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~af er bagramına 
~aygarelerimiz de iştirô.k 

edecek 
'ayraın hazırlığı yurdun her tarafında 
olduğu gibi Halayda da büyük bir 

hızla ilerliyor 
3Q Ağustos Zafer ve Tay- J ceğiz demektir. 
~bayramı için yuı-dun Hava Kurumunun bu çok 
ltrafında olduğu gibi Ha yerinde kararını sayın halkı· 

d, da büyük hazırhldar de mıza müj~eleriz . . 
•t kt d' B 30 Agustos aynı zaman-
... me e ır. ayramm d T h f b' . 
ide zengin programla .a _ay.~da.~e "fa tasınınh fırın· 

~•e · · d • · ·ç·ın cı, gunu ur. ayyare a tası ... ıçm e geçmesı ı 

'r f d k" ı k · · 30 Ağustostan 5 eylule ka .. e a ar ı esırgenmı • d d k b 
ti dar evanı e ect "·e u 

(} r · müddet zarfında, vatan lıava erin bir memnuniyetle 
sının kahraman bekçisi olan t aldığımıza göre, Türk 

~, "" b Hava Kurumuna da aza kayd 
l'\.Urumu, zafer ayra· edilecektir. 
fiatayhlaı ın neşesine 30 Ağustos günü akşamı 

olmak ve çoktanberi Tur~m oteli bahçesinde Ha
dikleri arzuyu _tatmin v~ Kurumu menfaatine veri-

6 ı. ele için Hataya .. bir fi· k d h 
,. - lece gar en parti için a • . ~Yare göndermeğe ka -

zırlıklara hız verilmiş ve ~etmiştir, Bu itibarla u-
garden partinin fe1o1kalfide 

;t .hllardanberi hasretini eğlenceli olması için bütün 
. iz tayyarelerimizi ve tedbirler alınmıştır. Parti bi 

'ınan taayarecilerimizi letleri yarından itibaren sah· 
~toıta aramızda göre şa çıkarılacaktır. 

~mir Fuarı 
• • 
ıçın 

Türkiye-Irak 
arasında 

Y ~n_~n~slan_da Kısaca ' • ? 
Buyuk bır endıŞe Bu ad0:m kım . 
hüküm sÜrÜyot? . ( Yenigüıı) gazetesi,ken· 

dı sahasında, tek başına mu· 
Atina:(a.a.) - Atina A· kaddes millet davasının hiz

Bir günde 169u buldn jansı Helle g~~isini torp_il!iy_e· metkarlığını yaptığı 
0 

çetin 
Londra: 16 A.A.- lngi rek batıran denızaltı gemısmın miicadele günlerinde, bir ta· 

tiz Hava Nezareti tebliğ eJi hüviyetinin henüz tesbip edil- raftan meml<"ket işlerile uğ-

Düşürülen 
iman tayga 

releri · 

yor: evelİki gün vuku bulan memiş olduğunu söylemek • raşırkeo, dığer taraftan bir 
büyük hava çarpışmaları hak. tedir. takım uşak yapılı, soysuz 
kında son gelen raporlara Bükreş 16 (a.a.) - Röy- adamların çeşitli kü~ür yağ
göre düşürülen düşman tay- terin haber aldığına göre de muruna, hatt~ ~e.smı ma~am 
Yareler 169 dır. İngilizler Yunanistanda buyük endişe ların ve t.era~ısmı~ kefesı an 

h ··ı... ·· d'' v.. .. ··h· k cak ( emır) ıle donen o uy· 34 tayyare kaybetmişler fakat UKUm sur :.ıgunu,mu lrn as e · d hk 1 . k'b' 
• t db' 1 1 d ,. B urma ma eme erm ta ı ı· bunlardan 17 Sinin pilotu rı e ır er a ıo ı5mı ve . -ğ·· . F k t 

