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- Ş:ikrü 'BALCIOCLı1 
Sahibi;veCBaş:muharriri .. . 

Türkün~ ezeli ve 
:g. ebedithasleti 
"\~Wuı; birlik/ a;iletlve misafir-ı etı"' 

~ perverllkt~ 
' Yalnız ve ancak bize mahsus olan bu 
t~ "l • 
lzaf ası mezıye:tten dolayı nekadar iftihar 
iste' etsek azdır ve yeridir urlılı 

1 Yurdun bir köşesinde 
vukua gelen ve onbinlerce 
vatandaşın canına, hesapsız 
ınaddi zararlara mal olan 

ndabüyük milli felaket karşısın. 
r ~a Türk milletinin malile 
arlc~ııile ve bütün varlığile ya~ 
11 ~gt seferberlik devam edi _ 
a(l yor. 

hareket, Hataylılar hesabına 
Türk tarihinin en zengin bir 
sayfasını işgal edecek ve yal
nız bize değil, evlat ve to -
runlarımıza ebedi bir iftihar 
vesilesi olacaktır. Hataylılar 
bundan nekadar .haz ve if ti
har duysalar yeridir. 

* ,8. Her zaman, her yerde B • k• d• 
h ugüne. a ar Hataya mdNe er şeyde en üstün bir l k 

ıv ge er~ yerleştirilen felaket 1 ~ atanperverlik gösteren Ha- zede ailelerin bütün istira -
ibıdtfıltaylılar, bu milli felakette _ 
k l d hatleri ve en küçük ihtiyaç e u ı elt!rine düşen vazife-
·ı · lan temin edilmiş bulunmak ı ~yı yapmtş, evini barkını ser 

ıetini, auasını babasını, 'ko • tadır. Bunlar,lan şehrimize 
b' gelen ve aileler tarafından u ~asını ve kardeşini kaybede . 
) mısafir alman fr laketzede . ·ırek açıkta kalan felaketzede ·ı 

1 ıoırı, aı e erin Milli Yardım Ko . •e,_ardeşler ine sıcak agw uşunu · · 
Y k mıtest ve Kızılay tarafından 
Sa çara ezeli ve ebedi misa - h 1 
;;,/! l.k azır anan mü~takil evlere rperver ı lerini bir kerre 

r ~ h · Y~rlt'ştirilmesine devam olun u a ıspat etmişlerdir 
aı · maktadır. 
e v- Halkımız, lharimine ala . 

k b - b Şehrimizde bulunan 2()0 
U •• ,,,ra agrına astığı felaket- ·ı <l 

d ,_ aı e en 86 sı misafir bulun· ıe e 11ard~şlerinin maddi is 

d. h t' · . duklan aileler nezdinden ah-ıra a ını temıne uğraşırken, 
1 narak müstakil evlere yer-on arın acılarına da ortak 

~!.muş .ve bu acıyı dindirmek leştirilmiş ve 50 aile <le 
~ ı d müstcskil vaziyette bulunan fıçın e ın en geleni yapmış . 

a \ır. selamlıklar ve vaziyeti mü -
is" M'tl· y d sait evlerd~ bırakılmışlardır. 1 ı 1 ar ım Komitesi 

. ve Kızılay, halkımız tarafın . Geriye kalan 47 aile da 
htı ~an evlerin .. m"ısaf" d'l hi hazırlanmakta olan müs· 

ı. " ır e ı en k" .. 
çılelaketzed .. ler"ı ha 1 ta ıl evlere yerleştınlecek -- zır anan 1 d" 13 ·· k'l er ır aıusta ı evlere yerleştirmek · _ 
aı>\çin mı·safir b ı . Felaketzedeler a rasıııda 

u unan evlen b l . f -k 
e dolaşırken ç k · 1 u unan 47 bekar da e!ze-, o necıp teza • d il d 

1 
. . k 

ş'hü le h't 1 b. e, ote er e yer eştırılere 
ı.ı' ~ ~~ şa 1

1 0 
mi u~ ve ır ı her türlü istirahat ve ihti • 

ail~o ldımklse erb e11kerınke misa- yaçları temin edilmiş bulun 
•~r a ı arı u an ardeş·n m kt d 

sııı · · b a a ır erını una, aba kardeş" tdin o· w . 1 • 

~dikler· · ·· ı· ' k b. .: .. ıger kaza merıcnlerın-ını soy ıyere 1 ır turlu d 1 . . . f -k 
c ayrılmak · t . 1 d" e Yt":r eşurılmış olan ela et 

