
l gisi z 
1~ Mayısta açılacak olan ser
gıye ka ııt ve kabu muamele-. ,, 
sıne dünden itibaren başlandı 

-

lrı M 
Ud • 8Yısta Gençlik kıs inPk ve sığn larla yerl ve 

rı,. a açılacak olan evcil anıp kanı at ve kısraklarla 
1 aoıaı· se . . . . h d'l ı . k k t ı, rgısı ıçın a · iştirak e ı )1 ec ve uyı 

'. ~r ~ıız'd ilerlemekte· muc.ıme1esi p n ız olacak 
ha rr'Ye iştirak edecek tır. K yıt iıaınelesi Vetfl· 
i!arn~ıa~n kayıt ve kabul riner ~ üdürlüğüııd y pıl 
ten esın~ :dünden ili maktadır. Sergide kazanan 
~·yı~Şlanmıvtır. 'ı hayvanlnr.ı 25 ~.irııdt n 100 

'sa k tnuamel,,,si S ma liraya kadar mukdfat da· 
• baUdar devam edecek ğılııaca klır. 
Ua,, >'Vanların puvantaj 1 Ilatayda ilk defa .açılmak 

.ıl!neıe · 
t' ay•~a k rı 6 mııyı:stan 9 ta olan bu sergi biltün hay 

t1sr~ \ırg'Ye 
1
adur b, tirılecek tir· yan sahipleri için bir fır· 

S~ ler Ç şit boğa, sattır. 

~Oz· Ko pe i · 
Ortak sayısı mütemadiyen 

K a rflyor .. .. . 
1 ~0Peratife karşı her tarafta buyuk bır 
~aka var - ortak sayısının 1000 i bula-

e 

"l\ cağı adaşılıyor 
tıı, ~l!l Tarını Koopera ortak y:ızı nına devıım ~di· 
.ı" tıın ·r· .. u 11ı~a V . ıcaret Vekaleti lecekhr. Perşqmlıe gun 
~fıııd alınıiz Şefık Soyer de Arsuz ve onu takilıen 
tr:atlıe an tasdik edılerek Dörtyolda ortuk yazımı b~e 
hıttı 1~ ~ ~kkül ettiğini ıay , ktır. Her turafüı Koo 

fto 1 
• ıerat fe k ır'lı b'r alaka ver 

1 har Oparntıf • ortak kny dır. Ortak s yısmın 1 00 \ 
~ir. ~~lıe devam etmek bulacağı anlaş naktaJır. 
~lnıu rtak sayısı 500 ü. Yazııiı bittiktı:m so:ıra 
J~IJ.rı:,t~r. Oün Arm~tlu umumi heyet . toplantıya_ 
ı.~%~ lOQ ortak Koo· çağrılacak vn ıdure he~ tı 
'<lftliye Y az,lınıştır. Bugün seçıleceklir. 
~ '' y~ ~~·y~iy_•_. 
~YIS ' • - M. Bone 

Kıs ntı t d ;r
eri alınıyor 
Kazanç . vergileri 
de çok 1arttırılacak 

V şington 28 \ A. 
Cümhurr~·si Ruz 1t kOll 

grt>y~ gö derdıği bir rrıPsaj 
da diyor ki: 

'' Amerikada umumt 
hay at şartJ arının kı&ıl ması 
gerektir. Tıpkt geç--n bit
yük savaşta olduğu gibi 
bu savaşta da Amerikanın 
elinde büyük av ntajlıır 
vardır. Düşman yenilinci 
ye kadar acı kayıphıra 
kutla'lmak zQrundayız. Fi
atlurdaki yüks hşo wn 
vermek zamanı kesin oJa 
rak gelmiştir. Hayat paha 
lılığı durmadan rmaktadır 
Bun3 şımdiJen harekete 
geçmek zorundayız. 

Şahsi karlarla şirketle 
rin kfirlarına yiıkSHk ka· 
zanç vergisi koyacağız. 

Istıhsali az olan istihHlk 
maddelerinde kurne uısulü 
nün tatbiki zaruridir. 

