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lllnlal"ın her kellma
elnden 5 kuruf elımr. 

Ücret pe,lndlr .. 
aono Q8Q9n' sayıb11• • 

10 kuruştur ~rnez Sı\YISI 2 KURUŞTUR 

8aş;ekil-Doktor Re/ ik 
S aydam Mersinde 

~ir aylık mezuniyetini Mersirıde geçirecek 
0 cın Başvekilim ize Hariciye Vekilimiz Şükrü 

Saracoğlu vekalet edecek 
A Doktor Saydam istasyonda Milli Şef tarafından uğurlandılar 

& llkara 17 
~\'~kil A. A, -

Lıı- lly} l),>ktor Refik Saydam 
~k U ile lllezuniyetlerini geçir 
~ '1,rı:ı Z'ere Yanlarında hususi 
b~'l h~Udürierile yav"rJeri ol-
ır ·lre 1 de bu akşam hususi 
~\>ek~·e Mersine gitmişlerdir. 
~llda l Uğurlamak üzere istas 
~ ı, Bu ~ra Vekilleri heyeti aza 
U t~iu~J ~.,Millet M ~lisi Reis 
lı.'i ~~~1Hllhuri yet Halk Par 
~ llıUs lak kreteri ve Parti Mec 
~ ~l t il grup azaları, melıus 
~n't, ·rce ş.ura.sı, Divanı muha 
tı~ 1ıtıhıı .... ~Yız Reisi ve azaları, . .,, ı.- ..... cısı·~. 
tt l\llr nı 1~ .umumi kAtibi, Ge 
ı; illlllkt ay ıkınci Reisi ve ttske-

"1ır. ticaı hazır bulunmuş 
il 

lı;ıll 'heıcu . . . 
~~ k~tiıı<t He~ık Saydam trenm 
~ ~bdu~~ ~_hıntz önce 1\leclis 
\; ~c\tıi lalık Hendu ve ~lare 
i~Uı '· Çukrnak, Hariciye 
. ~ şlikru . 

~' ı:ı..;~~ler Saracoğlu 
~>tt ~)eıı Vo kendileri 
"\! ~~l l.evauu ayrı 

1 1 onda bir müd;~t kalarak . ·dır. 
, .Hefik Saydnma iyi yolcu- Ankara 17 .. A. A. -

lıli1q ~ aşllıışlardır. 
~ ~ ~ ~eisicünıhur 
\' ~~· ' llu gara gel
'' ~. ~~~. ınethalinde 

luk temennisinde bulun • Bir ay mezuniyetle bugün 
muşlar ve kendisile musa şehrimizden ayrılan Baş • 
fuha ederek ayrılmışlardır. vekil Doktor Hefik Sayda 

ma avdetlerine kadar Ha müteakiben Başvekil veda 
o~Q'b~ ~ı, Başvekil 

11~l'tlı rafından kar 
riciye Vekili Şükrü Sarac· )aşarak vagonlurma geç -
oğlunun vekillet etmesi mişler ve iyi dilolder için-

Aıll'ı .. Mil it Şet .. yüksek tnstika iktiran ey 
de Ankaradun uyrılmışlar· )emiştir. 

:rı Büyük Elçisi Fon Pa
SG~•reitıin verdiği süvare 

Sarec 
11 -?a~vekil ,Hariciye Vekili Şükrü 

1\ 
09 

u ıle Hariciye Erkanı hazır 
~~kara 17 bulundular 
~~1~ıllq Alrııan ~A.- llu m ümessilleri hazır bulun 
~r~~ Alruun llyUk. ~:ı- muşlardır. 
~ ~tor llils Harıcıye F I "k t d 1 'I ' ~~i Snıit Uı Direktörn e a e ze e e!"e ı aç 
~\'ıı~ heyet ş 'Ve . riyaset ve çadır gönderildi 
~~\'ek·Verilrni crcfı?e bir Ankara 17 A.A.- Ha 
ı:~ _Şu~1 Ve ıt . z.1Yafet4' her verildiğine gört· nyın 
~ViCi~ ru Sara rıcıye Ve. 12 sinde Er-.liııCllndu vuku 
~~e llnıu c~oğlu ile bulan yer sarsıntısından 
ı~ l'ici~0 ~t:'llerıı~~· !\.Atibt müloessir o1anlnra yardım 
f.),.. '>it Vekaıer ıo~ıu ve olmak iızere Erzurum tran 
ııı'~ tı ~1litnı ~U .Eakiluı sil deposundan Erzincaım 
~ltı ~11er, Mat~ük ve SOJ , Ankara dcposuııduu 

