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Bu sabahki 
9er sarsıntısı 
Çok şiddetli oldu 

Habeşisfonda 1--- ~~alyaya 
İngilizl.,.r •mükem· Altr an f\skeri de ı 

s .... • • ? 1 

B 
mel bir ordu vücu g hh nn ı 

ir ıtalyan gemJ~ini 1 l de tirdiler Londra 19~A. A. - tal· 

Yunan Deni 
zaltısı 

Ruzvelt 
Bugün bir uutu 

söyıiy c~k 

d ~u sabah saat 6 yı kırk 
akıka geçe on saniye sü· 

ren şiddetli bir zelzele o· • 
rnuştur. Sarsıntının şiddetin· 
den Uyanan bir çok kimseler 
tel" 

daha batırdı . ,ge . yaya büyük miktarda Atman l Vaşington 19 A.A. 
Atina 19 A.A.- Res· A Kahıre.l ~ ~iA·-:-: Azım ı kuvvellerin;r. gönderildiğine çiincü devı e Cümhurreis 

men haber verildiğine göre, kar ve b.ecnılclı ngıhz subay dair çıkan haberl«"r~ bur..,da nıeYasimi münasebetilc R 

b Y D 
ve erlen geçen temmuz t 'd d"l kt d' L ı b" k · ı· ir unaıı enizalti gemısı d h 

1 
h d d eyı e ı meme e lr. on - ve t yarın ır nutu soy 

13 bin tonluk Sardonya adli ayk111

60
8

0 
ak~leş u u ~lnu) gde':k.e dradaki kanaata gore. İtalya cektir. Ruzvelt beynelm 

re ı ometre ı er e l · Al k ı · · · bir ıtalyan vapurunu torpilli· l 
1 

k ya geçen man uvvet erı· sıyaset ve Amerıkanın v 
. aşla dışarı f lrlanuşlarsa da 
:~~sınt\ tekerriir etmemiştir. 

ıç .bir hasar yoktur. 

yer~k hahrmışttr. ten sonra taıyan ara _mu a· nin hava müfrezdc<:riııden mü yeti hakkında daha ev 

Fırtına Ve k~ra Vt":t~et et~~kte olan ası liabes ı·ekkep olması mümkündür. fikrini ilan ettivi i ·in bu 
QI kabı\P.lermın bulunduğu ka· o·v f lıt d k k k -~ ç 

Kömür derdi 
., h d ıger tara tan malta a a tu ço • ı~a s:.ar("'Cf•k ve 

. ragmen A rarg~ a v~rmış ve ora 8 yer sı İtalyanın Trabhıs garba dakikadan fazlı 

· Haınalların inhisa· 
tından kurtulacnı· 

yacak nıı ? 

Atm~. ı: P:-·A· - Resmı l leşm~şlerdır... . _ kuvv~t gönderme;ine mani tır. 
Yunan sozcus•ı, c•ph,.de de· ! Katırlar uzermde ve bu· olan mükerom~l bir üstür. C" L • • 1 ''k b" l h b · umnurreısı namına 
vam eden şiddetli fırtına so· ı yu ır cesaı ete a eşıstanıı R f L J b .... l ·ı ' . 1 .,. b l . e en ava şcı.m a KUllU nvı tere t'! 

g .. uk v~ kara rag" men Yunan gıren ngı ız su ety ve ~r erı ı. c·· b · · , d" · ·ı · .ı 1 ceıs: oları uın urıyt'lçd 
ileri hareketinin devam1ettiği Hl\beş. ılıne ~e mı lı auetlt:re Diin göriişmGşler ı Lideri Vılki yurm Ruzv 

b Haftalardanberi şehirde 
aşııyan kömür derdi miile· 
~adiyen artmakta ve kömür 

ni asri bir şekilde tahk m e· tamamıle vakıf buluıır.ıaktll· L .ı 20 A A f f d k b ki d'I 
1 • • n 1 ·ı· l onuura . . tara ıı? un a u e ı e 

dimiş olan bir kısım ltaly<>n •dıler. uu cesur ngı ız er ı1 l P l \ ...ı •• l. t 
mevzilerinin zaptoiunar<'k Hııbeş kabılelen e temasa ge F h . d .. .. A "k u h . 