H çbir vatandaşın lıü 
kfimete ver,.;•sinı ödedık 
ten sonr ı yıllık kazancı 

25 bin doldrı g çm meh 
dir. 

Vlütte ik erin 
Norveçe hücum et 
meleri muhtemel 

\! şi 1 on 28 A -S 
lfih yetli i i hı~ ı b.la· 
ı ın mült ~ n gö e, mut 
tef ı e i A vrupada l 'ran 
sız ve a llo anda kıyıhrı· 
ı ı L r r ~ık rm t rı 

venazı-
Ankara Elçisi mi oluyor? 

et l, d lm öne orv ı;i 

30Sd 

i lgiliz basını 
na 

açmış ır. 

I aymiı-> g z esi d yorki: 
••-Hitl rdüşm nı ol n 

lng11t r€ yi yenem yeceğ\ni 
anlamış v bu sözlerle zu· 
fı 1 ı lfifi etrneği} ç1hş 
n11ş1ır. Bunla y ni sözler 
d ğ' d r. Laval ile Pe.ten 
lı: klnn t ı da bir tek kelıme 
sö~ t' •mesi dikkate C ırp 
maktadır." 

"Deyli telgraf, gJz te 
si de şunları yazıyor: 

"Hitlerin son nutku 
dahili · ·, ı l b\"r-1 \ P.'1 

dışeyi göstprmektedir. I ı
O"ilterenin bu nutka. vere 
b 

c-ığı tek bir C?:vap varJır. 
O dad Almanya)a >apılruak 
ta olan hava kıularını ş d 
det! nd'r rek darbeleri 
sı du~tırmaktır. 

Amerikada tefsirler 
~vyork 28 A. A. 

Hitlerın Raybışt ğda 
söyl dıği nutuk Amerikan 
basını taı·afında şöyle tef· 
sir edilrneM dir. 

"HıUerin nu ku, dahih 
bir çö<füıtiıye delô.let el
ı:nektcdir. Biz şimdi lı'ütuıı 
kuvvvetimizle Almany ya 
vurmağ.ı d0varn ~dfCt'~İz. 
Bır iç isvandan kork n 
Hitle", ha k kutleleri ar 
bin in şiddet t dbirler l 
mak içın kanunun u~tilndf" 
se 11 hi) --tıer s emiştı . 

ltalyada müsait kar
ılandı 

Hoı a 2d,. .A. - H t· 
lerin nu ku ltulyada mt m· 
nuııiy ..... t\e karşılanmıştır. 

~Jtk m bilh ssa ltalyaya 
at kt-. nı '.-ıJ< n ı~ı i ~" 
~·1~-< ı· 

ta 
-lal için bir 
mezar oluyor 
4 yda 1 bin "a· 

ğın hücumuna uğ-

rıyan şehir haraboldu 
~ "hu 27 ı\. '\ - ~1 ita 

ya y pılm ktn ol ı ı asız. 
lrn\ kmlu ı m tic s·m e 
en m ş mr tarıhi bina ı ı ı 
p k çoğu h al ye dön 
müştür. 17 J met t' uzun 
lu,...rıle mt~hur ol n tar. t 
hastahane de tuhr'p edtl 
m'ştir. Luvll etta ş riııin 
umumi nı nz rası artık d 
ğ'ş iştir, Hemen bütün 
kilıselerle h ıstan ler d 
har b ol n binalar ardsın 
d dır. G ç.,n giın şehrin 
sinemasında halk toplu bu 
lunduğu bir sırada atıldll 
bomb ı .. r birçok in anl l· 
rın ölüm üne bep ohm~ 
tur. l da b tzı ail,. r 
lda amil m lıvolmuş, ço· 
cul l. r yetı n ırnlnıı~tar. Bu 
tün bun ra r ğmen h k 
alm.ın akınları a kt: hr · 
mauca k rşı kos muk dır 

