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tictıreti aFinler mağlub edilemez» F elaketzedrr
lerin çocuk

ları 
;!(. inkişaf edecek 
(3~ Londra 10 A. A. - A-
irı) vam kamarasının dünkü top 
tio lantısmda sorulan suallt:re 
i ce -'ap veren Başvekil Çem
dıJ ~erlay~, 3 şubatta Türkiye 

_..1 ıle 1ngıltere arasında yeni 
1rıır b" • k r ır tıcaret mu avelesi imza-

Kamilen mektep· 
le..-e yerleştirildi 

Erzincan felaketzedelerin 
'den 'vilayf"timize gelen k.tr· : 

Bütün fedakarlıklara ve ağır zayiata 
rağmeıı Kızı/ordu ilerliqemiyor 

Sovyetlerin tazyıkı ge vşeıneğe başladı- Kızılordunun adetçe 
ezici faikiyeti Finlaııdiyalıları mağlnb edemiyor- Kızılordu 

müşkülat içinde ..• 
deşlerimizin tahsil çağındaki 

lub etmt-k idealine veda ey· ardınca yaptık ları hücumları• f:çocukları ilk ve orta ok:uila ate \andığını, bu anlaşmanın ya· 
5ıOJ kında meclise arzedileceğiııi ~r .. l . 

ı soy ernıştır. Başvekil bu ye· 
ni anlaşnıaııırı Türk - İn· 

aC ~iliz ticari münasebatmı tar· 

11 sın ederek mesut inkişaflara 
r b ' rr• se p o a:::ıltnl ve bu 

• 
1 

inki~ •fları kolaylaştırmak 
P için Türk hükıimP.tinin elin 

den gel~ni yapmakta olduğu 
~ ııa kani baluncluğunu ilave 
lıP ı · · k ey emıştır. 

it Paristeki matbuat 
da' 
t t heyetimiz 

Paris 10 (a.a) - Bura· 
ıi daki Türk matbuat heyeti 

dün ordular mıntakasına ha· 
reket etmiştir. Heyet pazar 

et •. .. k k P 
guııu a şamı te rar arise 

sa d.. k . bl' onece tır. 

lVlaraşın kur
:; tuluş gıldö-
ör •• •• 

ıı!lmu 

rfolsinki 10 AA. Röy 
ter ajansı bildiriyor: 

Sovyetıerin Mc.nnerhaym 
hattını yararak Fınlaııdiyalı · 
ların mukavem ~tini kırmak 
için günlerdenberi yaptık· 
laıı taarruz devam ediyor. 
Fakat bu taarruzlar. Fınlrn 
diyalıların mukavemeti kcır· 
şısında gevşemeğe: başlamış 
tır. Finler, Mannerhaymın 
en zayıf noktası sayılar. 
Smi fda bile kahramanca mu
kavemet etmektedirler. Sov 
yet kıtaları müşkülat içinde 
çırpınmaktadıı-. Finlandiya· 
lılar birçok Rus müfreze 
ve tayyarelerini hem~n ka-
milen imha eylemişlerdir. 

B.ızı noktalarda Sovyet 
kıtaları Maımerhaym hattı
nın ilk nııntakalarına girmiş 
lers de burad 1 göğüs göğü· 
se bir muharebeden sonra 
ancak bırkaç <ldkika kalarak 
tekrar püskürtülmüşlcrdir . 

Cephedeki harp muha-
n Parlak merasimle birltri Mannerhaym lıattının 

yarılmasına ve Fmlandiya· 
A kutlulanacak lıtarın mağlub edilmesine im· 

ı~ 12 Şubat M:ıraşın Kurlu kan olınadığıııı, Sovyetle 
ıı luş yıldönümüdür. Kurtuluş rin i!ennihaye harbe devam 

~~,.t'ılJönümü bu sene parlak edemiy'!c,..klcriııi, Finlnndi· 
1 t11ıarasimle kutlulan caktır. ya topçusunun zayifhğıoa 
I'· kM~rasiındpt: hazır bulun- rağmen. çok p:ırlak n~tice· 
bnta uzere arti Müfettişi· ler elde ettiklerini bildirmek 

~ 1~iz Profesör lias ın Reşit ı d. 1 '1 .e ır ~r. 