• • .
1 

ı' areşa etene lava (ıun 1ır l ır. 
mühim miktarda harp leva· ·ı çerek kendilerine yeni sila· 

1.~alnsıdz. şEe .rhrn be 1 goruş m -: rı a c a ny .. . muş er ır. yı a era an me· N t 
zımı iğtinam olunduğunu bil- hın ku!ltlnma tarımı oğretınış b f'l .. b .. _.. t" anızın" lll nu . . .. k.. l b" d .. a ı e gore, u go.uşıne ne ıce 
dırrnektedır ve ınu "'mme ır or u vu· . d 13b' . kA d 

.ultnak içiıı bir nevi inhisar 
Şır'- · • . Ketı tesis eden hamalların 
llt U"'-e '"teri pat ayı vermek 
:ecburiyeti hasıl olmaklcı · 

lr. 

" Hamallar kömür inhi-

. . d" sın e geçen ırnnı anu 1
1 a l N k 9 A 

ltalyan esirleri Ölmek ve 1 cude getirmışler ır. L l . .f .1 h \ \ evyor 1 .A. -. . ' av4 rn ısu as\ e ası o an . . . 
ya yenmt-k ıçın emir alJıkla ' Bu orduya huduttan muo l .1 l t B .. ,. rıka Bahrıye Ncızm . . .. . an aşın~ uı o muş ur u gor N · ·· ı d'"'' b" rmı fakat kuv ıetlerının son taıam surette muhıınmat ve .. . A k .. 1 1l . o ~s soy e •10• ır nut 
haddine kadar çarpıştıkları· 'ı harp levu1mı gönderilmekte l!Şt~ • dı 11 51.'.a.~ı " skut.amGe .. e.~

1 

ezcümle demiştir kı: 
sar şirker ,, . d' k.. -.. ı . " şım ı omu 
~u artık kilo ile değil torba 
ıl~ satr.oaktadn lar. Belediye· 
nın. koyduğu üç kuruş nesrh 
r~.rın-: ellı kiloluk bir torba 
l'Olllüre hamallar iki buçuk 
~ra ~ınh koymuşlardır ki, bu 
b esa 8 RÖre kömürün kilosu 

. ya"ın a gorunecc ır. oru .. 
m söylemişlerdir 703 ıta\- dır. d M 1 p t ··ıııgıiızler, Yunanlı ta · 

1 

şme en sonra areşs e en . . 
yan esirini hir Yunan Li· Biri ta lgan (ta- bususi trenle Vişiye, Lavnlda ç~~ılıler lıayat {~\~h.arebes 
manına n kledeıı Yun~n ge· O otomobille Parise dönmüşler ınustevlılert• 'Jozııı;ıer r\ 

misindeki esirler karada t.o~ zetesine göre dir. re:k"'"· biz·m onl~ra 
lanun halka kar.:fı Musohm • • ..• .. 71./f [ J cagumz yıtrJım bır cor 
aleyhinde bağrışmalar yap· lııgılızlar buyuk ıvıa fa a asına logiliz kadın, ı:>rk 
mışlardır. kuvvet tahşid et· Ahnarıl:lr şiddetli çccukl..ırı ınüca 

S L 
A •kt · 1 eJerk"'n. bizim yapııca 

t'Ş ~uruşu gelmektedir. 
•ftılardanberi cereyan 

elnıekt l . . c o an bu hale Beledı 
Ye11ın d b .. a a nezamana l:adar 
goı )'Ulll ğ . . Bu .. acı ını bılmıyonız. 

baoııllar lcömiir inhi · 
sır şirk f ı • 
za e ' • " ni feshetmek 

rnını ac b . . a a gelmedı mı ? 

Debbağ esna
fının yüksek 

hu.migeti 
Hava Ktırumuua te

. berrüde bulundular 
. Debba~ esnafı bu sabah Ce 

ınıyet R .. isi. H . 
· dtıt Uztaınr•n 
rıyasetmdP toplanarak Türk 
Hava Kuruoı b b 1 un111 te errülercie 

u u~ımu,\ardır. Bı sabah illıc 
P•rh olarak 337 lir .. 
etmişle d" T a teberru 

r ır. eberr .. t d 
etmekt d. u er tvam e ır. 

