
[Sayısı heryerde2ikuruş] Çarşamba 

Milli .. ef lnönü 
Dün Ankaraya döndüıe1 
J.\nkarad3 coşkun ve candan tezahürat

·. la karşıl<1nan C.ümhurreisirnize Başveki
lirniz Doktor Refik Saydam da refakat 

etmekte idi 
~ .. Ankara 6 A. A. - Bir 
llddettenherİ Y alovada İs· 

• ~~atta bulunan Milli Şef 
Utnhurreisimiz is.net loönü 
~iün hususi trenlerile 1stan 
"llldan şehri.ııize avdet bu_. 
~rrnuşlardır. Milli Şefimize 
, ahekilimiz Doktor :Refik . ~ 
~dam da refakat etmekte 
~,. 

Milli Şef istasyonda Bü· 
Qk Millet Meclisi Reisi Ab· 

dülhalik Çenda, Genel Kur· 
may Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak, şebrimizde bulurfan 
Vekiller. Parti Genelsekre· 
teri Doktor Fikri Tüzer, 
Parti idare heyeti azaları, 
mebuslar, Vekaletler erkanı 
ile askeri Komutanlar ve is· 
tasyonu dolduran kesif bir 
halk kütlesi tarafından coş· 

kun ve candan tezahüratla 
karşılanmışlardır. 

11asztasız vergilerin birleş
trilmesi düşünü/yor 

Bu vergilerin birleştrHmesi mükellef
lere büyük kolaylıklar temin edecek 

• ~nkara - Vasıtasız vergı kolaylıklar temin edeceği 
~İrı birleştirilmesi için Ma- dikkat nazarına alınmış ve 
~e Vekaletince tetkikat s<'na , bu işe büyük ehemmiyet ve 
~dikten sonra mütehassıslar rilmiştir. 
•rafındr.n bir rapor veri it - Bunun için Maliy~ Veka· 
k ve buna nazaran kanun letince yapılmakla olan tet· 
~ıhası yapılarak meclise v kikat kısa bir zamanda bite· 
':celc:tır. Böyk bir l.l.sulün cek ve kanun layihası hemen 
~kellefler için çok büyu1\ tanzim olunacaktır. 

Ecnebilerin ikanıet 

~uşvekilimiz 
~atayhlara refah ve 

Yurdumuzda 

Muso inisiz 
Akdeniz 

Artık Akdenizde bir 
tek ltalyan gemi~i 

görünmüyor 
Londra 6 (a.a ) - Mısır 

' Filistin ve Maltaya giden 
"Deyli Telgraf., ın muhabiri 
bu seyahat hakkındaki intiba· 
!arını şöyle anlatmaktadır: 

"Bu seyalıatı Akdenizde 
sanki Musolini yokmuş gibi 
tamamladım. Ne gidiş ve ne 
de Jönüşte İtalyanların Mal· 
ta adası civarındaki denize 
hakim olmak teş .. bbüsüne dair 
birşey görmedim. Halbuki 
bu mmtaka Musolini halyası 
için hayati bir r:bemmiyeti 
haizdir. Akdeniz hiç bir za 
man bl.ı kadar boş olmamış· 
tır. Bu kocaman deniz,fo gi
dip gelen gemiler hep lngilız 
ticaret gemli eridir. Ticaret 
füoluımız bu denizde her za 
man fazla serbestçe gidip ge· 
lirken, Musolininin denizaltı 

g~mileri her zamankinden 
daha çekingen gorunuyor. 
Zira batmian 20 den fazla 
İtalyan denizaltısından başka 
Musolinin hiç bir muvaf· 
fakiyet kiizanamamıştır!,, 

Suriyenin deniz tica-
reti kesildi 

Londra 6 (a.a.) - İngi· 
liz ticaret nnzırı bugün söy 
1edi~i bir nutukta demişdir 
ki: 

saadet , dileyor 
"Su riyı•nin deniz ticareti 

ve seyahati hakkın o kadar azalmışdır ki, hali 
da yeni bit kanun hazırda Suriye . sahillerinde 
Ankaradan bitdirildigine en küçük bir kontrole 1üzunı 

t 23 temmuz kurtuluş ba)
tnı rn:inasebetiyle Valin.iz 
tafından Başvekilimiz Dok
t Rdık SayJdfna çekilen 
~ g~afa, sryahatt , buluıı.nJk· 
ı 0•.ııı Başv~kilimiz tarafın· 
aıı b .. . . 

ij~ ııgun Ct"\Up gelnıı~ıır. 