.. antkut ıle Mebuslarııııızdan Finlandiyulılar da ınüte-
ll dBekir Sıtkı Kunt ve Hamdi ınadiy.arı takviyt-. kıta ı~ı al-
i ;elçuk dün akşamki treni maktadır. Rusların, 13tiyıik 
~ıı skenderundnn Maraşn hare- fedakarlığa ve azim zayiata 
.ıeket t"tmişlerdir. ra~men Finlandiyalıları mağ· ,,., LJ'1~-............. .. .. aı:.llİIİİııİİİiıiliİiii.İıl~l·s:i:::;;m~:ı!S~!!!'ll 

• 
l Frallsız 

1,ı Gizli celse akdetti 
11 l?,a_1adye beyanatta bulunarak s"nelerden 
~ or len duvaı l?nn yıkılamıyacağını söyle-

b1~ di - Fı ansız Kabinesinde tadilat mı 
49 yapılacak? 

Puris 10 (a a) Fransız 
i~I uırlamentosu dün toplanmış-

ır. Birçok mebuslar harbe 
e- e ~mumi siyaseie dc:ir Baş 
v~ .ckılden izahat istemişlerdir. 
j,0

1 
syalist partisi lideri Leoıı 

ta•' um bu n 1 1 • · · ~ . ' Wse e erın gıılı 
a. Jır celsede k 1 5 kl'f 1 . ·on uşu masııu 
e e 1 ey ernış, bu teklif şid· 

ietli münukaşelere yol aç-
llıştır. Neticede r .. o eye mura· 

t ı}ltat edilıniş Ve 245 
""- ,,65 . reye 
ı <arşı '· reyle g ı· b' 1 - . ız ı ır ce 

e akJıne kı raı verılmiştir. 

Gizli ~elsenin akdıııderı 
evvel Baş ~kil Daladye kiir 
süve gele:-ek, hükunv•tin or
duda ve halk arasıııda lüzum 
suz ve zararlı ~ayialara mey
dan vermeyeceğini söylt-miş 
ve deınişdir ki: 

11 
- M.ıjinonun Ött'taraf ın· 

dakilere malum olmalıdır ki, 
s~nelerden örzlen duvarları 
yıkmak mümkün olmadığı gi· 
bi, milletin maneviyatını sars· 
ınak istiyen bütün teşebbüs· 

Sonu 2 inci sayfada 

lcmek mecburiyetinde kala- piiskürllük ~ra tamamen yerleştirilmiş:ve: 
cakları anlaşılmaktadır. FINLANDIY A TEBLIGl ilk olarak bunlara lazım ge 

Finlandiyalıların bu kah Helsinki 10 A·A. -iDün len kitap, ·.defter, kal~m, el· 
rumanca mukavemt"ti, bütün akşamki Finlandiya ' tebliği bise ayakkabı gibi levazım 
dünyada büyük bir sempa· şudur: Kareli b .. rzalıında tevzi olunmuştur. 
ti doğurmuştur. Cepheyi püşmaıı taarruzlarına devam Bundrn başka dün de 
ziyaret elen bitaraf bir Ge etmiş ve ağır zayiatla geri ikinci dda elarak kendilt"ri· . 
nera avdl'tinde .şunları söy- beskürt~lmüştür. Düşman700 ne elbiselik dağıtılmıştır. 
lem iştir: ueforle 12 tank kaybetmiştir, Fakir talebeJere 

••Finlandiyalılar fevkrtlbe- Ladoga gölünün şimalin :yardım 
şer ırka mensup bir millet- de muharebeler devam et· 
. r'· '- . 1 b d rnektedı'r. Hava kuvvetlerı·-·. lsmetpaşa ', ilkokulunda tır. rın as-<en rnağ ıı e ile 

f k t d .. d mı'z du"şnıaıı otonıob'ıl koll"'rı teşekkül ettiğini evvelce ha-mez, a a uşmanın .a etçf' ... 
· · ( "k' · k d rıı dag" ıtmıştır ber verdiğimi~ himaye heye ezıcı aı ıy<>tı ·arşısın ıt yar 

d hf 1 O k D •• ti faaliyetine devam etmı-k • ırnn mu aç n·. na en ço uşma 
hava silalılarile yardım etmek n l tedir. Heyet şimdiye kadar 
ltizırndır., Kliçük görmek ha- 35 fakir çocuğa kitap, def· 