Dftbbağ f diğer esr,a ından ıbaşk11 

e QRl e ınış er bir hÜCllOl yaptılar şey harp 1evaıımı imal 
·ı· k l k Roma 19 A.A. Alman Mail.il 19 A.A. - Bugüıı k kt. lngJ iZ arı arı yO r rt' V<!rOle • t,. • 

Ati na 20 A .A. - Ati na a· ajanın bildiriyor: ~~pot.o ' ı nesredilc•n re"-mi bir tPbli~e Sonun kadar hu 
Roma gazetesi, lugıhz Bllşve· 1,a.,aran Alman tayyare fiıo- l'd' H' b 

)·ansı btldiriyor: Hususi logi· k 1 1 · .. vaın f'tme 
1 ır. ıç ·r kili Çörçilin tazyi i.e ngı· !anımı dalga halirıdıa Malta· keı·e ı'le s• lh akd .. dı"lem 

liz kıtalarile motörlü cüzü· 1'" ~ liz Genel Kurmayrnın lvıısır adasına ü1• d~fa pike hücum· ı·ı1gı·t ı'z kadııı .... çocu 
tamların Selanikte bulundu y ,..._ ve Sudan hududuna mühim ları yaparak tayyare meydanı t 

ğuna dair İtalyan ka) nakları d . uarp cephesinddd erit 
miktarda asker tahşi ettığı· nı bonıbalamıc ve Seş A\m.uı k d 

t f d P 
1 propogan Y a ar t,.hlikeye marul 

ara 1D •m ya 1 an nı, ayrı::u Yunanist11ra da bü tayyaresi muhakkak surette 
da reınnen )'alanl&nmaktadır. 1 B d b lar · Yiık mikv. asta barp levazımı düşürü müştür. un un aş· 
Selanikte ne bir İngiliz kılu d ı verdiğini kaydederek t~iyor ka birçok üşman ..,ta) yare e· Nevyork 
sı ve ne de diğer ecnebi kı· kı·: rinin hası1rlJ uğradığı tt>spit 

talar Vardır. l d d'I . . s· l .1. Demokrasilere yardı:n 
"-Hal .. n og'ılız oııan· e ı mıştır. ır ngı ız avc• . . d h f ... nu i.ızenn e mu a!i ler 

ıngl·ıterede yeni m"sının yu··zde alnw•l Ak ıe· tayyaresi diişürü\müştür. L d f .. .. 1 b ·.., • ım an sa: ettiği gayr 
bir kanun nizdedir. 941 senesinde logi- A man te lıgı 1 boşu gic.lecegi muhak 

L d 19 A 
" _ • lizlerin Afrikada ınuvaffoki· Berfin 19 AA - Alman yılmlıktadır. Kanunu 

on ra . M. ı b' . · · b"ld' · Y &ngm bembalurına karşı { yet kua·ıa ıl m ~lı>tı ıçııı an· aıansı ı ırıyor: şeye ragmrn kabul 
ınücadel~ için lngıliz tarihin 1 cak 7 J gün kalmıştır. (taıyan Aralarmda ıtalyan k~şi! ğine şüph .. c.:iılmemek 
de ilk defa olar ,; bütün ka· mukavemeti gittikçe !ertleş- ve b~mbardımıır tayyareıen B2br!ye Nazırının 

l t .:l
. Al ,,. hava kuvveı oldu2u halde Atman tayya· - .. 1 .ı· . k d dın ve erkeklere vazife me • e ır: mgn . .. gun 50J uıgı nuı un 

liihınil eden bir kanun kabul l leri de yetişmiştir· Bundan re fı\olan Mnlta adasıııa lıu 1 ver devletlerile dem 
h d l l · h cum ederek hava meydanını 1 . . . edılmıştır. liana göre erkek· başka mi ver ev et en e· tahrib etmiş ve pike hücum· devl'!tlerırıırı dcrıız kuv 

ler ayda 48 aaat yangın ıön nüt görüomüyen mühim rnJ· ları yapmışlardır. Askeri he· r! lıukkında söy.t>diği r 
dürme mücadelesine iştiı ake birler a~mışlard&~" • deflere isabetler vaki olmuş· ı lar büyük alaka 
mecburdurlur·. Şimdilik ka· in gıltere ın denız tur. tır. 
dııııar için bu mecburiyet ticaret filosu 
yoktur. Kanuna aykırı hare- Londra 19 A. A. - 111· 
ket edealer 100 lngtlız hra· gi!iı deniz Ticaret Nezareti· 

va.tandaşlarda H K 
rumuna teber " . ava u 
etmf"ktedirl 'blerıne devam 

SONDAKl l<A 

d er unların ndlurı 
nı a yurııı neşredeceğiz. 