ıs ememış er ır d 1 . d . d . 
ı,JI Yal · ze e erın t" aynı şekıl e ıs· ,..,- nız ve ancak T·· k •. h 
rlllnilldine has ola b ur~ .ıra at Vt: en küçük \htiy.ıç· 

n u asıl ı · 8 ~ .... ~~ .. :"~~İİııİ~~.:.;ar~a~te~m~ı~n~o~lo~n~m~u~ş~t~u~r ..... 
1~. Beled(qe Meclisinde 
lil Mezarlık meselesi çok uygun bir ekild e 
: halledildi - Eski idareye aid he~ab be-

kayaları tasfiye olu'ndu 
~ .. Belı!diye meclisi evvelki 
ıuıı saat 1 S te ikinci toplantı· 

r ıırıı yapa k .. k d ra muz~ eratına 
d etam etmiştir. 
ı~ . lk olarak, eski idareye 
1 aıd hesab beka 1 . h k 

11 k ye en a -
.. ında hususi ene·· h 
p umence .ı· 
~ zırlanan bu rHpo k 

r o unmuş ve geçen y 1 b·· 
( 11 

1 utçesinin bazı 
o n~:~raarfılnı ktaşıran fevkalade 

ar ar..:ıJ . "d kil t kl'f k v .ıgıau at na· 
e ı e serıyetle kabul 

edilerek tasfiye yapılmq;tır. 
Bundan sonra, Belediye 

rüsumahmn hakkilt> cibayeti 
için laıım gelen müstalıJim
lere müteallik 832 liralık 
munzam bir t:'thkikat ve kad 
ro kabul edilmiş, mi:. 
teakiben yeni mezarlıktaki 
aile mezarlarına aid riyasetiu 
daimi encümenr.e tasvip edil 
miş bir teklifi okun muştur. 
Ri) aset bu teklifind I!, evvelce 

[Sayısı her'" yerde2 kuruş J .. ... Çarşamba 
.)e/im ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Milli Şef 
Milli müdafaa Ve 
kaletinde meşgul 

oldular 
Ankara 13 A.A.- Cüm 

hurreisi Milli Şef İsmet lnö: 
nü dün öğleden sonra Milli 
Müdafaa Vekaletini teşrif 
ederek, Milli Müdafaa Veki 
li General Naci Tınazla bir 
likıe geç vakta kadar meş
gul olmuşlardır. 

Hariciqe 
Vekilimiz 

Balkan Konseyi 
Reisi oldu 

Ankara 13 A. A. - Hari -
ciye Vekilimiz Şükrü Sara
coğlu 9 şubattan itibaren Bal 
kan Anta,1tı konseyi reisliği 
ne seçilmiştir. Bu münasebet 
le eski reis Romanya Hdriı::i 
ye Nazın Gafenko il~ Hari
ciye vekilimiz arasında çok 
samimi ve dostane telgraf
lar teati edilmiştir. 

Adliye Vekili Af-
yonda 

Afyon Karahis1r 13A.A. 
- Adliye Vekili Fethi Ok
yar dün sabah buraya gel-
miş ve istasyonda merasim 

le karşılanmıştır. Vekil, hü
kumet konağı. Ueledi ye yi,Par 
tiyi~ziyarettt>n sonrd Adliy~ 
dairesine giderek tedkiklerdt 
bulunmuşlardır. 

Fethi OkyarŞerefine Be
lediye tarafından bir öğl ~ 
ziyafeti Vf! Parti tarafından
da bir akşam ziyafeti veri.
ıniştir. 

24 lira kıymet ile satılması 
tekarrür ettirilen aile mezar· 
hk!arının 6 liraya ve tek 
mt'Z ır y':!rlerlerinin de 2,5 
liraya indirilmesini istemiştir. 

Meclis, esaseıı bir takrir
le talep etmcğe hazırlandığı 
bu tenzil teklifini derhal mü 
zakere elmiş ve aile mezar 
lıklarınının 5, tek mezar
yerlerinin de 2 liraya satıl

masuu ittifakla karar altına 
almıştır. 