M 1 · · ne go us gerıyor, a a ne kurtarılmıştır. eteksasın ngılız, Almım ve yapılsa ne edilse onu hak 
Son 57 gün zerfmda534 ltalyan elçileriyle görüştüğünü yolund~n döndürmek sustur 

düşman tayyar~si düşürül mü Ş v: ltal~a~ Elçisiyle ~J~n. gö· mak ve sindirmek ka,bil ola· 
120 lnyiliz tayya·resi de zayi ruşmesım !ekrar ettiğını kay· mıyordu. 
olmuştur. Düşman, kayıp- detmektedır. " Eimmei kıramı tahkir 
ıarmdan hiçbir pilot ku rta- Bir /ta lq an den!ld!, " hükum~ti tezyif : 
ramamış halbuki lngi!tere121 denıldı, " halkı ısyana teş-
p·ı t k t bil \ tir.Dü• gazetesi vik l' denildi. Hülasa c:>lmaz 1 

o unu ur ara m ş • melanet, aklcı gelmez hıyanet 
şürülen Alman tayyarelerinın Yunan ordusundaisyan icad edildi. Yazıcıları mah-
ekserisi bombardıman oldu- k d bk .. ··ı 

Çı kbg"' ını iddia e<liyor :me en ma em~ye .suru .. ğu için onların kayıp pilot . . . du, kasa bırsızlarıle bır ara 
adedi bizim dört mislimizdir. . ~~na - Atina Aıansı da ellerine kelepçe vurulup 
Bi2im tayyarelerimiz hep av· bıldırıyor. habishanelere atıldı. Sağda, 
cı idi ve çoğu da tek kişilik Torinoda çıkan Stampa solda ne kadar satılık paçavra 
ti. Bu hakikati göz önünde gazetesinin Atina muhabiri· varsa, nekadar satılık soysuz 
bulundurursak düşman kaybını ne atfen mezkur gazete ta - varsa satm a\mıp üstüne sal· 
iki bucukla zarbetmek )azım rahndan neşredilerek bir dırıldı. 
dır. yabancı Ajans tarafından ve· Fakat, tam 10 yıl süren 

Hava hücumları rilen ve güya 250 elen su· bütün bunlar ona vız geldi, 
b -· ı d M t k bütün banlara rağmen mu • Ve Ingı·ı1·z matbuatı ayının son gun er e e a k dd 'IJ d ~ ff 

h"k" f · d · t' a es mı et avası muza er 

~ilatlı tarife diin 
başladı 

s~s u ume ~n.ın b~ş shıyaske ı· oldu, hak yerini buldu, mem 
Nevyork 16 A.A.- Ame nı protesto ıçm ır ar~ et l k t k t ld 

Mu .. şterek bir demir rika gazeteleri lns:iltereye ya te bulunduk1anna dair olan e e uru u. 
Bize öyle geliyorduki, dün yolu tarifesi hazır pılan son hücumlar hakkın- kaber tekzibe bile değmiyen bütfüı bu habasete alet ve 

kara 16 - 20·8·40 da 
~ k olan beynelmilel 1z. 
\&arma gideceklere lat

(llllrıacak tenzilatlı tren 
~l'rifesine yurdun her 
--~bugünden itibaren 

'-ıış olup on beş eylUla 
1 t ..ı 

oı 1.1cvam enecektir. On 
' i~lll"k b'I 1 b' . . . ll ı et er ırıncı 
( l 20 ı· 'k' . k' ~t ıra, ı ıncı mev ı 

. ', Üçüncü mevki 10 ıira· 

lauıyor da geniş neşriyat yapmakta bir masal teşkil etmektedir. vasıla olanlar, bütün bu mel .. 
Vtt bu esnada halkın vakur 4 Senedenberi hiç bir anette parmağı bulunanlar, 

Ankara - Türk ve Irak su··:... u~ netı' ·.ıı' muba1.aza ettı'gv ı'nı' L • ~ l h k1- b k c h b k 1 
... suuay sıyası mese e . a Kın· üyü üm uriyet ü ümet i· demiryoılarmda müşterek bir sı'tayı"şle yazmaktadır. ı...ı b ha · b0 t h" fk d 

yük ve yulcu tarifesi tatbiki BirAmerikan gazetecisiBristol de bulunmuş, ne de tama - sığınarak içimizde kahp ek· 
µa ne er ngı ır eza ur nin ıonsuz şe at ve a aletine 

için iki meml~ket demir yol limanını ziyaret etmiş ve bu men askeri olan va:ıifesin • meğimizi yemekte devam 
1 ları idarelerinin mümtssille- limanın lncriltere' e lazım ge d b b ı d l ı. k ~ 

e.· .J en aşka ir §eyle meşgu e er erKen, artı .susmasını ri arasındc müzakereler baş· it- ı yıyecek,mühimmat ve si· 
olmuştur· Tam bir musale· bilecek, dünkü günahlar rnm lamıştır. Bu suretle Basraya lah t"mİnİnt" devam ettigıv"ni I d 
met içinde bulunan Yunan Ci fini biraz a uslu ve terbi· 