, t\ Uduru Seu uat • Ü dıt Kerr..aha 100 çadırla is· 
lartı ~ 1lildoıu A. nı Sur tenilen miıctarda iHiç gön 

lu..ıliru Jıtnsı u. derildiği gibı Erzı..rurn 
Muvaffak Kızılay rn"'rk zinden 5) 
)'erlj Ve yatak 50 b.ıtaoya, iUl.C ve 

l Büyük Millet 
Meclisinde 
IHiyük Millet Meclisin 

dt- bugün görüşmelere 
ba~1anmadan önce Milli 
Mfülafaa VekiHiğiııdcn isti 
fa eden Erzincan Mebusu 
Saffet Arıkaııın yerine Ma
nisa Mebusu Ali Rıza Ar 
tunkalın ve yine istifa e 
den Münukalfit Vekili Cov 
det Kerim Jncedayının 
yerine Amiral Fahri Engi 
nin tayin edildikJeriui bH · 
diren CUrııhurrcisliği tez 
keroleri okun ruk muvar 
kiyet Uıleklcrile kw·şdan· 
mışbr. 

:\1uchs yeııideu kuru 
lucak l~rzincan şehri yeri 
niıı istimlakine ail ek ka 

Almanlara göre 

Kerç şehri zap 1 İşgal edilen toprak-

tedildi j ıarda sivil idare ku-

Hitlerin yeni 
bir emri 

rulacak 
Finlandiya cephesi 1 Berlin 17 A.f\. -llitler, 

ne de çok kar ya Alman kıtaları tamfınd<m 
ğıyor İŞ<Tal edilen ve artık mu-

Berlin 17 A.A- As· ıı:rebelerin sona erdiği 
keri kaynakların teyiJ et topraklarda miilki ~dı~ro 
liğine göre, Alman ve Ho k~:~ln~1-;111 ~mr'!ylen11şt~ı:. 
men Kıtalan Kınındaki f ~ıvıl ıdaremn başlıca vıı .ı 
Rus cephesini yararak Kerç f~s~ her . şeydeıı .e~vel esa 

h . . . l d' D yışın yenıden tesısı ve mu 
şe rıne gırmış er ır .... 0 • hafazasile umumi hnyntm 
ııelz·havzasında da muhını · l · · t m·n eylmektir. 

d . . k l . . 1 ış eaıesıııı a ı 
en üstrı mer ez erı ışsa A. f k I "d 
edilmiştir. Şimalde J'in ıman ev a a e 
cephesi boyunca çok kar Komiserlikleri 
yağmaktHdır. Herlin 18 A.A. --- Ya 

Burada Hus hücumlurı rı reıımı bir m:ihfiJden 
Finler tarafından dur(lurııl gazetecilere verilen malu-
nıuştur. matd göre, Doğuda bir 
Kerçi n işga 1 in Alman fevkalade Komiser 

liğinin ihdası tarihi ,them 
den sonra m.yeti haizdir. Bu, birçok 

Ruslardan 101 bin 

esir alındı 
Berlin 17 A.A. - Al 

mmı tebliği; 

FevkalAde tebliğlerle 
daha önce de bildirilmiş 
olduğu gibi Alman Vf1 Ho 
men kıtaları dün çok çe· 
tin bir savaştan sonra e
hemmiyetli bir şehir olan 
Kerç şehril~ Limanını iş· 
gal eylemişlerdir. Kırını 
da yarma ve kovalama sa· 
vaşları sırw;ında alı~an e 
siderin sayisı 101 bin 600 
kişiyi bulmuştur. Düşrnan 
kara muharebelerinde uğ 

radığı kanlı, ağır kayıplar 
dan b&şka kıtalarmı KL r\! 
boğazı yofüe kurıarnıuğ'a 
çalışırken ağır kuy1plar 
vermiştir. Moskov<t ve 
1 eningrat dün gece bo·ıı 
bardıman edilmiştir. 

Kerç şehrinin ehem· 
miyeti 

Berlin 17A.A.- iman 
kıtalnrı tarafmdan işg ılodıleıı 

Kerç :;}ehrinin 100 bin nu· 
fusu var<lır. Bur ı:sı son zı.t 
munlarda işlelilnıf'ğ baş· 
lanmış buluıı,ı ı nıudc·n 
bölgesinin merkt>zidir. Bu 
roda y~r ıılbrıd.ı 2 milynr 
70) mil) onla 3 buçuk 

rnily.ı r ton ar:.ısııı~lu:derııir 
madeni tahmin edılmekle
dir. 

sonra Meclıs 1941 yılı ni
san, mayıs ayları hos bı 
hnkkındaki nıecl's he::up 
ları tedkik ı:ncümeııi rnaz 
lJatasım tasvıb uylenıüJ vo 

hayallere sed çekecek vu
yakırıda yeni konıiserlik
ler ihdas olunacaktı. 

