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~ Mebus Seçim· hah Başlıyor 
o.rti Genelsekrete /iğ. ll taydan· Seçilecek Beş 

~t Mebusluk içi 12 M mzet Gösterdi 
~; lk defa Hatagda tat hık edi· 

len bu us-:ı.l en müt kllmil 
Amerika Meclisi 

Silah aınbargosunun kaldı
rılması kararını~tasviı, etti bir şekildir 

Parti Genel Sekreterliğinill teshil ve ilô.n 
itği namzet listesini al/ abe sırasile neş 

Peşin para veren ve alacağı silahları ken 
di vasıtalarile götürecek olan her 
memleket Amerikadan : istediği kadar 

a ~:\tayda ilk mebus seçi· 

1 <lttn saat 1 O da yapıla· 
• ır. Evvdcede haber ver 
~ltıiz gibi, Hatayın nüiu
ş nazaran Vilayetimizden 

o k~cbus çıkması lazım gt!l 
ı PCdir. 
e k <lttimiz Hatayda yapıla· 
o . olan bu ilk mebuıı seçi 
li ı ~in fevkalade müteka 
a b r usul kabul etmiş 
u e~ ınebusluk için 12nnm 
a rı tatererek bunlarm için 

Ilı ş zatın intihabım ta 
· en ikinci müntehiplere 

1;11~~karıumumiyeye bırak 
tıı ti . le u ... erı de mo raa memle 
--tınde bile tatbik edi 
vb- en geniş maııada 

ır serbesti demek olan 
f İntihap şekli, ilk 
i~ olarak Hatayda tcttbik 
n Ctektir ki, buııun Hatay 

rıe Paha biçilmez bir 
ie~.ve iftihar edilecek ta 

t· ır hadise olduğunu tek 
İk-c ~aniha lüzum yoktur. 

• ~i 1ncı müntehipler Cüm 
/et Halk Partisince iÖ• 
ı ~e~ bu 12 zattan arzu et 
~~ . . 
~.?t seçeceklerdir. 

redigoruz 
Hatay Mebus 1 

namzetlerinin 
Alfabe sırasile 

isiınleri 

Abdülgani Türkmen 
Abdullah Mursal 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

Mehmet Tecirli 
Nuri Aydın Konuralp 
Bayan Saffet Bereket 

Samih Azmi Ezer 
Selim Çelenk 
Suphi Bedir Uluç 
Ali Şelhum Devrim 

Doktor Vedi Bilgin 

lstanbuı -
Berlin 

Hava sefE:rleri 
daşladı ı tıkumetçe ve Parti Ge 

~~Ctkezince Hataya kar 
ti;ııterilen bu alaka ve sem lstanbul - lstanbul - Beı 
~k·~ Halayhlar namına tt' lin hava seferlerı ' ba~lamı~· 

t.ıratımızı , sunarız. tır. 
h • § Seferler haftada üç dıf a 
•ıtrt C l S k l Salı,Perşemb~ ve cumarte 

tı 1-i ı ene e retcr iği· si aünü s:ıbah 8,10 da Yeşil 
fıt •taydaki bu mebusluk 1 • 
~ij· teıpit .. ve ilin etti~i l 2 köyden Viyana ya bir tayya· 

ık liat lf b .1 r~ herl!ket edecek ve yolcu 
~lıtıiş 

0
t ka ad .~ sır'..ıtı e lar Viyanada bir iece kal· 

"'"' ara ıaer şu u~ d ı. · ·· ·· B .. •lltd d ıır.tan sonra ertesı gunu er 
' ır. Hnc gideceklerdir. tlerlinden 

~ Y &rın sabah satt 1 o dan ist•nbula çarşamba, cuma ve 

I t ten intihap Hetaym di pazürt~si &ünlt'ri tanare ii· 
lncrkezlerinde ayni saat decektır. 
~hyacak ve 4k1ama doğ Y-in_e_z_e )_z_e_l e_o_l_d_u 
ı ~tice alınarak mebusla 

f> 'I. anıaulmış ola<'aktır. 
ı '~rtesi günü .de yeni 
~~dı~e meclisi loplanar.ak 
~,'~ı)'e Reitini intihap ede 
~hr, 

lzmir 3 A.A.- Bugün 
saat 16,57 de burada şidaet· 
li bir zelzde olmuştur. Zarar 
yoktur. Bugün Dikili ve Ô 
~emittc de zelzele olmuştur 