kadar kolayca nakliyat yapı görmüştür. Ş~hrin bir kaç ordusu kralına ve hükumeti· yeli birer vatandaş olmaktan 
Iacaktır. Bu tarifenin esasi ti defa bombardıman edilme:;İ· 

ne tam bağhhk ve itimatla bekliyeceklerdir. caret eşyası mübadelesini ko ne rağmen hasar yapılamamış 
hizmet etmekte ve bütün Hayır ! bu küstah ruhlu laylaşhrmaktadır. Ayrıca Bas hr. Yollarda seyrüsefer 

ranııı harici ticaretimiz için norma .ıır. Fabrikalar var.,.uv· l J ı. millet hütumetinin siyasetini bu ters doğuşlu, bu kahpe 
·ı l k d tamamen tasvip eylemekte • hynetli soysuzlar, yine ve hae bir transit ınt rkezi olması vetı e ça ışına ta ır. 

"1 k l t dir. la söylenmek, dırlanmak, kö-~ tep mezun arı hususunda da Irak hükümeti Diğer bir gazeteci df" ngi k A b k . . . . 
~l. Romanyada i 1· şe ve uca ta sınsı smsı u· , qiye ml·1· d ÜrÜ le temaslara başlanmıştır. !izlerin tayyarelerini dağınık l kt d'I 

Al h Id b 1 d 1 maıJ eı:allı·yetı• uma an vazgeçme ı er: <>labilecek 1nangaga a e u un urma arının K. Yüz buldukça şımarmağa, 
L l çok iyi olduğunu süylüyor. Bükreş 17 A. A. - Al· etraflarına dalaşmağa yelten ~b 1 Yapdacak sipariş er ve bu dsğ'rnıklıg rağmen man Ajansı bildiriyor : Ro- d,·ler . . il - (Tasviriefkar) 

ı ~''"den: bazı-vilayetler· Ankara - Ticaret Vekale telefon muhaberatile hareka· manyadaki Alman ekalJiyet· İşte bunlardan biri, ge · .. 
>'•c, cevap verecek ti alakadarlara bir tAmim yap tın hıç sekte~a uğramadlln leri Şefi Romen Bqvekilini çen bir gün, bir yerde: "ben, 

f ' Lise mezunu bu· mış, Almanyaya yapılacttk si· 1 ve t ıın bir ~Ürdtle İfd eclıl- 1 
ziyaretle Alman ekalJi)'etinin bu Yenigünü şöyle, böyleme 

~ ·. lıodan ıon günlordo parişlerin aynı zamandı der nıekle olduğunu ve bu ı le taleplerini bildirmiş, 8aşve • çalarım şöyle, böyle yaparım,: 
·• ~t~ Yt-kiletince alınan hal mıntakv ticaret mıidtir· ıniıı Fransa inhilaliııden bir kil bu taleplere bir haftaya buyurmuş ! 
O' ~ 'r' Qauran Ortamek lüklerine bild:rilmesiı1i emret Jerı:; alınarak i)ğrenilmiş olduğu kadar cevap vereceğini va- Doğrusu, bu kadarınıı, 
ı ~:~'!tara da 1lahiye mü miştir. Böylehkle Alın111y ,dan nu yazıyor. deylemiştir. biz kustabhk ta diyemiyece· 

. ı vtlecekJer. n~ kadar mal geld·ği ve 1 ~~~~~~~~~~ ~=~===~~ ğiz artık .. yalnız şu kadarı· 
'l~\'· k sipaı işll•rden ,yeriııl" getirıl· EN SON DAKiKA nı ağzımızla söyleyelim ki, 
•i~·· Öy gezileri meyen olup olmadığı kolay M •ll""" Ş' 

1
. • Yenigün gazetesini ( yapaca 

ttt ı. oy gezilcri:yarıodan ca anlaşılacaktır. l l e ım ız iı ) şu veya bu ( liJe ) vası-
~..,_şlımaktadır. Yann Di~er tarafta ı Al narı hu· A. ta edebileceğini sanan bu 

, ~•raka1 köyü 've kumeti henüz yeni Türk .. adam müsved~esi ,: , böy 

~~·?Hecek ve köylü· Alman ticaret. anlnşııı~sını D Ün e kr a,. segah ele ç ıkl ıl ar :ım~;:n·k~fr t~;::: ~:~::k 
'- lıl ınevzuıar üzerin . tasdik elmemıştır. Bu yuzd•ıı istemiştir. 