Di2°f!r taraftan lsveçte t d ·· .1 ter, kalem ve silgi, 10 çocu 
F. 1 ,. asın~ uş\ı_ m üyor gw ~ ayakkabı ve kitap temin ın anuıya için toplanan 'a p ~ 

1 5 aris 10 A. A. - Fran· etmiştir. ne er l milyon Kronu ı 
sız gazetf': eri Almanyanın Himaye heyeti bundan geçmiştir. ı · k b d' · · ·ık 
vaKıt ay etme ığını ve ı - başka okul ki.itüphanesine 

Londra 10 AA. - Röy brıhrır için ha;-;ırlıklarıııca dı~ yeni kitaplar tedarik etmiş 
ter ajansının Fiıılanc.liya cep vam ettiğini yaz.ırak şu mü· ve iki ecza dolabı yaptırdı· 
lıesindeki muhabiri, Sovyet taleayı yür;jtnıekt':!dirler : ğı gibi, bir okul gazet~sinin 
leriıı Maııncrhaym hattı:ıı " - Biz diişmanı küçük intişarı için de lüzumu olan 
yarmak için y<ıptıkları t{'· görmek hatasına a.r;la düşmü malzemeyi tedarik eylemiş· 
~ebbüsüıı tamamile akim kal ye~egiz. Almanyanın çok · 

tır. dığını, bu mıntakada hüküm iyi hazırlar.dığını biliyoruz İlk tedrisat öğret· 
sü en şid.:letli kış t alı~ına· ve batla ı.anne.diyoruz ki, 
mış olan Srıvyet <!Skerleriniıı son harplerden iyi tecrübe· menlerinin top· 
çok ağır zayiat \erdiklerini lcr Alan· Almanlar yeni ve lanhsı 
bildirmektedı'r. <l t ki · t · 

mo em an ar 111şa t! mış· Her hafta cuma :qünleri 
Alman ajansının !erdir. Bu k tanklar M11jino ~ lsmetpaşa ilkokulunda ınun 
verdigv i heıb~ r hatlarını yarmak için kulla· tazam toplantı yapan ilkokul 

nılacaktır. · Bcrlın 10 AA. 1\lnıan öğretmenleri evvelki günkü 
aj rnsınırı Helsınkideki mu- Diğer taraftan: Almanla· toplantısında Başöğretm~n 

rın ınühi•n ve mükemmel H h.ı) ri, So''"t-llt>riıı Marıı•r 1 . ki . d asan Kamilin verdiği bir 
, J tayyare r ınş 1 ettı t."rı e 

lıay.u na ttını yaı dıklnrına nümune drr.;iııi dinlemiş ve gön.ilnıüştür. 
dair yal>ancı memlek~tlt·rde bunun Üzer\ ıde m.~sleki mü· Binaenal<>ylı Alınan or Ju. çıkan şayiularııı asılsız oldu b ıı..ıkaş:ılar yapılnıış•ır. 11 sunun müstak el büyük taar ğuııu bildirmektedır. ASKE 0 E B L 

ruzu çok r>1iithiş olacahtır. .. '" A IK KON· 
Finlandiy -. ya asker Alman orJusu 11111 kıymeti SERVESt DE VERiLECEK 

gönderiliyor lH rglııı artaıı bir kumaııda Aııkara - Or<luda asice 
Loııdra 10 A.A. - İııgi- heyeti larJfındaıı idare eJıl re k:onı;erve balık verilmesi 

liz hükumetinin sözcüsü, 1 diğini de biliyoruz kararlaşmışlır. Balık konser· 
Po oııya, 1 Fransız ve lKa· Fakat Hitler, Fransızları ; vecilı:.ri Ankaraya davt-t edi· 

uada fıka:sının Firılandıyaya h_~rp meydanlarııı<lrı gö~nıüş l terek kt>ııdiler~nde~ı . izahctt 
gönderildi~inA dair çıkan tur. Fransız ordusu mutte . alınmışhr. Denızlerımızde çı 
haberleri yalanlamıştır. 13u fiklerilc beraber bir dakika kan balıklarırı kalori itibari· 
zat, ancak goııüllüle bile <trkasıııa bakma<lan kaıi le çok yüksek olduğu aşi • 
riıı hususi olarak gitti1ini, zafere kadar müci ıdt>leye de kar olduğundan yakın uir 
lııgiliz hükumetinin bu gibi devam edecek Vt> gafil av- zamanda kararın tatbikine 
lere ancak pasaport vermek J.,nmıyaca~tır . geçilt-cektir. 
]'! iktifa eylediğini ve masr,ıf t 
!arının Finlandiya hükume-
tince ödendığini söylemiştir. 