Belediye seçiminde de bu 
usule uyularak Riyaset için 
beş namzet gösterilmesi muh1 

silah alabilecek 
• 

Fransa ve lııgiltere Ame-
rikayac. jbir milyar dolarlık 

temeldir Belediye ~leclisi gös • • • 
terilen bu beş namzetteıı bi ~sıparış verıgor 
rini intıhap edecektir ki,bu· V 3 A A I 
da Hatayda he,,üz ilk defa aşington · · · - ere harp mühimmatı ve ai· 
tatbik edilecek olan yepye Ambargonun kaldırılmasına~ lih satmak serbesttir. Ba 
ni ve en geniş demokrasi dair olc:n kanun layıhasının memleketler Amerikadan is 
prensiplerine uygun bir şe ayan meclisinde ~kabulünden tediğ\ kadar harp levazımı 
kildir. sonra, mebusan meclisi de alabileceklerdir. 

A "k 1 bu kararı 181 reye karşı lo. dra 3 A. A. - A • 
merı an vapur an ·k 

242 reyle kabul ve tasvip merı a mebusan mecliainin Lonclra 4 A:A. Bir d 
Alman zırlısı tarafından tev eylemi'ltir. Ayan ve mebu • e ambargo kararını kıbul 
kif edi!erek bir Rus Limanı sandan mürekkep ve müşte- .Y_e tasvip etmesi burada bü· 
na gönderilen Amerikan rek bir komisyon yarın top· yük bir memnuniyet dotur· 
bandrdlh Sitiof v<tpuru, Al· lanarek bitaraflık kanununun muştur .. Pariıten gelen ha • 
man mürettebatı tarafından kati metnini hazırlıyacaktır. berler" göre, Franseda dahi 
Almany·qa 2önuf"rılirken2D a Ambaro-onun kaldırılması büyük bir memnuniyetle kar 
u;marka hükümeti tarafından ° şılanmııtır. 

tı,mü.,adere edilmiş ve vupur hakkındaki karara göre, pe· Vaıington ,3 A. A. _ 
Amerikaya gönderilmiştir.Va· şin para veren ve malına Mebusan meclııince de am-
purdaki Alman mürettebatı kendi vasıtalarile nakledecek b k d . argonun al ırılmasına ka-
tevkıf olunmuştur. olan bütün muharip devlet- rar verilmesi üzerine Nev· 

Ç b l L d H l ~ ./ l yorktaki rıhtıma büyük ~e 
em er ayn Ve or a lJ llKS · rikan bombardıman tayyare· 

Birer nutuk söylediler-Çemberla yn 1
8
eri 1sıradlanmh a1ğaF baıla11Ufbr1 • 

M , f .. . b l un ar er a ranaa ve n• 
o~oto t'D nutkunu musaıt u uyor gihereye gönd~rilccektir. 

Londra _ .\ A. - Bnşve ki: . Amerikan tayyare endc.iıtriıi 
kil Çemberlayn dün öğleden "Molotof, Sovyetle.r Bır· şimdi tam verimle çalışma • 
sonra Avam Kamarasında liğin~~ .. enternasy?nal hır. ~a~- maktadtr. icap eder ve talep 
haftalık nutkunu okumuştur. b.~ sur~k~en~ek ıstem~dığını vaki olursa, ayd l binlerce 
Başvekil, bir hafta içinde ka s~ylemıştır ~ı , Abu, l?~ıltere · tayyare çıkarılma.sına imlcin 
rada,denizJe ve havada ce· nın de samımı em~lı~ı~. vardır. 

Biz harp gayelerımızı açık Am ·ı dil' d'l reyan eden hadiseJeri anlat· . oargo ı ~· & ır t" ı 
ve sarih ıfadelerle katıyen oO 

mış ve havaların boıuk: git . _ k D .. fk~ mt:ı t:vveic.: ıamdric&nau J 
ılao ettı ·. un ya e arı umu • 

mesi •yüzunden harp faalıye . . . b" .. ,_ b k tayyare dernaı r raıı.sa ve fo .. 
mıyesının uyu~ ır. ısmı .1 .. d . . 

tinin az olduğunu anlatmış, da bu gayderi kıı•Jul ve tas gı tereye gon .er~l~cektir ... 
JVu,j : ııo lıattuıda tahkimatın vip eylemiştir.,, Haber verıldığme gore, 
arttıimı bir hafta zarfın· Ayni saatte Lordlar Ka· Avrupa dcvletl~ri AmeriJcım 