t~)! ed·ı k y A 1 ı olan s· Ankdra 17 (a.a.) - Milli.Ş ... "'f Cu" mhurreı'si ismet lnö--t "'I)~ .. 
1 

ece tir. arın lmanyaya yapı 0 ış ı- - Peki, bu adam kimdir ? 
~'" b:~!cülük kolundan parişler yola çıka'.ılmama~· nü dün akşam s •at 23 te hususi trenleriyle ve Yerköy mi diyorsunuz. Ne bileyim 
, •lı,d .ıuo kollardan mü tadır. Almaııyaya bıtbassa kını istikametinde şehrimizden ayrılmışlardır. Milli Şef istas· • ben I :onu görseniz, alnın· 

~ •ttirak etmekte· yevi ecza üzerinde mühim si yonda Vekiller, Mebuslar, Mülki ve Askeri Erkan dıki kara damgadan siz de 
parişler verilmiştir. tarafından uğurlanmışlardır. ~ırsmız elbette ,. Ş! Bı · 



Naci Tınaz 
1
· Rusga 

Dün Ankaraya döndü Finlandiyadan yeni 
On beş gündenberi Ha metalibB,ttaını 

-tayda Valimizin Misafıri ola bulunuyor? 
rak bulunan Bursa Mebusu 

bık Milli Müdafaa Ve· Helsinki 16 (a.a.) -- Ha· 
ve sa A' b'ld' . 
kili Gener<ıl Naci Tınaz dün vas ıansı ı ırıyor: 

t 10 28 d T 
Yapılan tahminlere göre 

saa , e ve oros . . . 
Ek ·ı 1 k d d Rusya Fmlandıy&dan yem 

spresı e s en erun ım . b 
A k h k l 

. 
1 

metalı atta bulunmaktadır. 
n araya are et ey emış er V H . k" d'" d" ~ ansızın elsm ıye onen 
ır.H ta S . f" • l Finlandiya elçisinin bu meta· 

a yın c.ym mısa ırı s- 1• b . 
k d · t d V ı· .ı atı getırmekte olduğu zan en erun ıs asyonun a a 1· • 

· p t" '"f tt" · · ı olunmaktadır. Nitekim bırkaç 
mız ve ar ı mu e ışınıız e .. . . 

'/ngilterede 
Beşinci kola karşı 
alınan tedbirler 
Londra 17 (a.a .) - A· 

vam Kamarasında Alman 
beşinci koluna karşı lngilte· 
rede iiç ay evvel teşkil edi· 
len komite hakkında Çörçile 
sualler sorulmuştur. Çörçil 

böyle JZizli bir teşkilat hakkında 
alenen müııakeşelerde bulun· 
manın doğru olmadığım söy· 
lemiş ye şunları ilave etmiş· 
tir. 

Sovyet Mat
buatına göre 
Harp uzayacak 
MoRkova - Tas ajansı bil· 

diriyor: 
Pravrada gazetesi, beynel 

milel hadisatı mevzuu bahse 
derek şunları y<>zmaktadır: 

Hastahane 
• • 
ıçın 

Erzak alınacak 
Hastan.enin etten 

dokuz aylak bütün erzak 
yacı münakasaya 'konu·---... 
tur. Talip olanlı-rın yiiS 
yedibuçuk muvakkat terai 
akçası ·makbuzile birlikte5 
940berşembe giinü saat16 
hastanede müteşekkil 111" 

yaa komisyonuna ve bu b 

lskenderunda bulunmakta gun evvel Helsinkıde bır ko· 
olan Mebuslaı ımızdan Ab· münist nümayişi yApılmıştır. 
dul ah Mursaloğlu, Hamdi Memleket dahilinde bütün 
Selçuk, hükümet ve- Parti ihtiyati tedbirler alınmaktadır. 
Erkim Belediye Reisini ve lsviçre bitafhğı 

"Tahminen 10 hafta ka· 
dar evvel bu komiteyi itimat 
ettiğimiz birine teşkil ettirdik. 
Bunun da sehebi Holandada 
beşinci kolun elde ettiği mu· 
vaffakiyetlerdir. Biz kuvve· 
timizden emin bulunuyoruz. 