Kuhıre 27 ~.A.- M l 
ta adasına l')Ürek i hava a 
kınları d va ı tm ·ktedı . 
19 ilkHnundan 19 n'saıa 
ı~udar udas ..ı 1l bin \i
man uçağı hücum ed re 
bomba atnııŞL r. .1uba a a 
etm kSız·n dene ilır l<ı \ı l 
ta atl sı 400 Alın· n uça 
~mı m ş,.ul etmiştir. r 
r, r bu l olm ıy lı bu· 
500 uç k doğu c oh ~:n
d~ ~ Ub ı ııı 'izeı le h 
gun 7J t ll b Jm >cı at:.ıc ı 
v yahut Humn ı oruulaı 
na ydrdı'.11 f'J.t;;cekt Uu 
ıtıb rl ~1 ltu ..ıdas nm kalı 
ı manlığı ç ık büyuktü 
O'ger t r ftan savasm ba 
ş11d nh ri M lt d ıs nd 
tm 7 O düşman uç '"an ekmek 

kartlan 
Vi i 27 A..A. - Eski 

·Fransız l ciye n zırl rın 

iş al tPşeb il etmel ri 
buv t e mu t ldır. 

Cünk<l Ho anda ve l raıısa 
ya taıırruz etmek için hl'
n uz yet r ını t.ırda kuv· 
v t yo tur l) r\}J' taraftan 
A many nın orveçi mü
dafaa dm,.si, l ran ız ve 
Holan l kıyılurmı aüıtafn 
a f'tmesinden daha güçtür 

Macarbaşvekilinin özlerı t· h dılruişt" A 
uçakların n ht cumu .. rt 

Da .. 
~ 91lrna işi munta 
t:tn b· 

ır .a;Şek.ilde de 
Varn ediyor 

~ ~lay 
~ n'tıs ve haziran ayla 
~· '"ll k 

l ,1dan Bonenin Viş~nin An
\ kara Büyük Elçi ligine tayin 

eJılec ... ğine dair ol ı lıab~r 
ler teyytit etm emi~tir. Bu 
me zu uzermde Vişi ile 
Ankara arasında hiç bir 
temas •>lmamışttr. 
Amerıkan Elçisi ı~ d e mek kcrnoleri 

'1'%te1.~ğıt.~a işi şe'ırin ~ 
~ ~ holg,,,,lerinde kuru 

memleketine döndü 
Vişi 28A.A. - Am ri· 

kaı ın Vişi El~ıı;i Ar.?ira' 
Lihi dün ,Jareşal >eten 'o 
Lnv.ı!la görüşerek veda 
etmiştir. BUyuk Elçi son 
durum hakkında Ruzvelte 

tıroı d ır. P ar a devam:etmek 
) ~ 01 azar günü başla 
~lrı cttı dağıtma işinin 
~lu~ona erınesi muhr. 

Alma lar şin dı bu ihtima 
li göz önlinde tutarak ~or 
veçle deniz ve hava üsle
ri kurmuşlardır. 

rJporunu vermek uz ıe 
V .ış'ngton'l hareket etmiş 
tir. 

Bud lp ~t~ 27 \ A 
jhcar ba~v~kili f r.ı.ıs v ... n 
y ad.ı verlle.ı b r ÖJ Y • 
meğınd demiştir l\.i: 

e "'Da yatım HŞ ı ı 

grrs ... g~'sın fraı-,iv 1 

y.ı hcır 1\1cJk1r. Uı 
topraklar bize ec.l dımıı
dun k ılmBtır. BJrası içın 
ıo yıllık bir unar plam 
hazırl..ıdık. Burad ki ..ızlı ı. 
ı r biıde d llete uygun 
birsiya&tt ~füccekler ve bu 
svaşı müttefiklerimizle be· 
raber sonun · kadar götür 
meğe azmettik. 

ç , mt' lafıl rin muk \! 

tı d o n s t-tt tıyor. 



Ruh hastaltgı 
lnS"inlar; yaradılış ica· 

bı olarak tekbaşma yaşı

yurna·ılar, adem oğlunun 
en büytik ihtiyacı toplu 
yaşamak olduğu gibi en· 
biıyük eseri de topluluk· ı 
tur. 

Topluluğun temeli de, 
sosyecenin sevgisini ka· 
maktır. 

İngiliz içtimaıyatçıLı. ı ı 
dan "H"rbret Gasson şu nü 
söyler. 