Ja ne tuydre ve nede Vdpur marasında bir nutuk söyliy en fabrıkalarma bir milyar do· 
zayiatı olmadıiını , lngiliz Hariciye ı'lazırı Halifak de· !arlık harp leYaı:ımı tiparif 
pilotlarının buyük bir harp miştir ki. .edecekler:dir. ,, 
k~bilıycti ve cesaret göster· "Sulha yaklaşnıaks için Fransız matbuatı 
diklerini anlattıktan sonra her teşebbüşün esası itimad d" 

olmahdtr. Almanyanın orta . ne ıyor 
.siyasi meselelere temas et· Parıs 3 A A A 

dan kaldırdığı itimadın tek . · . : -- ~RJJl• 
miştır . rar teessüsetmesi lazımdır.Bunu rıkan Meclıılerının k'.J',An 

ÇemberJayn, Berlinde sa Alman milleti yapabilir. Bu . Fransada büyük bir memmı 
hırsızlıkla beklenen Moloto· nun nasıl tahakkuk edeceği niyetle karşılaumı!tır. ~a&o· 
fun nutkunu İngiliz hükume· ni düşünmek bize değil Al teler bu hnberl~rın yukarısı 
tinin dikkatle takib eylediği man milletin~ düşer. Umu· na ~u başlıklara Koymakta • 
ni ve bu nutukta bilhassa mi hedefimiz açık, tuttuğu· dırlar : 
Sovyetlerin müstakbel emel· muz yol doğrudur. üstşmü· " Adalet zafer kazandı. 
Jeri hakkında tetkikat yapıl· ze aldığımız vazıfenin ifa Amerikan yardımının ••yoıo 
dıiını söylemiş ve demiştir sına devam edecetiz:,, ti çok büyüktür. ,, 
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man 1 ar Vakıf far ni
zamnamesİılde 

Yapılan değişik
likler 

Belçika 
faqrruz 

ve Ho/Jandaya 
edecekler mi ? 

Bir ınüddettenberidir,ge-
. len ajarıs telgrafları Almanla 
rın esaslı bir taarruza hazır 
lanmakta olduğunu yalnız 

Fransa hududunda değil , Hol 
landa ve Belçikadan İsviçre 
ye kadar bütün bitaraf mem 
leketterin sınırlarında da as 
ker biriktirdiklerini bildiriyor 
Bu sebe~·le bir ~okları soru 
yorlar: 

- Acaba Almanya 1914 
stratejisini tekrarlayıp gene 
Belçikayı istilaya kalkışacak 
mıdır. 
Birtakım Avrupa gazetele 

~ri Alman yanın bugünkü .JŞef 
)ı>ri arasında bu mesele hak 
kında ihtilaf bulunduğunu 

yazıyorlar. Rivayl!tlere inan 
mak lazımgelirse, Fon Rib 
bentrop böyle bir taarruz ve 
istilaya şiddetle taraftar, Ma
reşal Gfüing ise daha ihtiyat 
h davranmak fikrindedir. 

Yalnız_,, bilinen bir şey 

varsa Hem Holanda hem de
Belçika hududuna yakın bir 
mevki o!a .ı Ahende külliyet 

• li asker biriktirılmiş, hava 
üsleri kurulmuş, motörlü kı 

talar topl<&nmıştır. Hollanda 
huöuduııda ayrıca sipaler 
ka'zıldığı söyleniyor. 

Bu sıpı:rlerın kazılınasrnda 

n~ gibi bir maksat takib olu 
nabilir. Y O Halde Almanya 
müttı.!iıklu . ıı L\Jıe:dan bır ta 
arruza kalkışacaklcırına ıhti 
mal ver~ne<lıği gibi Hollaıı 
danın böyl~ bır ış yap<1cağı 
akıldan bıle geçmez. ~imJıki 
zaman ne ınsa . ı emt"ğmin, 

ne de malzemenin boşyere 
sarfedileceği bir zaman değil 
dir. 

O halde, bu siperlerin Hol 
landaya karşı yapılması tasav 
vur edıfon bır ı.stıla hareke 
ti esnasında askerlerin ilk öu 
ce yedeşıirılme si için hazır· 

L_landığıııa hükmedılt-biıir. 