Tiirk-Frans 2 t• 1 ıcn-

ret anlaşınası 
Ankara - Fransa İlfl! h .. 

1... • • d u 
~umetımız arasın ., münıtk.t 
. 1 1 
tıcar~t an :1şması111n mu<lde· 
\İ biımiıtir. Bu anlaşmanın 

sı para cezaaile 3 ay hapis nin parlamento müsteşarı Be Alman/ar 
Ct'U\lnna çarpılacaklardır. ya nalta oulunara\c, lngiti:ı. ti· R h· ı . 

H•tı ı·ı b' ·· · omen sa 1 lerıne ı er caret l osunun utun zayıa· • •. .. 
tma rağmen lrıgiilt'renin bu n1ayın do\unuşlcr 

r~er eye gitti . 
Uerhn 20 A.A.--Almrsn 

Devlet Rı>isi H,tler dün cak~a. 
m mcchul bir semte mutevecci 
hen Berlinden ayrılmıthr. 

ı. 

filonun yüzde do'<sanına ma I Bükreş ıo A. A. Ro-
lik olduğunu söylemiştir. men Ajansı dun Alman A . 

Sovyet - Rulgar 1 jansı tarafından verilen v<· 
mÜZ< kercl r:. l Rumaııya Stbillerine mayin 

Sofy" 19 A. A. döküldüğüne d.air olan habe 
eU a~ 

Yeni bir n1uva 
yet kaz~ndı 

Başkumandanlığııun 
göre, dün Yunan 
ni ve mühim nı• 



Sayfa....:.2-= 

H CTA bir kaç YOLU Kahve 
Vlevcudu hakktr) cl3 
İstanbul - Kahve vaziye 

ti hakkında verilen maluma. · 
Yazan: F alİb Rıfkı ATAY ta nazaran sjporı ş edilmiş ve 

. !'rslcendern, Antakya, v'yoVi- ı Sinaniye bahçelt'!rinden ve bağ ~alda otuz bin çuval habvl' 
\( lay tin hııorhnı1~i bı r mP· · lunn<lao, se nenin bütün ayin· vardır. Senelik kahve ihtiya 

kııozincien sebahl~yı.. ' " rında, kaysı, kiraz, ı!lma, ar- cı doksan bi t çuval oıduğu· 
»le atlayınız bütün Hatayı mut, erik, şeftali incir, üzüm, n~ göre yo1 Ja bulunan kah· 
Cfolaşurak, akşam ustü gene nar, ceviz, zeytin, kavuu ve ve dör ~ aylık ıhtiycıcı tem"n 

vin"ze döners1ııiz. Hatif•ta· karpuz, ayva, portakal, limon etıni~ o acak tır. 
kalı ve dar da &lss, bütün her türlü meyva toplıyabilir· 1 Dığer tv. rafurn gü.nruk e 

ôlge kalranlı yollar şebeke sin\z. Bu çeşitli babçe mab- 1050 çuval knhv(" vard\r. 3u· 
1 ıçine- .,lınmıştır. sulltc>rine buğday, arpa. yulaf. nun beş yuz çuvalı İstanbu · 

Fakat eğer maarif, sıh ciarı, mısır, patates soğan, ~i ı l ı v erılecek ınutebakisi J iJm 
at, zirant ve dabıı bin türlü ber, her türlü zerz.,vat ve nı· vilayet;ere taksim edılccek· 
evlet vazifelerini bir tarafa hvyet meyankökü, şekerka• r. 
urabrsanız. Cümlıuriyet Büt mtşı, pamuk ve pirinç servet, 1 ~r.rı;s&ll:mİ.;m••••.u 
eıi ile, b;rkaç senede, bütün terini ilave ediniz. hir U} d ııışa, bir kalkımş?., bir 