Fransanın tesliminden son 
ra Birleşik Amerikanın yar· 
dımlarma istinat edı~rek mü• 
cadeleyc devam elmekte olan 
İngiltt'renin Almanyaya karşı 
ola!! harbi, yeni bir safhaya 
girmiş bulunmaktadır. 

Müşkülat şuradan doğmak 
tadır ki, bu muharebede ka· 
ra cephesi mevcut değildir. 
ingilterenin Avrupa kıtası Ü· 

zeriune Almanyaya karşı hiç 
bir hareket üssij mevcut bu 
lunmamaktadır. Alman yük· 
sek kumanda heyetinin ka:-· 
şısında da oldukça müskül 
vllzifeler çıkmaktadır. in git iz 
kuvvetlerinin imhası 
ve hiiyük Btanyaya impara· 
torluğunurı heyeti merkezle
rinin felce uğratılması, ancak 
askeri barekall lngiliz adala 
rına kadar tt'şmil etmekte ka 
bil olabilir. 

ta tafsilat almak istiyenl 
de daha evvel her gün 
tane idaresine mür11ca• 
ilan olunur· 

Bir memu"' alına 

~~ 
L.ar, 
ıs· ,. 

güz\d,, bir kalabalık tarafın yine ihlal edildi 
dan uğurlanmıştır. [c;viçre üzerinde ~dün ak· 

Kendilerine iyi yolculuk şam iki yabancı tayyare fcö-
dileriz. rülmüştürtür.Bu tayyareler son 
Şeker mese- süratleltalya tarafana gitmişler 

ba esnaôa alarm)şareti verilmit 
[esi ve iki saat sonra tayyareler 

Belediye bir satış ayni yolu takiben düşmüşlerdir 
İsviçre mehafili bu hare 

magazası açmak ketin İsviçre bitaraflığını ih· 
tasavvurunda lal ettiğini söylemektedir. 

Son üç gündenberi baklral 
ların ve şeker satan tacirle 
rin ellerinde mevcut stokıı 
saklayarak, şek""r satmadık· 
)arını ve bu yüzden halkın 1 
çok müşkül bir mevkie dijş-
tü~ünü dün yazmıştık. 

Bu neşriyahmızla alakadar 
olım makamlar derhal faali
yete geçerek tetkikata baş· 
lanmışlardır. 

Haber rldığımıza gere, ıhti 
karla Mücadele Komisyonu 
Belediye ile temas ederek 
ihtikarın öııünli alm"k için 
icap eden tedbirlerin sürat· 
le ittihazını derpiş elmekte· 
dir. \tk iş olarak Belediye· 
ııin bir parakende 8atış ma· 
ğazası açarak halka 33 ku· 
ruştan şeker satması düşü· 
nülmüş•ür. Hergaldc· bugün 
yum şeLer meselesi halle· 
dılecktir. 

ŞikayE tler: 

Belen Belediy'=sinin 
nazarıdikkatına 
Bır okuyucumuz anlattı: 

Ajrikada 
Trablus Garbe 

hücum edildi 
Kahire 17 A.A.- İngiliz 

HavaKuvvetleri Karargahının 
tebliği: 

Hava kuvvetlerimiz tara
fından Tarablua gar~ yapı• 
lan muvaff akiyetli bir hücum 
da limanda bulunan birçok 
deniz tayyarelerine hasar ika 
edilmiş, bir petrol ., depo um· 
da yangın çıkarılmıştır. De· 
niz tayyareler inden ikisi yan 
mıştır. infilak eden bir tay· 
yar! benzin dt"posunun ateşi 
ı ıhıtma kadar gelmiş ve iki 
d~niz tayyaı esini yakmqtır. 

Tayyart-lerimiz salimen 
iislerine dönmiiftür. 

Şarki ltalyan afrikuuıda 
Eritre ve Habefiatanı hücum 
t'dilmiş birçok hangarlara 
ve binalara düten bombalar 
infilaklara sebep olmuıtur.' 
Y erd~ bulunan dütman tay
yar~leri yakılmlfbr. 