Bundan başka, azadan 
biri, fakir aileler için mezar. 
hğm umumi kısmında bu ai 
leleri de memnun edecek 
bir sıra şekli tatbikini iste· 
miş, reis bu teklifimle tetkil: 
olunacağını vadetmiştir. 

Yine dünkü içtimada Be
lediye meclisi şehrin yc-ni 
hudutlarını tespit eden bir 
haritayı da kabul e!ıniştir. 
Bu haritaya göre şehrin hu-
dudu cenupta Çekmece çayı 
şimalda Kovası çayı, şimdi 
ş~rkı?a Demirl<apı ve dağ 
cıhetınde de eski surlardır. 

Cels~ye önümüzdeki pa· 
zartesi saat 15 te tekrar 
toplanmak üzere saat 17 de 
nihayet verilmiştir. 

A lma11 mühen
dis ·ve zabitleri 

Kcıf kas ya ve Karadeniz su
hilleri., .. de istihkam yapı 

.yor/armış! 
Bu tahkimatın hıedefi Baku PetroJlerilli 
himaye içindir- Almanlar Karadenizde 

münakala•ı temine ç ~ lış1yorlar 
Belgrad 13 A. A. - Havas d bir Alman ugrupu Rusya 

Ajansının muhabiri bildiri- ya hareket etmiştir Bunlrr 
yor: da diğer mınfakalarda istih-

İyi bir kaynaktan haber ve kam işlerile meşgul olacak 
rildiğinc göre, Alman mühen Jardır. 
dislerile zabitlerinden mürek Diğer taraftan Almanlar 
kep bir grup Batum, Kafkas Karadenizdc Rusyadan gele
ya ve Odesa ile Karndeniz cek gıda maddelerile ham 

k · maddelerin Almanyaya nakli sahillerinde istih am ınşası 
için Rusyaya hareket etmiş· ni temin içiıı Karadeniz sa· 
!erdir. Bu tahkimahıı hedefi hiHerindeki Romanya liman· 

tarından istifade edecektir. 
Baku petrollerine karşı muh Ancak Romanyada kifi de 
temel bir taarruzu önle·ııek recf!d~ sahrınç bulunmadığı 
içindir. için petrol nakliyahnm müş· 

Verilt-n haberlere gört>, külata uğrayacağı tahmin e· 
Bohemya ve Moravyadan ikin dilmektedir . 

-----------------!J"ebzeciler 
Birl:ği 

Dün toplandı ve Va
liyi fahı·i reisliğe 

seçti 
Sebzeciler Birliği heyt':li

unıumiye halinde dün sabah 
Halkevinde toplanm1ş ve ko 
mite tarafından hazırlanan 
nizamnameyi tetkik ve müza 
kere ettikten sonra bazı ta
dilatla kabul eylemiştir. 

Kongre, bundan -;orıra 
idare ht>yetini seçmiş ve bu 
mesele il-:: çok yakından ala
kadar olan Valimiz Sökmen 
süeri de Fahri Rt>isliğe İnti
hap eylemiştir. 

Birliğin beyannamesi bu 
gün Vılayet,.. verilerek kanu 
ni form:ılitder ikm1l e<lile· 
cektir. Birlik dünden itiba
ren rt•smeıı f aaliyde geçmiş 
sayılır. 

Pnrlimizin 
Mühiın ve çok ye 
rinde bir kararı 
CüınhuriyP-t Halk Partisi 

Vilayet idare heyeti çok ye
riııdt- ve müsbet bir karar 
almıştır: Vilayet dahilinde 
ki Halkevi bulunmıyan kaza 
ve nahiye merkezlerinde bi 
rer halkevi ve halk odaları 
açılması hakkında verilen 
bu karar en k· sa zam Jrıda 
tatbik edilecektir. 

lıkolarak Dörtyol kaza 
merkezinde bir helkevi teş

kilatı yapılacak ve Süveydi
y~, Harbiye Nahiye Merkez 

Vilayet umumi 
meclisi 

Yarın toplanıyor 
Hatay vilayeti umumi lnt'C· 

lisi yarın s ·. ;ıt onda mütad 
ilk toplantısını yapacaktır. 
Toplantıya şt-hrimizden sekiz 
Kırıkhandan üç, lskenderun· 
dan dört, Hassadan bir. Yay· 
la !ağından ve Dörtyoldan 
ikişer aza olmak üzere 21 aza 
iştirak edec~ktir. 