SOVYr: f TEBLIGi 
Moskova 10 A.A. - Dıi .ı ı 

akşamki Sovyet tel:liği şu· ı 
dur: Cephede kayde de
ğer bir 'hadise olmamıştır. 
Kareli mıktakasında Finlan· 
<lıya1 ılıtrı,ı k· ybettikleri mev \ 
zileri geı i almak için birbiri 

Konferans 
Vilayet Parti Reis Vekili Salahattin Özal 

tarafından bugün öğleden sonra ~aat 14,'.~0 du ismet Pa
şa İlkokulunda "Zararlı propagandalar,, mevzulu bir kon· 
ferans verilecektir. 

Konferansa bütün vatandaşlar davetlidir. 



Sayfa - 2 - YENIGON 

Belediqedeıı İşteklerimiz 
Sütler kontrol edilmiyor, temizlik işi 

vaktinde ve yolunda yapılmıyor, sokak 
tenviratı ihrna 1 ediliyor. 

Fransız Meclisi Münakasa ilanı 

1 - Sütlerin Belediyece 
kontrol edilerek hilesiz ve 

• temiz olduğu görüldi'kten 
sonra, bunların'sah!acağı kap· 
lar mühürlenmekte ve açık 

ı kaplarda süt satışı menolun· 
makta idi. 

Son günlerde bu kontro· 
lün hemen, hemen tama -
men kalktığını, sütlerin · 
yine açık kaplarda ve hatta 
paslı gaz tenekeleri içinde 
satıldığını görüyoruz. Bu yüz· 
den şehirde emniyetle içlle 
bilecek temiz ve hilesiz bir 
süt bulmak artık mümkün 
olamamaktadır. 

2 - Öğrendiğimize göre 
halkın sıhhatını korumak 
bakımından sokakların gece
leri süpürülüp temizlenmesi 
tensip edilmiş olduğu halde 
bu iş yine eskisi gibi rast 
gele güpegündüz yapıletrak~ 
hulkın hem rahatı, hem sıh-; 
hatı ihlal edilmektedir .ı 

3 - Belediye tenviratı 

hakkında da şikayetler al· 
meıktayız. Filhakika bazı so
kaklar lüzumundan ziyade 
bol ışıkla aydınlatıldığı hal· 
de bir kısım sokakların ade
ta karanlık içinde bulundu
ğunu biz de görmekt~yiz . 
Bundan başka, her hangi 
bir arızaya uğrnyarak bozu 
lan lambalar, sırf kontrol
suziuk yüzünden vaktinde 
görülememekte, bu yüzdende 
bazı sokaklar gecelerce ge· 
çilmez bir hal almaktadır. . 

Binaenaleyh Belediyenin 
bu üç nokta üzer ine ehem
miy ... tle nuarıdikkatini celbe 
der, bilhassa çocuklar için 
mühim bir gıda maddesi o · 
l:ın sütün tam bir itina ile 
kontrolünü, sokakların balkın 
rahat ve sıhhatını ihlal et· 
miyecek şekil ve zamanlarda 
temizlenmesini ve süprüntiı· 

lerin sıhhatı ihlal edici suret 
te nakline nihayet verilme 
sini, tenvirat işinin de yoluna 
konulmasını isteriz. 

.Beledi,qe Meclisi 
Yarın toplanarak hususi encümenlerin 
tetkikleri neticesini müzakere edecektir 
Şubat devresi içtimalarına 

başlamış bulunan Belediye 
tMeclisi yarın saat 15 te ikin
~ci toplantısını yaparak hususi 

encümenlerin bütçe harici 
fevkalade sarfiyat ve mülhak 

kadro hakkında yaptıkları 

tetkiklerin neticesini müza· 

kere edecek, ayrıca hesabatı 

tetkik komisyonunun rapo· 

runu dinleyerektir. 