Yeni Komiserliklerin 
merkezi llerlindir. 

Ruslara göre 

Almanlar bü
tün ihtiyatlan

nı cepheye 
sürdüler 

Ker ç ve Kafkas ya 

tehlikede 

Londra 17 \.A. ~1os 
kova radyosu hugiinkii 
ıwşriyutında Kerç, Sivas 
lopol ve şimaJi Kafkasya 
du \iman tehdidini kabul 
ve teslim etmektedirir. rad 

)'O, llıtlor bugiin bütün 
iııs ın ve ııı.ılzerno ihtiyat 
lııı ıııı cPpheyc siirmek 
nıechu iyelin<fo kuldığı 
i~iu Alnu.tıı kudıetinln ~·ok 

z,J jf,\ıı.i·ğiıJi s()ylemiş'ir. 

Almanl~r ağır kayıb 
1ar verdi 

Moskova 17 \ A.-
O•phcdr-n gclt·ıı mıılOnıata 
goı e, Hus birlikleri cevhe 
nin 1\.,Ienin bölg ·sinde Al 
mnıılar ın ilerileyişirıi dur
durarak karşı hücumu ida 
mo elmiş~erdir. Alm ııılar 
ağır kuyıplar v ·rmderirıe 
rrığllJeıı Huslara karşı hll· 
cu.ııu geçmişlerdir. yaha~ 



Hatay iki sanat ve irfan yuva 

sına kavuştu 
Maarif Vekaleti bir erkek Sanat okulu il~ bir 
Orta Ticare okulu binası inşasına kc.ırar verdi 

Memnunivetlc öğrendi 
ğimize gUre :\taarif \lf'l~a 
leli şehrimizde bir nkek 
samıl okulu fü• bir urla li 
curet okulu biousının inşa 
şıısınu lrnrnr vermiştir. Er 
kok sanal okulu şimdiki 
Erkt-.k lise ıniıı yakınında 

ki bir arı:ıu iir.eriııe, Tica 
ret okulu da G.!nÇlik Kış 

lusı yakınındaki arsaya 

Dörtyol Parti 
kaza kongresi 
Dü~ yapıldı ve ye 
ni ldae Heyeti se 

çildi 
Ciinıhuliyet llalk Paı

tisi Dörtyol kaza kongresi 
<İüıı öğleden sonra toplan 
rrnşlır. Koııvrede Valimiz· 
lt· Paı·ti Mufctıişiıniz hazır 
lıulunmuşlaıdır. r onrrrede 

. b 

mıhıyeden gelen dileklerle 
senıtocaklarının dilekleri 
okuıınıuş, bu dilekler üz~ 
rindt· münakaşalar v~ sa 
mimi hasbih.ıller yapılm ı ş 
tır. Valimiz. Sökmerısüer 

kongrede izahat vermiş ve 
bu z.ılıaltaıı sonra yeni 
idaru lıc~etiı in scıvnnıne 
b:ışlaıımı:-;ıtır.) ::ıpılun seçim 
d< k..ıza idare h.~yeti aza 
lıklnrınu aşağıdaki zev..ıt 
seçilıııışlerdir : 

H~ slige Os~!aıı Telli, 
:\h .. lıas plığe l'icarı t odası 
H•ıisi ı~emal Oza'p, az ı'ık 
lar \ Kasını Vural, Oıner 
Bölılklıuşı, ll.ısan Esin, l ıa 
sın lkiz intıhapetiilmiş ve 
l hı kcvilkisl ğine<ll R)ğı. Arı 
Mçilmi r ... Yeni lddre He 
~etin .. baş:ııılar d. ıeriz 

Bu sun tle dört vilayc· 
tımiz dahiliııde kııza kon· 
grcleri 80nu ermiş bu'u 1 • 

maktadır. 

Parti ~hifotlişirniz Falı· 
rcllin Tiridoğlu l 'ö• lyo!dıı 
yapıl ııı l"ongrcd · ıı sonra 
C ızianlep vilfiyetiııe hare 
kf•l etmiştir. ( )r,ıcl.ı yapıla 
rıık lwngrelerdr- h<lzır bu 
hHı, caktır. 

BERAT KARARI 

inşa edih•ceklir. l lcr iki 
arsanın da istimlak işleri 
ııin munmele~ine başlan 
mıştır. 

lsliınlfik muameleleri 
sona erer errtı z inşa 
ata başlanacaktır. Bu suret 
le Hutny iki sannt 'le ir· 
fıın yuvasına daha kuvuşa 
cak denwktir. 