Bu devrenin bir ay ve 
belki daha fazla sürmesi 
muhtemeldir. 

Diizeltme 

G~çen Cumartesi sayımızda 
Kaza nıerkezlerindeki mahal 
le isimlerinin değiştirildiğini 
yazm1ş ve bu isimi :ri neşr~t-
miştik. Fakat Reyhaniye 

ve Beylan<laki iki mahalle· 
nin adı yaı\lış yazılmıştır. He 
yeti umumiyesi Vilayet ma· 
kamınca tasdik edilen hu 
isimleri tashih ediyoruz: 

Reyhaniyenin Telkakül 
mahallesi: Gliltt'pe, l3e)'lanm 
Kumar mahallesi de Kuman 
olacaktır. düz,..:Cir ve özür 
dileriz. 

!erile Hassa Kaza merkezin· 
de bir~r halk odası t~şkil 
edilecektir. 

Bu teş1 ilattan sonra 
halkevi bulunmıtan diğer Na 
hiyer merkezlerin<l~ 
de b~r halk odası açılına n 

icin lazımgelen hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

• 



Sayfa - 2 -

Hcıtaydan 
Sebze ihracı için 
her türlü imkan 

mevcuttur 
Bize çok uzak mesafede 

olmıyan Adana ve Mersin 
senerıin bir kaç ayı müstes· 
na, diğer zamanlarda yurdu· 
muzun her tarafına yaş seb· 
ze ve meyve göndermekte
dir. Cenup vilayetimiz Mer 
sinin her nevi sebzesini on 
dan çok geç bahara ve ya· 
za ka vuŞan şimaldeki Zon 
guldak, Samsun, Giresun 
daha sebzeleri çıkıncaya ka
dar muntazaman almaktar. 

Daha Şimalişarkide bu
lunan Trabzon bile Adana 
ve Mersinin Turfanda seb • 
ze!erinin, meyvelerinin mart 
tan Haziran gayesine kadar 
müşterisidir. Demiryollarımı 
ZiİlŞark-vilayetlerimize ka· 
dar ulaşmasile: bu sene Er
zurumun hatta Karsın dahi 
bu müşteriler <tarasma ka
tılması muhakkaktır. 

Tryn ve vapur yolculuk 
ları dzhil azami ikibuçuk 
günde misal olakak zikretti· 
ğim yerlere sevkolunun seb 
ze ve meyyeler oımuhitler 

için hakikaten çok kıymetli· 
dir. 

YENIGON 
z - 2 ı •t :sı r 

İtalya ile Sovyetler 
800 milyotl liralık Yine şiddetli hücum-
ticari mubadele lar yaptılar 

yapılacak Helsinki 13 (a.a.) - Cep-
lstanbul - Romada bir hede muharebe tekrar ve bü-

müddeltenberi yapılan Türk tün şiddetiyle başlamıştır. Sov· 
İtalyan ticaret müzakereleri Y ..:t topçusunun kesif bir ate· 
neticelenmiş yeni ticaret mu şinden sonra piyade dalgaları 
ahedesi evvelki gece imza· dört defa hücuma . kalkınış-
(anmıştır. larsa da, bu hücumların hepsi 

Buı aya gelen malumata erimiştir. Ancak Sovyet top· 
göre, yeni anlaşma 800mil· çusunun kesif ateşinden Fin· 
yon liretlik mubadele esa· landiyalıların bir kısım beton 
sına dayanmaktadır. ltalya istihkamlarının ağır hnsara 
bizden ve biz de italyadan uğradığı bildirilmektedir. 
bu miktara göre mal alal;i- Sovyetlerin zayıatı çok 

ağırdır. ileri hatlarda bulunan leceğiz 
İtalyanlar harp dolayısile muhabirlerin bildirdiğine gö· 

Almanyadar. ve diğer mem· re, Finlr'lndiplıhrm zayıatı 
leketlerden n!a 'lladığımı z çok azdır · 
birçok maddeleri vermeğe Ladoğa götünü bıızlarm 
razı olmuşlardır. Bu arada üstünden geçmek isteyen Rus· 
bilhassa demir, manifatura, lar, adalara yerleşen Fın as· 
tıbbi ecza, boya, elektrik kederinin şiddetli mukaveıne-
malzemesi, pamuk, yün ipliği ti karşısında geri dönmeğe 
makara ve ııetict• itibarile mecbur kalmışlardır. 
bütün ihtiyacımız olan mad· Neticesiz h ... cumlar 
deleri ltalyadan tedaı ik ede- Helsiııki 13 (a.a.) __.:. Ha· 
bileceiiz. vas Ajansrnın cephedeki mu· 

