların 
.. .. .. 
u;uncu pro· 

paganda mıntakası da İtalya· 
dır. Mareşal Göringin ajan 
!arı tarafından idare edilen 
ltalyadaki Alman ajanları o 
rada başka türlü konuşuyor-

lar: ' Finlerin kahraman 

ca çarpışmasına Almanya 
da hayrandır. 

Fakat bu küçü < kahra· 
man milletin, demokrat mil 
letler tarafından alet edil
mesine tahammülümüz yok
tur. Hem İtalya da Finlan· 
diyaya gönüllü sevketmekten 
vazgeçmelidir ,, 

Sovqetler 
Yeniden 5 bin ölü 

verdiler 

lstdnbul Soıı günlerJt 
Fransa ve l:ıgiltereden bura· 
ya bir çok iş adamları ve 
Hiccarlar gelmektedir. Bun· 
dan başka Almanyadan <la 
biı kaç mümessil gelmiştir. 

Alman mümessilleri külliyetlı 
mikdarda tütün satın almak 
üzere temaslarda bulunmak
tadır . Diğer taraftan bize 
elektrik malzemeleri satmak 
üzere bir Macar heyeti de 
gelmiştir. 

Yugoslavya ile Ma 
caristan atasında 

Belgrad9 A. &\. - Havas 
ajan .-ı ı l:ildiriyor: 

Budapf"şteden gelen ha
berlere göre, Yugoslavya 
hükumeti Balkan Antantı 

devletıerile mutabık olarak 
Macaristanla bir a.fomi tı•· 
ca vüz paktı ile •kalliyetler 
meselesini halleden münferid 
bir anlaşma tekl' f ınde bulu· 

nacaktır. 

Macaristandaki müs-
Helsinki 9 (a a) - Röy- lümanların reisi 

ter Ajansı bildiriyor: Budapeşte Mecaristan-
Finlandiya cephe.sindeki daki müslüman cemaati reisi 

Sovyet kıtaatı kendilerine bir Hüseyin Hilmi 52 yaşırıda ol 
gedi~. a.çmak için azi.m mikdar duğu haldeDeştede ölmüştür. 
da n:uhımmat sarfedılerek ve Avusturya Macaristan 
insan zayiatına bakmıyarak imparatorluğu zamanında da 
dün çok şiddetli bir hücum mü.,Jüman cemaati Reisi bu· 

• yapmışlardır. 24 l:ilometrelik lunaıı Hüseyin Hilmi, Gülba 

bir cephe üzerinde ve kesif ba türbt-sinin de bt'kçisiydi 
kütleler halinde yapılan bu Fransız frangı ve İn· 
hücumda Sovyetler 5 bin öfü giliz lirası 
vermiş vt- bundan sonra ken· · 

Londru - lngi!iz Maliye 

Balık müz 
ged es 

Hatay Defterdarlığınd 
Mazlum paşa dalya~• 

avlanan balıklardan hazt 
ait olan yiizde 35 hisse 
940 tarihinden 31,8, 941 
rihine kadar (19) ay mü 
le açık arttırmaya konul 
tur. 

19 şubat pazartesi , 
saat ~6 da ihalesi icra 
ııaca~ından taliplerin (3 
lira bedeli muhammenin 
de yedi buçuğu nisb~ti 
ki ilk teminat bedelini 
tarihten evve! mal sand 
yatırarak Defterdarlık 
resinde yapılacak arttır 
iştirak etmeleri, müza 
şartııamesiııi ~örmek ist 
terin de varidat müdürl 
ne müracaat etmeleri 
mu ilan olunur. 

Bir muhasip alana 
Türk Hava Kur 

Antakya şubesine 60 1i 
retli bir mesut n uhasip 
caktır. 

Vaziyetleri BarPme 

gun olmak şarlile tali 
caklarm beşyüz liralık 
kefalet ve evrakı müshil 
le Hatay Vilayeti Jand 
komutanlığına müracaat 
leri . 
ısot~neke benı a 

alınacak 
1 - Vılayet hizmet 

mobill~ri için münaka 
retiyle 150 teneke 
alınacaktır. 

Jhale 22 şubat peşe 
nü saat 1 O da yapılaca 
taliplerin şartnameyi " 
mek üzere daimi endj 

müracaat 
rıur. 

KAYIP ŞAHADETN 
936 senesin::ie sabı 

sız Frerleı· md:tebind 
~ım şahadetnameyi k 
tim. Yenisini alecağı 

eskisinin hükmü yoktur 
Jan Deb:la 

KAYIP T ASTİKNA 
Karahüseyinli köyü 

luııdan 1933 yılında al 
ilkmektep lşehadetn 
kaybettim. yenisini çık 
ğımdan eskisinin kı 

yoktur. 
Karahüseyrnli köyü 
Bostan oğlu lbrahi 

Müttefiklerin k 
vapu.-u battı 

dilerine küçük bir gedik uç· 1 
Nazırı, Fransız frangı ile n· 

mışlardır. Bu cephede Finle· 
riıı zayiatı, Sovyetlere nisbe giliz lirası arasmdaki bugiinkü 

muvazeıı · ve ııisbetin muhaten ancak yüzde ondur. 

Londı a 9 A. A. -
Bahriye nezareti ,har 
langıcmdan bugüne 
ıniıttefıklerin, 1 ıni\yon4 
tonilato hacminde 40g 
ret vapuru kaybetti 
ilan etmişti. 

faza edileceğiri söylemiştir. 

Sovyetler Am~rikayi> Iranın bir tekzibi 
altın gönderdiler Tahran 9 (a a.) - lran 

Londra 9 - İyi bir kay· gazetelNİ yarı remi bir 
naktan haber verildiğin~ göre tebliğ neşretmektedirler. Bu 
Sovyetler bir Danimarka va· tebliğde, Sovyetlerin İraııdan 
puriyle Amerikaya 5 milyon lrak lıududuna kadar bir 
600 bin dolar kıymetinde ve şömerıdöfn yolu yapmak için 
külçe halinde altın gön<ler· İran hükümetini tazyik ettik-
mişlerdir. Bıı paranııı karşı- teri hakkında ynbancı kay· 
lığında Amerikadan harp le· naklardan çıkan haberler 
vazımı alınacaktır. açıkça yalanlanmaktadır. 

lngiliz Bahriye N 
bugün .. m idJiaya ce'I 
miştir 

Harbin başladığı t 
4 şubat gece yarısın• 
İngiliz Lic aret filosu 
998 toııilato ha~mird~ 
vapur, 
da 76 
minde 
tir. 

Fransız ticaret 
bin 668 tonilat 
14 vapur ka 

N eşriyut ~lü-dur: 
Selim ÇELENK 
C.H.P .Matbaaaında 