• A.nadoluyu, belki köylerine Mütehassıslara gÖ&e yüz bin ı tophnış ı ve artışri imkan v-:. 
ar, daha iyi >olla.rla dona hektar Hatay ormanlarından rec. ekse, o ııu y<tbancı u nsur· 
bilir •niz· Sömürge jdarest yar151 i~letmeğe hazırdır. ları iskan ile bir;füte dikkate 
aca\ctaıı aldığı paranın yür. Hatay Bilhassa yol kolay· alm k lazmıdır. Vatan id· rı:s i 

e 58 ını yı1la, 18 ini zabıta Jıkları da düşünülec~k olursa hiçbir gelir vermesö bile, dağ 
.. ı ve gerisıııi de maaşa har Türl:iyenin .!n zengin av böl ı da ;oban vataııdo~ıu dalağı · 
amıştır. Hatay ve Suri} e geıi telakki olunttbilir: ~Hvş n m düşürwre:C k~ndi tabii va-
ollerı, yalnız, müdafaa :bti keklik, bıldırcın . çulluk )1, zifeiı i } rıa . 
ac ıle ya.pılınamıştır; nn~ il ·kuşu, y ban domuzu, karaca, Amanos ş:ırk ınailı>sioin, 
e sefer bu suretle kolaylaş Dağ keçisi, til*ci, çatalyaba, Antep ve Saman dağla ra 
ktan ! onra, mcınd.:a ,Jı'Uıne ıusanıuru ve daha bir surn, garp mailenin in ul<1rmı top· 
, palıalı ve masraflı 35 bin dağ, ova, orman, deniz ve hyan göliın bır kısmı,bir ba· 

•- · · 16 b" kir sazlar or manana benzer; ~gal aıııı;.eruıın.sayısını me göl nvı. Bunlar hiçbir mnak 
d S h burada kamı..: ve sıı z beş ır i. ıtma ve tn' om ve Iı sporcuyu hiçbir zam~ı tu- " 

m'ılı"klııo_ ve sancag~ m diğer d b k me:treye kadar biıyür . (.;öl. feg~ i omuzun a ıra maz. 
1 · ı · b t b" bir nebnt çürüğu kokusu va arı e yem aş an, ız Hatay sahillerinin plajla 

j\ra~mağı başbdık. rı emsalsızdır. için fodir: Küçü · yayvan ka· 
ı lskenderundenberi müle- Bu tarih ve tabiat zengin yıklarla a<l accldar ara~mda 
ad.yen tır nıanı}'Ol uı. Ama· d '- k~ s k . kaybohırsuııuı. Zengin bır .. liği ir ıı;.İ es ı anca ta turız 
osun i!k maiıesirıde, ziraat mi aüratlo inkişaf ettirmiştir. avlnktır. 
... hsulleri ve ormanlar adeta k Ova lGOOOO hektar. 30000 .. Bir Amuk gölü arşımı• 
r tkl'rn farkı gösterir. Gcıru B · b küsur be~nrı şimdi lıer ı ür-' za çıkıyor. iJmem niçın u 
r AkdeJlı·z mahsull~ri böl- d · • lü zirnattt f:lverişsiz: bu saha 

ır, 

atay yolu i.ızerinde öy-
1 oy isimleri i ~itiyoruz ki 
ıha dün bir Türk şairi loy· 
ış zanned r!rsiniz: Avatapan 
ldncn, gıbi saf tiirkçe, 

a , adolımun J.. öşesilldb otur• 
sr rığu üzer~. Hatay topraklu· 
r 'ııda Ja menba suyu gıbi kay 
a r. 
_ J Etrahm12ı kaplayan sessiz 
~ yüce daghr, bize 60 as· 

*~.; ötesinden bakıyo . Sumer 
lı~ milattan 3500 sene evvel 

ların bs~rı~da, gümüş, k1J r 
ı Vt! demir madenleri iş· 

ışlerdır. Hit it, Mısır, İran 
' ııları bu geçitleri ıorlanu :.. 
. Dara anasını, karısını ve 
ını buralarda bırakıp kaç· 
Yunan kolonları bu s .. hil 
e ve sırtlara kondular; Ro 
Jan hı.raya }f'jİ)~OT lar S?el 

1 buradan RomuJya l "t ..ı· 
rlar gıtti: s.tlip ,devrinin 

1 'Itır alan. bu topı aklarda, a 
buhur gibi tıitüyor. Adeta 
suz denecek kadar u~un 
ılıten, dağlar üstünde, ha· 

1 kitleler kalmıştır . 