Buna mukabil bizde İtal · habiri bildiriyor: 
yaya pamuk,~hurda demir, Muharebeni:ı bütün c.,.phe 
tiftik, hububat zahirn ve bu ye sirayet etmiş bulunmasına 
gibi ham ve iptidai madde- ve Sovyetl6'"in, Kızılordunuıı 
ler gönderect:ğiz. 23 şu '>atla yıl döniimİ\ bay· 

Yeni anlaşma ile ltalya \·anımdan evvel her ne baha· 
ile olan ticari münasebetleri sına olursa olsun bir muvaf· 

Cümburiyetten evvelki f k' · k miz şimdiye kadar görülme a ıyet temın için yaptı lan devirde, değil Mersinden Er b 
miş derecede genişlemiş ütün gayretlere ra~men, cep· 

zuruma sebze yollamak esna h d k • h · h 
olacaktır. Bilhassa Akdeniz e e as ene emmıyeti aiz 

fın gitmesi bile mümküu de b" d'k ı d "'"ld" H en emniyetli bir deniz q1. ır ge ı açı mış t:ıgı ır. e 
midi. Milli Şefin bu m'!mle b"' ·· h ı f' ı d" 
o· duğundan nakliyat kolayca men ulun at ar ın an ıya-
hete en büyük hediyesi oları l J ı· d d" 

yapılabilecektir. ı arın e ırı e ır . 
demiryollarımız sayesinde Rornada bulunan Ticaret Sovyetlerin Leningratla 
buaün Garpten Şarka, Şimal ı ı ·· J d 6 heyetimiz önümüzdeki hafta muvasa a arı ı>on gun er e 
dan cenuba birkaç gün için· içinde şehrimize dönecek, çok feııalaşmıştır . 
de gidip gelebiliriz. Eski - derhal Ankaraya gidecektir. Sovyetler, mühim zayıata 
den anbar1arımızda çürüyen Ziraat Bankası yün rağmen hücumlardan bir türli. 
her nevi mahsulümüzü şimdi vaz geçmemekte Finlandiya· 

:şehirlt!rimizin ıçıne köyleri- ve yapağı alacak lılar da git gide artan bir ce· 
İstanbul- Ziraat banka- sare t!e ve kahramanca mu· mizin kenarına rampe olan 

l k dk sı, şimdiye kadar pamuk kavemet uöstermektedirler. tren uimizl! yü le i mi di:- ~ 
satın almakta ve pamuk Diişmanın 60 kamyonluk bir 

Iediğimiz pazara gönderebi mahsullerini toptancıların e- kolu imha edilmiştir. 
t lir veyahut bizzat gidip sata linden kurtarmakta idi verı Sovyet kumandanlığı, bü-

biliriz. Demiryolu sayesinde k d d 
len habeı lere göre, banka tün ara ve eniz or ular mı 

iç ve dış piyasalara mal ve M h h ·· · h bundan sonra yün ve yapağı aner aynı attı uzerıne ta -
·:eşya sevkinde bütün kolaylık- ·d t kt d B ' k 
m da satm alacak ve köylüyü şı e me e ır · una an ma · 

· far ve devletin her nt-vi mü sat 23 şubattan avvel kati 
zahareti bizimk beraberdir. toptancılıuın elinden kurta- bir neticeye varmaktır. 
Yalnız . bu vasıtalardan isti· racak ve piyasada nazım Sovvet tayyareleri, açık 
tifade yollarını bulmak ve rolünü ifa eder~k fiatların şehirleri merhametsizce bom 1 

b k düşmesine mani olacaktır. bardımana ve bı'rçok mu"'dafa· tat i etmek bizim yapaca- y · J ki 
ğımız işlerdir. enı on para ı ar asız sivillerin ölümüne sebep 