Almanganın ,yeni sulh şart
ları neymiş?! 

Avusturya, Polonya, Çekoslovakyanın 
olukadderatı müşterek bir:komisyon 

tarafından tayin edilmeli! 
Londra - Daily Mal ga· 

z~tesinin diplomasi muharrir 

lerine göre hariciye nazare· 
ti, yeni Alman sulh planını 

.öğrenmiştir. Nazi ajanları 
bu planı bitaraf mP. mleket· 
ler payitahtlarında dol iŞlır· 
maktadırlar. 

Bu plan, 6 noktayı ihtiva 

ediyor· 
l - Hiç bir memleket, 

tazminat talep etmiyecektir 
· 2 - iktisadi meselerle 

müstemleke meseleleri , uır 

konferansta müzakere ve 
halledilecı>ktir. 

3 - Südetlerin sakin ol· 
dukları mıntakalar Almanla
rın olacaktır. 

4 - Polorıya. Versay mu 
ahedesinden evvel Almanya 
nm işgali alttı.da bulunmuş 
olan bütün araziyi Almanya 
ya terkedecektir. 

5 - Avusturya, Almanya 
Fransa ve lırgilterenin kon· 
trolü altında Avusturyada bir 
plebisi( yapılacaktır . 

6 -~Bir Alman · Fransız 
lngiliz komisyonu, Çeko.;lo· 
vakya ve Polonya · .arazisirıin 
mukadderatını tayin ve bu 
bapta bir karar verilecektir. . 

Bu yeni sulh taarruzunun 
icrasına Göriıız memur edil
miştir . Fakat plan, müttefik
lerin yapmakta oldukları har 
bin gayelerini hesaba katma 
makta olrrası, planın ciddi 
suretti! 11azan itibare alıııma 
sı imkanını ortcıdan kaldır
maktadır. 

Muharrir, ilave ediyor: 
Böyle bir planın mevcudi 

yeti, nazi Alma 1ıyanm hali· 
hazırdaki vaziyetinin zaafını 
göstermektedır. 

Amerikanın bir ka-
ıarı 

Nevyork 10 A . A. - Ame 
rika hükumeti muharip dev· 
lt'tlere mensup denizaltı gemi 
}erinin Amerika sularına gir 
mesini yasak etmiştir. 

Bu gem!ler zaruri ahvalde 
ve muayyen bir müddet için 
Amer~ka limanlanna girebi
lecek ve aksi takdirde gemi· 
ler zaptolunacaktır. 

Fransaınn Moskova 
elçisi 

;tan bul Memleketine 
dönmekte olan Fraıısanın 
Moskova Büyük Elçisi Najyar 
vapurla Odesadan buraya 
gelmiş ve ekspresle Parise 
hareket etmiştir. 

Başı 1 İncide 
!erde akamı!te mahkumdur.,. 

Gizli celsenin akdinden 
soııra meclis reisi resmi bir 
tebliğ neşretmiş ve bu n·smi 
tebliğde, milli n:üdafaaya aid 
müzakerelerin hiç bir hadi
seye meydc.n kalmadan, Fran
sız mill~tine has bir ittihat 
ve yurt severlik hevesi içinde 
ceryan ' ettiği bt-yan olun· 
maktadır. 

Fakat bu gizli celse me
selesi matbuatı ikiye ayır· 

mıştır . Sosyalist gazeteler, 
Leun Blomun tel:lifiyle yapı· 

lan bu celseyı müdafaa et· 
mekte, fakat diğer gazeteler 
de şu mütaleayı ileri sur· 
nıektedirler: 

"- Korkunç ve tehlikeli sa· 
atlı~rin yaklaştığı bir zaman· 
<la bu gizli celseye lüzum 
yoktu. 5~0 kişiye söylenen 
bü söz sır olmak~aıı çıkar 
ve onu duymaması lazım 

geien düşmanın kulc:lğına gi· 
der. Milletin her şeyi açık • 
ça öğrenmesi lazımdır. 11 