Çel< feci 
kaza 

bir 

Değerli bir genci 

kaybettik 
~erli ve kültilrlü 

gen<;lerirııizden Ahınet ile 
'Şat, dün al<şam lsltPnde· 
runde feci bir k:ıza netice 
sinde ölmüştür. Otelin ha 

mcnıınua yıkanırken gen\~ 
yuşta ve çok feci lıir su 
retle hayata göılerini yu· 
mun A h m e t Heşat 

ailt,sini derin bir acı 
içinde bırakmıştır. Ccna· 
zesi bugün lskemicrundıın 
şehrimize getirilerek göz 
ynşları nras1hdan gömül· 
müştlir. 

Kederli ailesinin d,.l'in 
acılarına ortak olur, surni 
mi taiyerimizi sunarız 

Kimsesizlere Yar 
dım 'Cemiyetine 

50 TON ÇEL TIK TEUEH 
Hu ElJILlH 

Şoförler Cemiyeti Hei· 
si izzet Z Teriya l;üclü 
KimsesizlereYardım Cemi· 
y~tine '5 ton çelltk teber· 
rü eylemiştir. Cemiyet, bu 
lıaylrsever \•atandaşa teşek 
kür etme' tedir. 

Alman matbuat he
y,~ti Ebeal Şefin ma

nevi huzurur.da 
Aukara 17 \.A.- Al · 

ın~ırı J hriciyc Xoz 1reli Ba· 
sın Ddiresi şefi ( >rtu l~lçi 

Doktor milin başkanlığın 
da l>ugiiıı Ankrrayu g~l· 

Japonyada 
4 Milyarlık muaz 
zam tahsisat kabu 1-

Küçük haberler 

ed idi 
l'okyo ıa A. A. -

Japon parh\menlosu, hüku 
nlP.t tarafından asker! mas 
rafları karşılnmak Hı.ere 3 
milyar S )0 milyon yenlik 
muazzam tahsi alı ittifakla 
kabul eylemiştir. 

Japon Hariciye Na 
zırının beyanatı 

Tokyo 17 . A. -
Japon Hariciye ~azırıTo
go parlamentoda l,,>oynd • 
milel vaLiyet kurşısıuda 
Japonyanın durumunu an 
lutmış ve .laponyamn do· 
ğu asyada adul~tc dayanan 
bir sulh istediğini üc:ler 
pa1'hnın bu maksatla mey 
dana gelmiş mesut bir ha· 
dise oıduğuuu, bunun ~çin 
Japonyanın Çinde askeri 
hareketlere devam edece· 
ğini, Almun - Hus har· 
bine rağmen Japonyanın 
şimalde barış idame etme 
ğe aziınkar olduğunu, fa 
kat lngiltere ve Amerika· 
mn Japonyayı çeınbor içi 
ne almak siyatrelini takip 
eylcdikleri.1i beyan elmiş· 
tir. 

Amerikada 
grevler arlh 

Kömür istihsalatı du r"t u 
Vaşington 18 A.A. 

En mülıirn endiistri fobri 
kalurına kömür temin e
d~n ocaklardaki amele 
grev fü\n elmi~ ve kömür 
istihsalfill bu sa~1ah dur 
muştur. 

Amel<! san,likasi Ruz 
yelle meydan okumakta· 
dır. t;örüşmel.er heiıüz 
bir netice vermemiştir. Huz 
veltin kömür madenlerini 
işletmek üı~re orduyu e-
nir vereceği tahmin edil 
mekt dir .. 

Kırımda Alman 
taarruzu şid-, 

aetlendi 
Fakat Rustar muka

vemet ediyor 

Londra 18 A. A. -
lngiliz hava tebliği, simali 
Fransadaki endüstri mer • 
ke:t.lerinin bombardıman 
edilerek burılda kesif du· 
ınanlar çıktığını bildirmek
tedir. 

13erlin 24 A. ı\. - · 
Almut1 tebliğine gür~, Al -
nw.n hücum botlaıı Manş 
denizinde iki lngiliz hiicum 
bolunu batırmışlardır. 

'J'ahran lH A. A. -
Sovyetlerin Vaşington elçi 
liğine tayin edilen Lilvinof 
ile Amerikanın Moskova 
elçisini taşıyan tayyare ço· 
tirı bir hava sefcl'iııden 
sonra Tahrana gelnıiştir.j 

Vişi ~8 A. A. - Ma 
reşal Peteniıı emrile bir 
kaledd hııpsedilmiş olan es· 
ki Fransız orduları l3aşku· 
mandam General Gamlenin 
yüzündrl yılancık çıktığın· 
dan ağır surette hastalan 
mış ve hastaneye kaldırıl
mıştır. 