Maliye Vekaleti yeni on olmakta berdevamdırlar. 
Hatay misal olarak ver - ı ki b l · para ı arı astırma • ıçin ha· Sovy et teblig"' ine 

diğimiz yerler kadar Lelki zırlıldarı bitirmiş ve darph;';\· 
de onlardan daha ile;i seb- nede bunların kalıbı hazır- göre vaziyet 
ze yeti~t,recek bereketli top lanmıştır. Yeni on paralıklar Moskova 13 A.A.- Dün 
raklara sahiptir. Elde edilen bugünkü bir kuruşluklara a~şamki . Sövyet tebliğine 
mahsul he-pimizin görüp tak k b"" . kl"'kt b k d gore, vazıyet şudur: 

ya ııı uyu ~ ~' a ır an Cephenin muhtelif yer· 
dir ettiği gibi mahalli ihtiya ve ortası delıktır. • • terinde keşif faaliyeti ve şid-
~ cımızdun çok fazludır. EdenMısıra gıttı 1 detli topçu piyade ateşi tea· 
; Bu fazlayı durmakla, bekle İngiliz deniz yolları nazı- ti cdilmi_ştir. Finlandiyalı· 

mekle, kend,liğinden her han· rı Antoni Eden Londradan ların 12sı beton topçu mev 
iİ bi.r piyasanın açıla<'ağı ümi· buraya gelmiştir. Dominyon· ' zii olmcık .~zere 3~ n:ıü:;tah 
dile paraya tahvil edemeyiz. 1 , A t 1 d kem mevkıı zaptedılmış ve ar nazırı vus ııra ya an 230 ' t 1 .. .1 32 

k 
O piyasayı bizim arayup l>ul· gelmekte olan askerleri Kral m ı ra yoz. ı e to~ .1-

mamız ve yaratmamız la _ k 1 kt i . zılordunun elıne geçmıştır. 
namına arşı ayaca ır. ngı- f" I d. bl. v. 

zıındır. liz Kralının hususi bir mek- Jn an ıya te ıgı 
Mesela demir yoliyle İs· tubunu Mısır Kralı Faruka Helsinki 13 A.A.-Diiş· 

kenderuna bağlı bulunan Er- vermiştir. man şiddetli hücumlarına 
devam etmektedir. 150 tan 

zurum, hatUl Kars ve bütün ve bağ bahçe sahiplerinin bu kın hinuyesirıde yapılan bu 
bu bölge kasabaları bizim mevzua ydkın alakaları daha hücuml.ırm hepsi püskürtül 
için bu seneden tutulması doğrusu bu işe canla başla müş, 72 düşman ta,kı tah· 
icabeden pazarlardıf.,Evvelki çalış"maları lazımdır. Bu ~art· rib olunmuş ve 6 tayyare dü 
yazılarımızda da söylediğimiz lar dahilinde muvaffakiyet şürülmüştür. dünkü muhare 
gibi bu işin başarılabilmesi mutlaktır. beler de düşmanın zayiatı850 
için evvela birliğin kurulması 1 H.F. ôZKA YNAK kişidir. 

F ransada Aynen gönderilınil 

6,5 milyon asker 23 Temnı 
silah altında ilkok uJI 

Londra-- Burada bulu· J' 
nan Fransız askeri hey~tin· Himaye h eyeP 
den salahiyctdar bir za• Fran teş~kkür edi, ~ 
sanın askeri kuvvetleri hak· Okulumuz devam eci' ' 
kında dikkate değer malu- metli çocuklarımızın, 
mat vermiştir. rem velilerile 18,2,940 

Bu malümata göre, Fran· hinde bi( toplanh 
sacla halen altı buçuk milyo.1 Türk 1stikbaliııin, 
kişi silah altındadır. Harbin ümidleri sayılan, ya'/tf 
başlangıcında Fransa birkaç zın yüksek menfaatlafl 
gün içir.de 5 milyon kişiyi si-: ris ve terbiyeleri ~ttf 
!ah altına alarak cephelere samimi hasbihallerdtı 
sevketmeğe muvaffak olmu~ ııulmuştur. 