Franstz kabinesin 
de değjşiklık ola

cak mı? 
Brüksel 10 A. A. - Al 

man Ajansı bildiriyor : Pa· 
risttn verilen haberlere gö· 
re, Fransıı kabinesinde y~~ -
kmda mühim değişiklikler 
olacaktır. Bu değişiklikler 
ı,;un\ar<lır : Da\adye harbiye 

nezaretini bırakacak ve bu 
makama ya general Gamlen 
veyahut general Nöye gele
ct·ktir. Dahiliy~ Nazırı Alber 
Saronun yerine halenBaşve 
kil muavini olan Şotanın 
gelmesi ye yeniden bir is · 
tihbarat Nezareti kurulmast
da muhtemeldir. Hava Nazı 
rı C.e Laşambrın da kabine· 
den çekileceği ve bu değişik 
liklerin pek yakında vuku 
bulacağı söylenmektedir. 

logıliz işçi pa,tisi
nin beyannames~ 

Londra ıo ·A . A. -- ln · 
giliz işçi partisi, lngiliz V•! 

Fransız milletine hitaben bir 
beyanname neşretmiştir. Bu 
beyannamede Almanya sulh 
için Alman ordusunun Çe -
koslovakya, Polonya ve A -
vusturyayı tahliye etmesi la 
zım olduğu, Hitler bizim ta 
mamile ortadan kalkmadan 
bir sulh müzakeresine ihti · 
mal verilemiyeceği beyan olu 
narak Alman milletine temi
nat verilmekte ve Fransız 
milletin,.. de şöyle hitab edil 
mektedir. 

Hatay Elektrik işletmele ri müdüriyetınden 
Antakya Elektrik santralımızın tevsii için 150 

160 kilovat takatında bir disel Elektrojen grubu 
satın alınacaktır. 

Bu husustaki şartmımeler Ank.ıra - İstanbul -
lzmir Nafıa komiserliklerinden vft Hatay Elektrik 
ışletmeleri müdüriyetinden alınacaktır. Teklifler en 
kısa bir zaman zarfında Halay Elektrik iduesine 
gönderilmelidir. 
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Mısırda 
Veygand şerefine 
verit en zjyafet 

Kakire 10 A . A. İki 

I Şoför ve aril' 
bııczl arın diJ 

katine 
gündenberi burada bulunmak 
ta olan Fransız şark ordula 
rı başkunıandam General 
Veygand şerefıne Fransız el
çiliğinde bir ·O:yafet verilmiş 
ve bu ziyafet lngiliz başku· 
maııdanı ile Türkiye elçisi 
yüksek rütbeli Fransı2 ve İn 
giliz zabitleri hazır bulun
muşlardır. 

General Veygand, Mısırın 
müdafaası ıçin hazırlanan 

tertibatı ve i~tihkfımları gez 

Şoför ehliyetnamelerill 
tebdili için verilen müdd 
son defa olm~k üzt:re İ~ 
şubat ayı nihttyerine ka 
temdid edildiğinden bu ııl 
det zarfında bu gibi şofö 
ehliyetnr.rn::>lerini tebdil iÇ 
Beh·diyeye mürn:>aı.tt etm 
ri ve mezkur tarihten so 
hükumeti sabıkaya ait e 
yıünameler ile icrayı s8 nıi 
ed~miyec~kleri alak:ıd.ı r de 
11111 malumu olmak üzere lu 
I A • 1 
an oıunur. l * ıa 

mekteılir . 
1 ~ .. 
1 Şehir dahilinde işler'ra 

Amerika 
Sulh t~şebbüsünde

mi öuluouyor? 

\ te olan bilumum binek zul 
1 yük arabacılarının chli.Yj ti~~ 

N»vyork 10 A. A. - Amt! 
rikan hariciye nezareti müs-

1 
teşarı hususi bir memuriyet· 
le Avrupaya hareket etmiş
tir. Müsteşarın Almanya, Fran 
sa, İngiltere ve ltalyada bir 
tetkik seyahati yaparak bu 
mt!mleketlerin devlet adam · 
larile temasa geçeceği ve. bun 
daıı sonra bitaraf memleket 
lc.>rİ dolaşac·ağı haber veril· 
mektcdir. lyi haber alan kay 
naklnr, Amerikan resmi m -
hafilinin tekzibine rağmen. 
hariciye müsteşarının muha
rip devletler arasında b~r 
sulh irnkam olup olmadığını 
tetkik ederek Rozvelte ma
liimat vereceğini söylemekte 
dirler. 