J tW dakıka sonra Beylanda 
Bir aeyyab, Beylam Nic~ 

ra, Var civarı ile kıyas e 
k, eger ikamet şac lan 

11\ı edilecek olursa, burnmn 
ı beşh ıayfıyelerden biri 
aaında şüphe etmiyor. 
,ıda Roma eıerl~rin den 

fa Yavuzun bir camii ve 
uninin bir ham vardır, 
ayın, araaıra, h~men bü 
ün ufaklarını kavrar gi· 
luyoruz, Biz yttmişler 

ismi Arapça " erm,, manası 
na .. Amik" diye talaffuz edi· nın lOUOO hektaı ı göl ve 22 

bin Hel tarı batak ! yor uz. / .-Jııne ~suri ağım· 
dJ lınkı, orta çağda Amiktar. Akı J lılar ıslah edilmekle 
Bizinı için doğru talaffuz, A- yalmz 22 bin hektar kazanı• 
mık olmak Jazımgelir . lacak değildir: ovanm sivri· 

Dört tarafı dağhk, fer ah sın~k bulutları ile kaplı, batak 
ve gt-ıı1ş bir ova ortasında, sız gemş topnsklann<la d&, 
ağaç dulları ğibi, parıl parıl sıtıou, her türlü nufus ve zira 

at hamles• ıı i kırm~.ktadır. kollarile, toprağı bin parçaya 
t laulte :.uf bizim iptidai bölen bu göi, hemen Anadolu 

b il k usullerde pirin~ ziraah ile, sı1ları ~ibi, evvela bir o u 
ve bereket müjdesi gibi gö· 
rüni.ir . Aldanma.ğa gelmeı: 

!..arşın:zda butün hayat kud
ı etleri1Ji sönıüren kork uç bir 
sıtma ıfriti yahyor. 8 Bir sarı 
berı\ıler qelıenııemine iniyor 
sunuz. Söylendagine ~öre, 
Aımlr köylerindeki karnı kap· 

.ılıyan taş Jalakların nisli. tıp 
kıtaplaruıJa bilr. görülmemiş· 
tir. 

Bu ifrit, Sömürge idare· 
sinıu bir rakib" değil, Çın· 
dt' Afyon gibi, lakatı iradeyi 
ııibayet tüketen, tereddı ~ au• 
seriui \ ucutta ruba doğru İş· 
1elen "bir hizmet unsuru idi. 
Onun için s~vkulceyş yolları 

:nı açan kdZmalardan hiçbiri 
onun ılma dokunman ştır. 

Birilcme sularmı Ası ,Vülagı· 

na veya dağlar altında bir tu 
neller ve ayni zamanda bü· 
tün suriyeyi besliyec~k bir e 
nerji kurarak, denize akıtmak 
bir d~fa, fakat ov,tyı Yuhudi· 
terle iskan ı!tmek projeeile 
birlikte munakaşıa edilmiştir. 
Sömürge Rejimi yalnız iki şey 
düşünür: Politıka ve rant! her 
hangibir nafıacıhk,rant ,, 

sı.mn teblikesı büsbiitüıı art• 
tını mı~ ur. Pırınçlen sonra, 
Kırıkhand yüzı..i gözı.i şi~ .ne· 

<len saoahı buluıak imkarıaız 
~ ... hale geldi. 