tu . Ve!iler mekteple 
Bu rakam ticaret ve sa· teması muhafaza ve 

nayi hayatile diğer işinde bir kıMm noktalartnl 
bulunan erkekltrin yüzde etmek içi rı kendi arJ.. 
yirmi be~ini göstermektedir. faal bir hinrny"' hl!yetl 
Diğer taraftan 1914- 1915 miştir. 
sen~leri ile 1939 harbinin Heyet Bay Fevzi 1'I 
ilk beş ayı mukayese olu-
nunca şu netic')ler elde 0 • Yüz\aşı Mecid Vargıo; 

ver Kumru. Hamit lunuyor; 
1914-1915deFransa720000 met 'fütüncü, Kamil 

kişi kaybetmişti. Yeni harpte ve Ali Ziravend'den 
ise müttefikler yalnızca 1500 olup Başhnlığa da, f 
ki~i kurban vermişlerdir. ramanda alınmıştır. 
İsveçte komünist~ Muhterem Himaye 

dd 1 nin azami faaliyete 1 
I er şi et e takip ışe giriştikleriııi biı{ 

ediliyor kıvançla gördüğünde 
Stokhom 12 A . A. - yellerinde hayırlı 

lsveç hükumeti, tahrikat ya· diler gösterilen bu ö 
pan komünistlere karşt şid - candan alakaya karşı t 
detli ve amansız bir müca • lu olduğum teşekk 1 
deleye geçmiş birçok komü· arzederim. 
nist liderlerini tevkif eylemiş 23 Temmuz 
tir. Gazc:teler, hükumetin al Ôö-re 
dığı bu tedbiri çok yerinde l 0 

bir hareket olarak tavsif et brahim 

r 

mekte ve ko.nünistler~ bun· Şo f Ör ve 
dan fazla müsamaha edilme· bııcıların ı : 
sıııın ınemlektıte zararlı ve ' q 

çok vahim lt.. likeler dogu . katıne t 
racağını yazmaktadırlar. 

Ele geçen vesikalar Şoför eh liyetııaJ 
S tokholm 12 A· A . ·- tebdili için verilen 

Polis tarafından Komjjnist son defa olmak üzt"re 
merkezlerinde yapılan ara5· şubat ayı nihıııyerine 
tırmalarda birçok mühim ve temdid edildiğinden 
sikalar ele geçmiştir. Bunla det zarfında bu gibi 
rın arasında Sovyet ordusu· ehliyetnaın;)leriııi te 
nun ısveçi işgalhe ait plan- Belediyeye müra;,aat 
larla, idam edilmesi lazım ri ve mezkur tarihteı> 
gelen İsveç devlet adamiarı hükumeti sabıkaya ai 
nın isimlerini havi li -;telerde yc~tııameler ile icrayı 
vardır. ıdam edileceklerin edemiyecekıeri alakıa y 
arasırıd .l bugünkü hükumet nın malumu olmak ~ la 
ricalinin isimleri başta gel - Jan olunur. B 

• 1 * 
mektedir. ~ • 

Elektrik ida-
• 

resın·t? 

Bir memur ve bir 
daktilo alınacak 

Hatay Elektrik İşletmesi 
Müdürhiğündl!n: 

1 - idaremiz için müsaba 
ka ile yazısı düzgün ve seı- ı 
ri, hesebı kuvvetli bir me
mur alınacaktır. 

2 - Taliplerin memurın 
kanununun 4 cü maddesinde 
yazılı şaraiti haiz ve en az 
orta mektep mezunu olma· 
farı şarttır. 

3 - Müsabaka imtihanı 
23 şubat 940 cuma günü sa· 
at 10 da idaremizde yapıla· 
cağından talip1erin 23 şubat 
akşamına kadar evrakı müs 
bitelerile müraca.ıtları İları 
olun ur. 
Ayrıca idaremız için bir 

de daktilo alınacak. Taliple· 
rin müracaatları. 

Şehir dahilinde 
o 

te olan bilurnu ll bi 0 

hı yük arabacılarının e: 
nıesiz icrayı sanat , 
ka'lunen yasak oıdıl yı 

,·bu ay 'sonuna; 1 kad' .. n 
mum arabacılarııı bi gi 
çe ile Belediyeye J.. bı 
edert;k ehliyetname 1 
ve bu tarihin inıdı V< 
sonra icrayı sanat 
cekleri ilfin olunur. 

Belediye 

ilan 
r Hatay C. M. U. ı 

&.çık bulu,anAntakya 
ıe imthansız n<'ter ah• 
:sıf ve şartları na haİ 
rin Noter kanunun 
maddesiııd t: yazılı~ 
müsbitelerile birlikte. 
içinde müracaatları 
nur. 
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