Londrn 10 A. A . - l ıgiliz 
mehafili, Amerika hariciye 
müsteşarının seyahatini ve 
bu arada Londrayt ziyaret 
habe.ıini memnuniyetle harşı 
lamaktadırlar. Resmi meha· 
fıle göre, Müsteşar LC'ndra
da çok samimi bir hüsnü 
kabul görecektir. 

l3u mehafıle göre, Fran· 
r.a ve İngiltere, sulh şartları
nı ve bdngi prensipler uğ· 
runda harp ettiklerinı açıkça 
ilan etmiş bulunuyorlar. Bu 
prensipler Amerikalılar i
çin de azizdir. 

mesiz icrayı sana' etnıe nı 
ka•ıunen yasak olduğull ri 
bu ay sonuna kadar lı'm ·· 
mum arabacıların birer ler 
çe ile Belediyeye mürıı duj 
edert!k ehliyetname atnııı Sal 
ve bJ tarihin inlcizasıll okı.; 

sonra icrayı sanat ede[ll kürı 
cekleri ila:'l olunur. nıe 

Belediye Re1 er 

ilan Ve 

rıeıı 
Antakya c<>za evi ek~ raıı 

30,1,94J larihind<!ıı 31.' 
sonuna kad'ir muteber OA • 
üzere yeni başt.ın 20 11

1 ı 
müddetle eksiltmeye ko'ı>r 
muştur . tı~ı 

llıale 18, 2,940 Sah /[ı 
saat 14 de C. Müddeıtlbu 
miliğiı.de yapılaca kıır. a 

lsteklilerirı mezkur fd 
yüzde yedi buçuk depo b d 
la' ım yatırmış bulunara~Tüı 
racaatları ve şartııame!dfJün 
mek üzere ceza evi. ~nll kuu 
ğüııe miiracaatları ılan ar 
nur. 111 

Kayıp müh 'jr an 
•·Mustafa Mehmed,. ~f", 

na mahkuk mührü'DÜ k~! 
tim. Hiç kimseye bO ok 
yoktur .Mezkur mührün~A'ini 
olmadığınını ılan cder~an 

Kurye köyünden rJ t 
Mt·lı(ll s eı 

---------.!.?\Jıını 
lsveçe karşı hır ıars 

reketm'? >ür' 

ı Amerika,Finlandiyaya 
" Her tür\ü Alman teca

vüzüne mukavemet için Fran \ 
sız ve İngiliz milletleri ebedi 
kardeşlik hissile hareket 
etmelidir. ,, 

ve Çine kredi a -
çıyor 

Vaşington 9 A A. Ame 
rikan Senatosu bütçe erıcüme 
ni, Finlan<liy ile Çine 20 şer 
milyonDı.>larhk kredi açılması 

Paris - Ôvr gazetl tti 
yazdığına göre, ."\lma11~an 
veçin karşısındaki Ba~!lıtağl 
takasıııda mühim mı~ ıak 
asker ve malzeme tahŞ' •u 
nıektedir. • 

Diğer tar aftan, 9 
ve Hamb ~rgda bulllfl 
mühim ~iman h · rp .gfr'ya 
Kiyel kanalını gt>çoııŞ ~na 
Pomeranya lin~anında ):>u t 
meğe başlanıış~ı v 

Doktor Şakjr U gan 
rvtenıleket Hastanesi Da

hili y~ mutahassısı Doktor 
Şakir Ugan hususi muayene 
hanesini Affan caddesinde 
Merkez karakolu civarmd~ 
açmıştır. Klymctli doktor 
hastalarını bergün saat 14tt>n 
itibaren kabul etmektedir . 

hakkındaki teklıfı6 reye kar· 
şı 12 reylı: kabul etmiştir. 

Bu para ile Finlandiya ve 
Çiııe harp levazımı gönde· 
rilf!cektir. 
Neşriyat Müdür: 
Seliın ÇELENK 

\ C.H.P.Matbausıııda baslmıştir 

G ·· dlii ~a"'e un uz enın 
Bugünden itibı:tf tini 

TURA 
Binbir macera ve fl' 

la dolu renkli muaıı• 