''Hayatta bir insanın 
muvaffakiyetinin ölçüsü 
cenaze merasimine iştirak 
eden, arkasından s:ıınimi 
a:;lıyan dostlarının sayısı· 

dır,, ~ 
Dostluk lnsniilık \a 

d:ır yuş ıdır. lkisi bcr::Ler 
doğmuş ve benı.b~r yı:ışar 

l::ır. 
* .. 
* Bazı kimselPr vardır 

ki: b•Jgin görünmek. l•er 
kesin hlır sırrını öğreumış 

olduğunu anlatmak için ga 
rdzki:\rlı k la lenkid hastalı 
ğına lutulul'lar. Ou gibiler 
hergun o taya yeni laf çı 
karır, tenkit mevzuu yara 
tırluı, tuluı dukları mec 
\is.erde şunun vı~ya bunun 
ayağına ip lakHlar. Hun 
lar belahetin en büyük ni 
şanesic.! r. zeki ınsan ar 
Hisleı mı sak ıyabi\enlerdir 
ı..tünkü; şah ııı dediği gibi' 
" Bana benden olur ne o· 
ıursıı, bışım rahat kalır 
dılım durursa,, 

* * * Insanlar için en tehli· 
keli dost kendınden yük 
sek olanları hakir gönm 
lerdir. Her kuvvetli insan 
içın de amansız düşman 
kendinden zayıf olanlara 
karşı lıt şin olanlardır, 

Bu haller 14 yaşın.ı ka 
dar olan çocuklar için bir 
inkişaf <levresinm Lüuıi ne
ticeı::ı~ s.ıyılırsa da ; ıliynt 
halini alm.10'a!:i1 için buna 
JllÜsaade etmemelidir. Çün 

kü; 

Hindistana 
Amerikan askeri eri 
nin çıkarılmasını Gan 
di hoş görmüyor 

Ahrnedal>ad 2& \.A.
Gaııdi, At•ıerikan askerleri 
nin Hindistaııa gönderilme 
si hakkında yazdığı bir 
yazıda diyor ki: 

"Hint topraklarına yıı 
:mc _ ker ge mcsi doğru 

b'r h ırekPt değildir. Hint 
liler kendi topraklarıuı 
müdafaaya muktedir. Uu 
raya niçin yabancılar geti 
ıiliyor? 

Birmar ya müdafaa 
edilecek 

Vaşıngton 28A.A. -As 
ktd mahfillerin k.ınaatına 

gört", Hirın.ınya her 11 • ııa 
hasına o'ursa olsun müda 
fda edilec-..ktir. Petrol böl 
ge\erinin J 1ponhırm eline 
geçmemesi lfızımd ır 

Amerikanın d~ niz 
kayıpları 

Vaşington 27 A.A.
Ayan l\'leclisi deniz işleri 
encürrı en Reisi gazetccıle• 
rr şu dLlm~te bulunmuş· 
tur: 

·'Gemi V.:! uçak yapa· 

rak Mihveri yeneceğiz. At 
lantik kıyıları açıklarında 

batırılan genıiler ne kadcır 
çok olurs.ı olsun saVdŞI 

kazaıırcuk Jayrellerınıizi 

sekteye kğratamaı. Gemi 
kayıplarımızı yeni inşaatla 
karşılıyacı:ıgız. 6 milyon 
ton1uk gemisi ola~ı Japon· 
ya savuşm başmdanbeı·i 

bunun biı· milyonunu kay 
betmi:-Jtir. Almanların ge 
mi kaybı da 4 mi 'yl>n 
tonu bulmaktadır. 