~914 senesinde Almanya 
l Belçikanın bıtar af lığını çığ ne 
miş, fakat liollaı.daya do· 
kunmamıştı. Ü zaman Alman 
uenel i\.urmaybaşkanı gene
ral 1-ielmut r on Nioltke ıdi. 
Uu adam, harbin ılanı üzeri ... 
ne muhakemesini, Marn mey 
<liin nıuhiırebesinden .soıırı lda 

mevki ve V'1zılesıui kaybet 
mışli . . 

ivıoltktnin hedefi, kont Fon 
Şlitfeniıı planı hem bdçikayı. 
hem de hoUaııdayı istıla edıp 

\ . 
oradiin Fraıısaya hücum t!l-• 
mckti . Hantaya_<lıkkatle ba-
kanlar, bu planın ötekınden 
daha eıverışıı olduğunu gö· 
rürler. H ollaııdaııın arazısi 
Almanya ve BelçikA arasında 

l ki şi~ali_Şa~ki_ hududu arasııı ı 
da bır dıl gıbı uzanır. Hollan 
danın bu kısmına "Maastriht 
kuyruğu,, ismi verilir. Bu 
kuyrugurı cenup kısmında 
Arden sıra dağları vardırki 
pek ç~tiıı ve sarp dailar· 
pır, " 

Bu sebeple Almanlar 1914 
de eğer Belçika ile ber~ber 
Hollandayı da istilaya giriş-! 
se!erdi, yalnız Fransaı<a yapa 
cakları hücum sahasını ge
nişlemekle kalmıyacak, aynı 

zamanda aşılaması daha ko
lay bir arazi üzerinde hare 
ket yapmı~ olacaklardı. 

Almanya süratli bir yıldırım 
harbi yapmak kararındadır. 
Onun için iiollandayt binıra • 
bırakarak ora dan ithalat ve 
ihracat hususunda faydalan· 
mayı düşünmek Alman şefle 
ri t<ırafıııdan düşünülmiyebi
lir. 

Bu fikri müdafaa eden -
ler, Holandanın Almanya 
tarafından isti!ası suretiyle 
hem Pariş yolunun açılac:a -
ğını, hem de orada vücuda 
getirilecek iısler .. sayesinde 
lngiltereye havahücumlarmın • 
kolaylaşacağını ileri sürmek 
tedirler. 

Belçika üzerinden mütte· 
fiklere yapılacak bir hücum 
hem Fransız cephesini iki 
misli uzuıılaştıracak, hem de 
Paris yolunu kısaltacaktır. 

l3eiçika il t> Fransa arasın 
daki hududu müdafaa, Fran 
sa ile Almanya arasındaki 
hududu müda~adan daha 
güçtür. Her nekadar Majino 
hattı Fransanın bütün şark 
hududu boyunca uzanmakta 
ıse Je bu hattın en muhkem 
yeri şimdi muharebenin vu 
ku bulduğu kısımlardır. Bu 
nuıı daha et: nup kısmında ise 
V oj sıra <lağları vardır ki 
bunları ayrıca tdbii istihkam 
lar saymak mümkündür. 

Uelçıka hududunda arazi 
müııhattır. Bir defa burası 

yarılacak olursa Alman or 
dusunuıı karşısında h•aekata 
mani olacf\k şey, İngiliz ve 
Fransız cırduların<.lan başka 

bir de çamurdu. 
lforada yapılacak bir ha· 

rekat, Alman ordusuna an -
anevı düşmanı her iki ı:c.nah 
tan sıkıştırmak imkanını ve· 
rccektir. 

lcr ..t vekilleri heyet;, va 
kıflar nizamnamesine ek ni· 
zamnamenin bazı maddeleri
ni değiştiren ve bazı ilave
ler yapan bir nizamname 
projesi kabul etmiştir . V ı -
kıflar nizamnamesine şu hü
kümler ilave edilmiştir : 

·' Kan un en veya filen 
hayri bir hizmeti kalmamış 
veya mütevelliliği vakfeden· 
ferin ferilerinden başkaları . 
na şart edilmiş olduğundan 
dolayı vakıflar kanununun 
meriyetinden evvel mazbut 
vakıflar arasına alınan vakıf 

ların alakalılarına ait intifa 
hakları da beşinci ve mütea 
kip maddeler hükümlerine 
göre hesap ve tahsis olu · 
nur. 

Filen veya kammen hay 
ri bir hizmeti kalmanıasından 
dolayı vakıflar kanununun 
meriyetinden evvel veya 
sonra zaptolunan vakıflar da 

' 
altıncı madd~ mucibince tes 
pit edilecek intifa haklarına 
bu vakıfların hayri hizmeti 
kalmamiş ol.m seneye takad 
düm eden üç senelik hesap 
lar esas tutulur. 