Somali cephesinde 
ki vazirel 

"Dün biraz dinlenmek ve 
öğle yemeği y-!mek için üç 
arkadl\ş•mla beraber Belene 
gitmiştık Öğle yemeğine 
bir kilo pirzola ısmarladık Loııdra 17 A.A.- lngi 

Fakat bu ~eşkilatın yapıl· 
masına da lüzum vardır. 
Çünkü diişm:ın arhk bizi ga 
fil avhyarak içimizden fethed~ 
miyecektir.,, 

Çörçil b1r nutuk 
!»Öyliyecek 

Londra 16 (a.a.) - İngi
liz Başvekili Çörçil sah günü· 
Avam Kamarasındu harp vazi 

yetine dair mühim bir nutuk söy 
liyec:ek ve bu nutuktan sonra 
Kamara eylula kadar kısa bir 
tatil devresine girecektiri 

lnğiliz matbuatı ne 
diyor? 

Londra 16 (a.a.) İn· 
giliz matbuatı bu hadise üze· 
rioe ıu mi.italeayı yürütmek· 
tedir: O eyli Telgraf: Bu de· 
oizaltmm bir ltatyan deniz· 
altısı olduzunda şüphe olma· 
Jığmı işaretle geminin li· 
manda demirli olması dola
yıaiyle baoka millete ait zan 
nedilerek biç bir yanlışlık ya· 
pılmasına ihtimal olmadığını 
tebarüz ~t.tiriyor. 

İngiltere il~ Alınanyca arl\ 
sındaki muharebe denizde • 
ve havada yapılacak hareka 
ta münhasır olaca~ olursa bu 
harekat istediği kadar şiddet 
k~sbetsin, muharebe gayri ka 
bili içtinap bir surette uza· 
mış olacaktır. 

lngiliz mukavemetinin i· 
zami uzamasında Amerikan 

emperyalizminin menfaati var· 
lJır. Zira bu suretle, Birleşik 
Ameı ikanın Amerikan kıtası 
üzerindeki nüfuzu artar ve 
Monroe doktrininin yeni t~f
siri olan yani "Amerika bir 
leşik Amerikanıııdır" talebi· 
de yerine gelmiş olur. 

Deyli Ekispres gazatesi de 
ayni fikirde olup ;;u müliha· lngiliz mukavemetinin kuv 
zayı ilave etmektedir. vetlenmesi, birleşik Amerika 

halyaniarın maksadl ligi· ya p:-ısifik me!elderini de hal 
liz donanmasının yüzünü Yuna letmeğe vakit bırakır. Bura· 
ııistana çevirerek kuvvetleri· da b"rleşik Amerikanın ga· 
nin Mısırdan uzaklaşmasını yesi, Japonyanın, Avrupamn 
temine uğnışmaktır. vaziyetinden istıfade edf\rek 

Vilayet Makamınd1tn lebi 
1 -- Antakyada açıl ~kı 

olan umumi kütüphane ltb 
(15) lira aylıklı bir me dır 
alınacaktır. lia 

2 - Almacak olan mt Ge 
ru,ı \lrtaokul mezunu ol 
askerliğini ikmal etmit 

t lunması, lazımdır. 
3~-Taliplerin taadd" 

de. aralarıoJa Maarif M 
lüğünde müsabaka6 imtih 
pacaktır. 

4 Bu .. memuriyete : 
olanların dilekçeleri, 
diplomaları. hüviyet cüı 
lan, askerlik vesikaları, 
kıta vesika fotoğrafla' ı, 
diye kadar başka hizm~t 
bulunmuşlarsa ona ait 
kalırile 18 ağustos 940 
mına kadar Vlliyet m r 
na müracaatları '4 

300 Mektep sıraf '' 
yaptırılacak 

Vilayet Daimi encüdl 
den 

Bt!heri SSO kuruş kı 
ie ilkokullar için yapb 
olan 300 adet sıranın 
ıi 20-8-940 cuma 
saat dokuza bırakılmıt 
liplerin mezkür gün ve 
ta • yüz.Je 7 ,5 
çasile daimi encümene 

cKi~:ıık
0

diJ~ 
kan 

Taymise göre bu lıadise Pasifikteki vaziyetini takviye Vilayet Makamından: 
' Arnavutluk hadisesiyle alaka· etmemesine mani olmaktır. l dl 1 - nönü caddesin 

zipaşa o u u ıttis aın • 

ve yedik. Fakat kasap bizden liz Somaliaindeki vaziyete son 
bu bir kilo pirzola için tam günl~rde Londra siyasi me· 
!20 kuruş istedi. Müşkülatla hafilini endişeye difürmiiftür. 
90 kuruşa razı ettik. Etin ki- ,ltalyan mnvaffakiyeti strateji ha 
)osu 38 kuruşa satılırken fn. kımındao kıymeti olmamakla 
runda pişirilt!n pirzolanın beraber Musolini bu har.!keti 
kilosu 90 kuruşa satılır mı? le şimdiye kadar uğradığı mu 
Belan Belediyesinin nazarı vaffakiyf'!sizhği telifi etmiş o
dikkatını cdbets~niz fona lacaktır. 