Madagaskarda durum 

s· r ;t·i satırla Perapalas oia
linin sahipleri 
İngıliz hük.Jmet!ne 

dava açıyor 
lstanbul - Geç"n sene 

Perapalas otelimie bir bom 
ba pall ımış, OLel bin sın-

da ehemmiyetli hn"ar ya· 
pan bir infılfik neticr~i al 

Vaşington 27 A.A. -
Yeni Zelanda Elçisi Avus· 
tralyalılara Ifadyo ile hi
tap ederek Amarikan yaı
c.lımının d vam edecPğini 
ve yem asker kafılelerinin 
yolda olduğunu söylemiş 

tir. 

tı kişi ö'müş ve on brş ki 
şi de yaralanmıştı 

Utel s1hibi Ferid Ke · 
!Il~l ve i\1islıah Nuryayeş 

binada vukua gelen hasarı 
ödetmek maksadıle lstan 

Londra 27 A.A.- 150 
Hus Esiri Norveçte bır 
kamptan kaçmıştı'. Hunla 
'rın ye.rliler;n evinde oldu· 
ğu s"mlam _ktadır. 

bul as iye ticaret mahkc· 
mt•simle bil' z rar ve ziyan 
davası açmışlardır. 

D1va edilenler lngllte· 
re>Jin eski Sofya elçis ile~ 
dell ile eski Sofya konso· 
losu Bren ı, v !'ıkonso•os 
Stanley H.ırison, hav.t ata· 
şesi Arthur Patrik, sefırat 
şifre müdürü Davit Betler 
d:r. 

Otel S'lhipleri, Oavit 
Batlerin çantasında bulunan 
bir boınbnı ııı patladığını 

ve bu yüzden otel binusilfı 
iı;in le ki eşr dO ııı ln rap • >1-
cl nğunu da.vu se ıebi Cllarak 
göstermt-ıktedider. O vacı 
lar umumi z;:uar ve ziycm 
için yarın milyona yakın 
tuzrninal istemiş?eı dir. 

Mebuslan-
nıızdan 

Yunan mebuC)larına 
hediyeler 

Ankara - Eski Yunan 
ayan ve meuusan meclis· 
lerinin bazı nzası Büyiik 
i\lillet Meclis· Heisi Abdili 
halik Her.tlay ı b'r mektup 
la mürdCdat ederek iaşe 
b;;kımındrn yard 1 ın istemiş 
lerdi. Bu mektup Mecliste 
okunmuş ve Yun1nistaııın 
lelfikeline kar.şı duyduğu 
muı te,.,ssür ve ala • ının 
ıfadr-she bir vesile olmuş 
tur. ~]( buslanmız bunun ü
zerine Yunan ayun ve me-

Loı t.lı.ı -27 A. A. -
Jogiliz ... ç.ıb.ları bu gece 
düşman topraklarına akı- 1 

na devam etmıştir. fafsi 
)at yoklur. 
-llerlh 27 /\..A. - tı'es 

şehri Alın 1U U<;ukları ta· 
rafı dan üc.~üucü dı::fa boru· 
bardıınan edılmiş, ~elıre 
yarıJın ve ıaftt& { L>o nbala 
11 atılmıştır. 

-Berlin 27 A.A. - ~tııka 
uçakları dün !'obruk lima 
uını bombalamış ıığır 

hdsarlar yapwışltr. 

-\1Jskova 27 A.A. 
Rus kuvvetleri Alman hat 
larına baskın yaparak 300 

lrııan askerini öldürmüş 
Vt1 hir çok tank, fop ve 
mfoıvzileri talır'p eylemiştir 

ilan 
H..ıtay Defterdarliğından 

Ciheti askeriyeden mu 
d~vver Hatay Maliye dt>po 
sunda' mevcut 825 adbt im 
lonyal mantar şapka 3U-
4 -94'2 p)rş•mıbe gJ.nü sa 
balı tan akş .m a ka Jar An 
tukya merkezinde ve ki>p· 
rü bışınia k1>misvon 111a
rifetile her şapka ayrı uyn 
aı zu edanle.·e bedeli nıııka 

bilicdtJ S!ilılacaklır. 

Askerlik işleri 
3)-4 -942 tarihinden 

itibaren bilümum ihtiyat 
erle.-.n yoklL.nl ası yapı 1 rı 
cıktır. ll&ziran 942 niha
yetine kadar yoklamaya 
g~lmiyenleriıı 5 lira para 
cezası vereceklt~ri bildiri· 
lir 

Bn gib:ler büyüse da 
hı 14 yaşındaki mahalle 
~ ocukhnı -iı.lrakinden ile 
ri gidemezler. 