13 u bçla ka lk .... tan sonra 
Aınık ova sı pamuk, pırıııç 
ve: şeker kamışı verecek, on 
biı lcrce muhacir, bu biiZİn 
bo!j(uğu, bir lttriaiar "'e bah 
çd~: ccnrı•!tİ n e çevirectıktir. 
1 eşebt>üs şimdıd~u başıaınış 
tır : burp buhraııına rağ

men, l3a~v ... kilimız, bu sene 
vilayete 400 bin lira vadt- t· 
ti . Hu para küçuk Ası ile köy 
aruındaki zikzakların dıi . l 
tilmesine sarft:dıl ec ,.k, Bu u 
retle Amık ovasının sıhhi ,.. ş 
tirilme plarıı tatbik edilme· 
ğe b&şlanmt!i olacaktır. 

Hatayrn Reyhaniye \'e ı 
, ıkha11 kaıahırındaıı geçerek 
üVayı doluşırkt1n, hudut ga · 
rabetıcrıuı o~ görüyorsunuz. 
Uazun sı ıı ır hattı, şo sctnrn ta 
kenuı ıdır : Suriye tabasrnııı 
elim.ıcıı tutarak, o, tar tadan, 
siz yoldan yürürsünüz, biri -
niz Türkiye, diğeriniz Surı· 
ve hudutları :çirdesiııi z. Ke· 
~ı hudut bir nahiye nıerke
ı.inin ti orta1u.,-fun ~ 

YENIGONı..: 

Adana da~ 
Bir futbol hake- nıi ~ 
k•t ,su açıbyor 
Adana - Beden terbiye 

si bölgemiz binatH dahilinde 
futbol Hakem kursu aç1lmı 
sı etrPfında lıazırlıklar baş· 
lanmıştır, Haber aldığ . .. ııa 
göre kurs iki ay devam ede 
cek ve kursa gitınek istiyen 

gerıçl "'r: ortame.lc:t p mezunu hu· 
uıınc ık la rdı r. Buıılnrın ayni za· 

mandn Gporcu olmaları yaş· 
1 : rının 25 d"n a . Lığı 45!den 
yul Mı olmrın. r.ıu şarttır. fut · 
bol hakem kursundan ıne zun 
ohu ak diploınn. ,,! "Cak yen: 
hak~mler gerek bölgemiz ıda 
h ;li:ıde ve gtm~k Türkiyenin 
her hangı bir tarafında ha 
kemlik yapab:ıec .. kler.Jir. 

lngil erenin ınağ

lfıp o iacağinı söy-
1 ~ ınenıiş 

Ne• york 19 A. A. - Ha 
vııs j ··""· ~i ldiriyor : 

~m0rikamrı e. ki Londra 
buyuk dı.; i si Keııedr radyo 
ile Amerikan milletine hita• 
ben bir nutuk 'iÖy!erniş ve 
lngi tercdeıı avdeıinde.ııberi 
m •uz kaldığ ı lıaksıı hücum· 
lar tffcal ederek biçbir za
man lrıgiltereııin mağh:p ola 
cağmı .söylemediğini, lııgilız 
mi lletiu ıu ıuaneviyilının çok 
yuksek olJuğuııu beyan et· 
mi~tir. 

Iogihz - lspany . 
anlaşması 

Madrid 19 A. A. - İn· 
giliz sefiri Sir S .. ıfü •Hor ile 
ls~ any.1 hijkünıeti arasınde 
bir atıluş.mn jmzalaıımıştır. 

Bu anl ~ma bill•asa Tanca 
meselesini hall6lmeklellir . 

Viıki 3efır ıni oluyor? 
Nevyork 20 A .A.- VıJ 

ki ıngı l tere. gitmeden ev· 
vel Ruzveltlı görüşmek üze· 
dün tayyare ııe Vaşiııgtorıa 
gitmiştir. Kendisinin Londra 
ya Sefir tayın edileceğine da 
ir çıkan babcrferin doğru o· 
lup olmsdı.Şı sualine Yılki 