dar olup Yunan·lı.lan korku, l· ı Ja.ponya, Aollaı.1da. H. i.nd. ista· k 1 · ı · d,1' 
maktan bqka bu şey değ 1- nıle Fransız Hındıçınısrne de kan 1 ağusto94fh ta • 
dir. Fakat bu korkutma ha· göz kJymuş bulunmaktadır "t'b tı. · ı ı eren ar yrma e 
reketinin nereyt: ka<la~ va· Japonya Hollanda Hindistanın nunu hükumleriııe te 

olmaz.,, İngiliz kuvvetler! Berbera 
Y enigün: deki mevzilere çekilerek mü· 
Okuyucumıız tamamen dafaaya devam edeceklt!rdir. 

haklıdır. Yayla yapmak veya Askerhk işleri 
dinlenmek için gelen sayfiye-
cilere fahiş fiatlarla yiyecek ve Şübede kayıtla ve kayıt-

r~cağı . merak edılecek ; dak.i vaziyetini. tak~iye et~ek' 20 gün müddetle ~çık 
bir şeydır. ( tedır. Fakat bırle:;ık Amerıka maya çıkarılmıştır. 
Taymiı Davut Hocaııırı l ile o\an münesabatını daha ' 2 - Dükkanın ayh~ 

iki ay evvel katledildiği halde 1 ıiyade dozmak için ası! taz· hammen kira bedeli iti 
bunun kokusu ııedeıı şimdi yikini Hindiçini üzerine tev· senevi 36 liradır. 
çıkmaktadır, diyor. cih etmektedir. Japonya, Fran 3 - Arttırma 20, 
e!!!!!-!!!!!e::!~~~~~~~-1 sanın hizmeti dolayısile Hin· h günü saat 11 de . 

Gündüzde diçinide büyük bir mukave- makamında müteşekk1I 
met görmiyeceğini ümit et· encümende yapıl~c~ktll:' 

Yarından itibaren renkli ve 
şaheser bir filıntŞahaıı e çıl
gıdıklar) oynıyan Adolf 
Meniu mutlalra seyretmelisiniz. 

llalkta 
G~NÇLIK GÜNAHI 

nıtktedir. Japonya Hindiçini· 4 - Şartnamesınıo . 
de Çinlilere karşı kendisine iı~eyenlerin.Maarif. ~ 
bir üs teşkil etmeğe ve bu maracaatları ve talıPl;.d' 
ticaret piyasası üzerinde de nelik bedeli i~rın r'"u4 
bakim bir vaziyet almağa mu tu~ olan te~ınıt 1 tmaliye vezneıın., '/ 
vaffak olmuştur. makbuz almaları, ve 

saire satmak nihayet llel~n sız yerH ve yabancı 336 do 
sayfiyesi ve Belenliler ıçın ğumlu ve bu dojılmlularla 
zararlıdır. Belen Belediye· muayen~ye tabi diğer do~m 
sinin bilhassa oazandikka· lulardan ve ~imdiye kadkr 
tını celbederiz. herhangi bir sebeple sevide· Aşk, ihtiras ve heyecHan fil~i 

. . . . . Pek yakında Lorel 1:trdı 
Bir gazino kapatıldı r.ı tehır e'~ılmış kı~ hı~met· ÇOCUK HıRSlZl 

arilıinde bu makbıasl• JI 
İngiliz matbuatı Hindiçini mi Encümene müraoll"J 

deki Fransız hükumetinin al· 

Saray cadt:Jesindeki Dur• h tam ehhyetnamelı mukel · ı' •••••••••--• 
kal gazinosunda kumar oy· leflerin 25 ağustos 940 ak • Ne!riyat .Mudürü 
nandığı göriildüğünden şanıma kadar şübeye müra· / Selım ÇE.LFNK 
.uıbıtaca kapatılmıştır. caatlacı. C.H.P.matbaası ANTAKYA 

mış olduğu azimkir vaziyeti (. -------~ ..... 
Almanya ve İtalyanın bu mu ( 
kavemete mani olmak iste· İ 
memelerile izah etmektedir. 