İntifa hakkının tesbitine 
esas tutulacak üç senelik va 
ridat ve masraf hesabı bulu 
namıyan vakıfların tahsise 
tekaddüm eden bir aylık iı at 
lan ve bunun dörtte biri 
masraf addolunarak altıncı 

madde hüknıü bu miktarla -
ra göre tatbik olunur. 

Arzurumda kar .... 
yagıyor 

Arzurum 3 A.A.- Üçgüıı -
denberi vilayetin her ;tarafın 
da başlıyaıı kar devam etmek 
tedir 
Her taraf kar ile örtülüdür. 

Manidar bir dini . 
merasını 

Roma 3 A.A. - Yarın 
İtalyan Ve.liahdi ile Musoli
ninin de hazır bulunacdğı 

büyük bir dini merasım_ya 

Almanlar, böyle bir har~ pılacaktır. 
kete girışıp tlelçıka veyahut • Bu merasim 918 de İtal· 
liolanda mukavemetini kı • J yan ordularının Almanya ve 
rarlarsa o zaman Fransız ve 1 Avusturyaya karşt kı1ti gı1 
lngiliz oı dular ını karşıların- 1 libiyetinin 21 inci yıldönü · 
da bulacaklardır. mü münasebetile yapılacak 

Uu s;beple Majino hattı, olan "Zafer ayini,,dir. 
burada cenupta olduiu ka · 
<lar mubkem de olmasa, ie 
ne bu hareket tasavvur edil 
Jiği kadar kolay sayılamaz. 

ıY14 senesinde' Fransızlar 
la lngilizl'!r, ordularının bu· 
günkü durumuna nisbetıe 
bir hayli ha:ıırlıksızdırlar; 
sonra Majino hattı yoktu. 

Yunanistandt bir 
çeşit ekmek 

Atina 3 A.A. - Bütün ,;a 

Y ıınanistan bir çeşit ekmek 
usulü nü kabul etmiştir. 

Bu suretle senede en az 
bir milyon ln~iliz lirası ta
sarruf temin olunacaktır. 

Uütün bu ihtimalleri göz· 
önünde bulunduran Alman ·11•11••5-• •-&11•~11!S;;l;llMl!UU1•ı&;~:a 
kumanda heyeti ibtimalki, 
böyle bir harekete şimdi ve 
yahut ilkbaharda daha musa 
ıt hava şartlan içinde ii· 

rışmeyi düşün~~~!i:! 

Almanların Belçika ve Hol· 
landayı _istila edip etmiyecek 
leri muamması karşısında 
şim<lili k yap.ı cağıınız tahmin 
ler bunl1ı1rdan ıbarettir. 

• 

.5'ovyef mat
buatı 

Amedkaya şiddet
le hücum ediyor 

Paris - Havas bildiriyor 
Moskovadan gelrn mü 'ead 

dit haberler bir kaç günden 
beri orada matbuatın birle
şik Aınerikaya karşı siddet 
li bir mücadele açtığıı~ı gös 
termektedi r . 

Rus Efkarı unıumiyesine 
verilen bu yeni direktifl eri 
izaha yarayacak bir çok fa. 
raziyeler ileri sürülmekte ise 
de, Pittmaıı Proj~sinin kabu 
lü keyfiyeti aranılan sebebi 
kafi derecede aydınlatmak 
tadır. Sovyet Rusya, Birle
şik A ınerikanın tam bir is-

tinkaf vaziyeti almasına intizar 
ettiğindt-n , Almanya ile bir 
derec..·eye kadar elbHiği yap 
mayı kabul etmişdi. Binaen· 
aleyh, Sovyet matbuatının 
bugünkü neşriyatı, efkarıu· 
mumiyeyi şimdiye kadar tes 
bit edilenden gayri bir is 
tikamete sevketıneye matuf
tur. 

Papa 
Almanyayı pro

tes1 o etti 

Lon<lra Alman propa
ganda nazırının gilzetesi olan 
·' Angrif,, de i tal yan ve İspan
yol katolik efkarıııt müteessir 
edeu bir yazı intişar etmiştir. 

Bu yazı Leh hududunda 
Alman zayiatının mubalağalı 

surette gö )terilmesi için Va
tikanın ittifak devletlerinden 
rü~vet kabul eltigi yolunda • 
dır. 