* * * 

V:şi 27 A.A.- Mada
ga:;kJr a d .a s ı n dcıki 
du um hak~ında buraya 
gel"n haberlere g<)rP., Ada 
da 1 1 utluk bir sükun hü· 
kum sürmektedir. Juponla 
rın Mallag:ıskarı ışgal rnti
ğine dair <_:ıkan haberler 
yalandır. 

bus\ ırı.ıa hediye paketleri 
hazırhmışlardır ki bu pa· 
ketler Yuuanislıına gönde-
rilec ktir. 

lbtanbul belediy,,.s:nin Japonyadki İr::m tebaası 
Tokyo 27 A.A.- Ja· Atin2ya gönderdigi lıediye 

Antaky11 J\s.Ş.Bşk. 

[.jeşriyat Müdürü 
S.Jim ÇELEi K 

Dünyanın en bedi ht 
adamı ı uhu garazla 
ınsanlardır. lla) c.lt8 rJJu .. .u • 

fJk olamıyi cak : olanbr· 
kendi cinelerini istihkar 
edenlerdir. 

pon sözcüsü, Iranın Japun- lerden dolayı Atin ı beledi 
yesi memurları İstanbul 

ya ile siyasi münasebetini • 

\ 

belediyesi memurldrıtlıl bir 

C. H. P.:\1atbatJSI Aııt..ıkycı 
.ı«iiilSil~~~GE:WiE~~::i:!J"EJ;~~~--

Bahçe ve tarla icarı 

Bazı budalalamı başka. 
ları hakkındc-ki tenkit ve 
tahkirleri b\ıçok defalar 
çevrelerinde toplrnanlar.n 
~.evkine gider, kahka\arla 
güldiırebilir., bil ıleloi bel 
ki meşhur ı •lurlar, belki· 
de ~ üksek bir m vkiıe (!e 
l.rler. Bir müdliı, bir mu 
harrir, bir vek l belki de 

bir liderlik yapabilirler, 

lng ılı,terin baskısile ,kesti· teşt·kklır mektubu yazmış 
ğini ve bunun için Japon· 
ytıuaki lran tel.ıaasına düş 1 !ardır. Bu mektup Kızılay 
rnan muamelesi yapıtını· nıurah~ası . _ larufından 

Beledıye Heı.sım ·ıo veril 
y acnğını söy !emiştir. 

miştir. 

fakat; bunlar ıçin akibet 
ht.ısrandır. Çünkü; " ruhan 
hastadır, lar. 

Izıetinef::simiz ftkir leri 
mizden z~yade hislerimi 
zin kabul edı·nıP.mesınden 
rencide vlacağını unutma 
mak Hizımdır. 

Ş. OGUZ 

l ""'Kôyıp ekmek karnesi 
Biri uğır dördü büyük 

olmnk üzere ekmek karlı 
kaybettııu. Yeailerinı .aLı· 
ceığımdan eskilerinin hük 
mü yok ur. 

Merkez kar..ıkoluudan 
mahu\le bekçisi 36 

Sabit Dağlı 

Ha'lay Defter<la rlığı:ıdan: ıleo 
Köyi1 Parsel Mevkii Cınsi mulıaıı1 1• I"'' 

Aynıc'lmus 104 

" 
112 
114 

bedeli Vj cfJ 
lahtelark bahçeev ) ·,-1 1. 
Fevkalsıkır bah~a S 50 

,, ,, tarla 63;oo 
)~~ 

Yultarıdn köy ve parsel nunıaraıı.ır1 
J1 '' 

l'i m~nkııller ınuhsmmea bedelleri üzeriııde_11t· 
tırma ile üç senelik icarı, satış:ı çıkaıılIJ'.1 1~~~ 
bedeli p'"Şindir. Talip olanlaım % 7,5 pr'J. 0~~0 
birlikL! ihale günü olan 4,.:\,942 pazarteS

1 

at 10 da Defterdarlığa müracaatlaıı. ·ıtıf• 
Dellaliye ve sair rum raflar ulana 

31 