ademi nıalümat beyan etmiş 
ti r, 

Efgan Miıli Müda-
faa Nazırı 

(\.araş 19 A. A. - Ame 

londarma k 
LI 

rakoll,,rtgltP 
tzrıl~ı.cak 

Hat y Nalı 

~~~"= 
u Vılarc.t: l:ı i1indc· Sü~t 
d'ye Fat ikli .Şıonköy,Sıça11l 

Güzelc.t-, Çer ~Prı , Erzin -1 
San kay; kôyl .. rınde yapılf 
cak J aııd .tr m.ı k arakollarıl11 

24000 lira bede l ı hşifli aks' 
UH uıt in ıı ı kap lı zarf u(. 
,lile eksiltm ye kooulmuştuf 

2 - ~:t:"i f! me 3 şul~at9~ 
pazartec1 '!ünü soat 16 Ja A 
takyı Nafı j cu üdurl ciğü od 
sında müleşekki ko<oi yoı:ı· 
y~pı l acakhr., 

3- 1.stiyente.: bususi'.şsr ' 
name ile proje ve erakı " 

.fireyi 12D. kuruş b<>de ı nı~ 
bilinde satın ala bi lirler. 

4 Muvakkrıt nıinııl 
1800 liradır. 

5 - Taliplerin ih ledtıfl 
en az iiç RÜn evvel bu işe 
benzt!r inşıta tı başarclıklarııı• 
dair ewrakı müııpitelerile bit 
Jikte Vilayete müraca,ıt edtı 
rek alacakları ehliy~t vesi· 
kasmı 2490 sayı lı kanuna &J) 

gun .olarak hazır!ıyacaklatl 
teklif mektuplarım ve bunlaf 
la birlikte l,..minat nıektoP 
veya mukbuzlarrnı ve Cic•' 
ret odast ve...sik~sın1 ihale gii 
rıü saat 15 c kad11r koın;syoJ1 
riyasetine makbuz ınııkabiliıl 
de vereceklerdir. 

Postada olan gecikmek' 
kabul edılmez 

Deri ve bar-
sak satışı 

İsk~nderun , fü rk H va KıJ 
rumu Başkanlığudan: 'l: . . 

Tahminen 1000 kadar keçı 
ve koyuıı derisi ile 250 ba' 
sak arttırmaya konulrn•Jştur· 
l\rttırma 6- 1- 941 den 21 
1 - 941 tarihine kadardır. 

ıhale 21- 1 - 941 salı giİ' 
nü ıJaat 15 te ıakeııderun şıJ 
be m~rkezinde müteşekkil 
idare heyeti huzurundR yıı' 
pılactikhr. İsteklilerin şube:" 
ınize mÜrıiılcaatlara; 

Kaçak eşya satışı 
27,1,911 ,par.tr:tesi giinÜ 

saat 10 da Gümrük idare. 
memurluğuııda kaçak eşya 
sahşları yapılacağından iste.1' 
lilerin bugünde hazır bulu o· 
malan. 
~RTW-g 41 i 

Halkta 
rikaya gitm~k üzere E~gan Yuuıdaıı itibaren 
milli iktisad Nazırı Serdar Şehvet k:urbcını 
Abdulınecid Han bur", ... e.d· Ertuğrul M11bsir1 tarafmdao 
miştit·. Na zır, gazetecilerin çevrilen fevkalade heyecanlı 
suıtline ı. erdi~ı ce\·apta teda ve meraklı liln ıi görmek Jır-
vi edılmek ii?.ere Amerikayll satım kac;ırnuy ınız. Locaları 
gitınekte oldugunu ve seyıı · n ızı hugünd,.n tutunuı. 
halinin tumaınile hususi olup ~eşrıyat Müdürü 
hiçuir ıiyası mahiyeti haiz Setim ÇELENK 

I (,(ınadığ'ııu hey an etmi~tir. C H.P m ııthsıı sı ANT A.KY ~ 

\ =-- K1zrbara de;ileri satılacak 
Tü rk Hav kurumu Başka{llıgından : 
Kurunıumuzoa ve Kırkhan r.ıerkt!7.İnct- kurban llet-yraoundi.4 
toplanarak t uzlanmış ohıra t .ı kr iben dört Lın add koyuo, 
keçi ve dana de ris'i açık artlırma ile satılac k,ır . 
Arttırmaya girmek isteyen taliplı•riıı nıuvakküt leminat 

oları1k 300 iira Kurum veznesine yat ı ı nıblan !azım hr· 
Açık arttırma 28 ikinc'kanun 941 salı g.ıııti saat 14 te 

A,ltakyad ı Gençlik Kışlasıada müt~şekkıl komİS)'On huzurun• 
d yapuac ktır. 

'T' ı · 1 • 