Mevzuu bahis rakamlar 
Vatikanııı gazetesi olan Os
aervatore Romanoda çıkmış· 
tı . Alman gazetesinin yazısı 
dolayısile . Vatikaıı Alman 
hükumeti nezJinde protesto 
da bulunmuştur 

İngiltere 
Tarana bil' Başkon
solos tayin edecek 

Londra - Röyter Ajaıısı· 
ıım dıploınat\k muh 1birine 
iÖre Uritaııya hükumeti Ar 

~ 

navut uiun hükumet mer ke
zi olan fira .rn, şımdi bir tlaş . . 

Yankesici 
~qakalandı 
Dünkü sayımızda Yaylı 

dağ kazasının :Kereköse kO 
yünden Halefin 34,5 lirası 
aşırdığmı haber verdiğiınİl 
hüviyeti meçhul kimsenin 
pılaıı tahkikat neticesinde 
Antakyalı Mehmet YılmaJ 
isminde birisi olduğu tesbil 
olunmuş ve suçlu yal<alaoıı 
rak evrakile birlikte Adliye 
ye verilmiştir. 

Es · ar kaçakçısı 

İskenderunda deniz hanı' 
mı civarında Kilisli Kara M 
lafa oğlu Faik Özün satma 
üzere getirdiği üç torba jçt 

risinde iki kilo kadar kaça 
toz e~rar haber alınarak de 
hal faaliyete geçilmiş ve es 
müsadere edilerek suçlu h 
kında tutulan evrakilc biri• 
te mlhkemeye sevk edilınİl 
tir. 

Yeni tayin ve na
kiıler 

Vakıflar müdürlüğü kati 
Jiğine Gaziantep vakıfla! 
müdürlüğü katiplerinden J( 
zım tayin edilmiştir. 

Hassa kazası mal müdiİ 
rü Mustafa Suna bir dere 
terfi edilerek maaşı3Ô lira 
çıkarılmıştır. 

Açıl~ eksiltme 
Vakıflar müdürlüğündeoi 
Vakıflar umum müdürlü~ 

kalemi için yaptırılacak t 
lira beJeii keşifli masa saıı 
dalya ve saire 16,10,939 ti 
rihin<len itibaren 20 gün P1~ 
detle açık eksiltmeye koıı&Jl 
muştur. 

1 - C.ksiltnıesi 6 11 93 
' ' 

pazartesi günü sıat 15·.dt 
ikinci vakıf' "apartmanda )~a 
krl~r.umum~düdürlüğü~n 
at müdürlüğünde. yapılaca 

tır. 

2 - Eksiltme şartnamesi~" 
buna ~müteferri diğer e~f 
Ankc:trada Vakıflar umum 
dürlüğü inşaat müdürlüğüıı 
ve Hatayda Hatay vakıfl 
müdürlüğünde görülelilir. 

Ekstltmeye girmek istiY 
ler teminatlanle birlikte yıJ 
karıda yazılı _ gün. ve .saatt 
ihale komisyonuna müraca• 
lan ilan _olunur. 

İfan 
konsolo.> tayiııı.müınkü.1r olÜİ:ı 
olmadı~wı ltalyan ~ hükümc:· Askeri~kışlasının Şimatıı 
tiuden sormuştur. • da.kain ve St!yyar Jand• 

.ma .. Alay karargahile 2 tab~ 
Bu teşebbüsün başlıca.sebep ruıı işgal .ettiği bi~ıaları:ı 

lerinJerı .... iri, Arnavutluğun _müştemilatından olan hetıl~ 
İtalyaya ilhakı.ıJ11bn eri pek ... nu çukurlarının J 'kazıhn• 
fazla ol'1n idari güçlüklerin kargir _div<1r lağım,., yolun&J 
harpten dolayı şimdı artmak tathirile sair tamiratın icr• 
ta bulunmasıdır. Arnavutluk ı ki d' pazar ı a talibine: ihale e 1 

taki eski elç ı Sir A:!drev lecekt~r. Talip olanların ib 
ayarı ayrıldıgında:1beri buv a le günü,.olan 6, ikinci teşri 
zifoyi tek başına konsolos 39 16 9 pazartesi günü saat 
vekili Gamble ifa etmekte· da Antakya kışlasında ve J 
dir. İngiliz hükumetinin bu darına alay karargahında ıJ'.1 
teşebbüsü Gamblenin yükünü teşekkil. satın .alma komis 
hafıfletıniye matuftur. nuna müracaatluı. 
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