İleri hareket her ta 
rafta durdurulmuştu.· 

Moskuva 18 A.A.~ 
f\luskova radyosu bu alt· 

şamki neşriyatında şunla· 
rı bildirnıiştır: Alman ile 
ri hareketi c ~ııtıenirı her 
tarafında durdurulmuştur. 

Kalcninden M JSkova yo 
tunu tutmak üzere Alman 

ların yuptığı hareket dur 
durulmuştur. Düşman oğır 

z·ıyıat vermektedir. 

l(erç düşmedi mi 7 
Londm 17 A. A. -

Alınanların Kerç şehrine 

girdiği ve burada sokuk 
muhareuelerinin yepıldığı 

hakkındaki Alman iddia· 
ları Londrada teyiu edil • 
mernektedir. 

Giyap Kararı . ~ 
ls< enderun Su lh Hu-
kuk Hakimliğinden: 

slan Antakyalı olup 
Oörlyulun küçük çavlı 
köyünde bahçesinde ot~rı•n 
~alih oğlu kasap Ahnıede 

B ıud . .ııı lakı ilırn 3 ay evvel 
Suriyı dPn lıudutl.ır. ımz:-ı 
g ·lur~k ıltın k H;ak ·ılığı , 
yııpnn Suı ıyc>li ı\lehmel 

miş olııt1 lı HPl basm mü 
nıes:siH ıl iiğieden sonr.ı 1 
Alatlırkıin nnıvHkkut kah· 
l'ıOI Z y r .t ôdorck bir <;e• 
loıılc k >Y ırni\ar ı.:J E•)c li 
~ fin manevi huıuıı l.t 
eğilmişlerdil'. 11 yı t · l lari· 
ciyc l Jmıırni K fılıhini n'u 
karnıııd.t 1.iyart•l eylemiştir. 

~loskova 17 A. A. -
Bugün m~rcdilen lfos~res· 
mi tebliği. Hiitiiıı cepho 
boyunca şiddelli muhare-

lskt:ııderuıı Kilise run· 
lıallesinde oturun kasap 
Ahmet kansı Kadriye tara 
fmdan aleyhinize ikame 
olunan nafaka davası üze· 
rine daveti kaııuniyeye 
icabet etınediğinizdon hak 
kmııda giyap trnrarı wril 
mı~ ve mahalli ikumetıniı 
meçhul bulundu· 
ğundmı hukllk usulu mu· 
hake\ııeleri lrnııunuııurı 
142 ci maddesi gereğine!! 
re:iıni guzete ıle tıau sure· 
tile teblığiue ve duruşma· 
nııı 11-12- 951 l'erşenı· 
be saat 10 talikine 
kaı::ır verilmiş olduğundan 
tarfüi ilfiudun 5 gün 1.ar· 
fında ittiraz etmediğiııiz su 
rette malıkenı ye lrnhul 
olu.ıa m ıyac.tğınız ilan•Jll 
tebliğ olunur. 

Gııfro adlı birisi · yaka 
}llıınnş ve lrnıuiisile bera· 
lıeı· oı tıık olduğ111 u iddi::ı 

ettiği Sarrnf <)sınan ~:ip<' 
il,.. Cemil Cüvcnde z ın al 
tına alınrnışıı. ı\lrtllkeıne 
düıı hu duv ıyı nctıcelendi· 
rerck hükmüııii vermişitr. 
Vt:tileıı hlikme göıe ~1elı 
mt>l G:..ıfronun suçu sabit 
l(Öl'Ülerek ka~.ak altınları 
müsadere edilmiş ve Os· 
man ile Cemil borat etmiş 
lcrdir. 

Bir mihver gemisi 
yakalandı 

Vaşiııgton 17 A. \.
Amerikan bayrağını taşı

yan fakut frnkikntte mih· 
ver Dt vlellt>rine trit olnu 
bir gemi Ametikan Uahri 

h .. lt•rin devam ,,tmekte ol 
d ı~ıı 1u hilll irrnektedir. 

Diğer t~ıl'aflnn llus 
lrnyııuklarıııın hub r vereli 
ğine gfüe, Kıı·ıı11cl1,1ki Al -
ınun taarruzu büyiik 
bir şidd~tle urtmaktndır. 
Fakat Hus mukavemeti de 
o nispette urtıyor. 

yesi tarafından yabılana
rak mıisad.Jre edihııiş ve 
>ir Amerikan linıanıu~;ge 
tirilmi~Lir. 