• q
1
, le'grafıa rı a) nen ı t şre· 
ıoruz. 

göre "ecnebilerin Türldyede görmi) oruz çlınkı..i artık Su· 
ikametleri ve seyahatleri ka· riye limanlarına te'k hır va· 

bancı vapur gitmemektedir. nunu"nda esaslı tadilat yapan 
yeni kanun meriyet mevkiine Irak petrolleriııin Tarablusa 
girmiş bulunmaktadır. verilmesi yüzünden İtalya· 

Kanun, ecnebilerin girme ya Suriyeden petrol da ihraç 

Selim:ÇELENK ., 
NeşHyal: .Müdurü ' 

Romen-:Macar ltalganlar 
ihti/ô.j l l Ağır bir mağlubiyete 

Gittjkçe ağırlaşıyor uğradıla.-
Lt>ndra 7 (a.a.) - Sudan 

Bükreş 6 A.A.-Transil· hududundan lngUiz Başkuman· 
vanyalı olan sabık Ticaret danlıgına gelen resmı haöer! 
Nitzıra Bükreş gazetderinde lere göre, burada anı bir baa· 
bir makale n~şretmiştir. Bu kın yapan lna-iJi~ kuvvetlerı 
makale hülasa olarak şudur: ltaıyanları ağır bir mailuliiye 

«Transilvanyalıların fazla te u~ratmışlardır. içlerinde 
aşırı giderek memlek,,tin 37 zal>ıt b u 1 u n a n 
menafiine halel getirecekle- birçoK İtalyah askeri maklul 
ri.nden asla korkmamalıdır. düşrnüş, 15 tan" tahrip edil
Bız uzlaşmayı seven adamla miş ve mühim mık3arda İtal· 
rız Devamlı bir sulh için la- yan ve yerli askerler esir 
zım gelen fedakarlığı yapa· düşmüştür. 
rız. Fakat bu Fedakir 

ı.k ~omen vahdetini bozctcak Bir A vustra:/ıga 
ve bır tek Romanyalının esa 
ret altına girmesini intac ede Nazırı diyor ki· 
cek şekilde olmam,lıdır. Tran • 
silvanyalıJur haklarını ve Alman olnıal<tans~ 

t 
hürriyetlerini şiddetle müda- lngifiz o1araklölme-
faa etmek zamanı gelince • •u • 
bundan çekinmiyeceklerdtr. yı tercın e<lerım. 

Almanlar 
Kaleye büyült toplar 

y~rleştirmişler 

Londra 6 A. A. - A· 
vustralyanın sanayi nazırı ga 
zetelere beyıanatta bulunarak 
demiştir ki : 

• lngilterenin Almanya 
Londra 7 (a.a.) - Al· tarafından istilası takdirinde 

manl~rın Manş sahillerine Alman olmaktansa,• İngiliz 
ve bılhassa Ka leyf'! uzun olarak ölmeyi tercih ederim. 
menzilli toplar yerleştirdikleril Eğer hadiseler bir sinir ve 
hakkında buraya gelen ha· mukavemet muharebesi şelC· 
berler lngiliz mehafilinae hiç line girerse f ·ı· 1 • Al b' d' d ıs ı , ogı ız erm • 
;r .. er~ ışe oğu~mamıştır. manlardao falla dayanacatı 

Salab1yettar askerı mehafil h kk kh Al 1 L 
şu mütaleayı beyan etmek- mu a a r · man ar on· 
tedirler: drayı bombardıman ettideri 

Manşın bir tarafından bir takdirde lngilizler de Berli· 
tarafına uzun menzilli toplar· ni yakıp yıkacaklardır. Bu • 
la yapılacak atışların hiç bir güııkü vaziyetin şu veya bu 
kiymeti yoktur. tBu atışlar şekilde inkişafı İngiltereye 
lsabeth olamıyacağı gibi sıh· yapııacak taarru~ ve bu taar· 
halli olmasına imli-an yoktur· ruzun seyrine bağlıdır. 
fııgilİz sanillerinin uzun men· 
zıl1ı toplarla dögulmesi Aı· / . Bizim vazifemiz, İngiltere 
manl:ira çolC ınasrafh olaccıgı ıle yrtoyana ve sonuna kadar 
gı1ıi. fayda da lemin etmiye· ı harbt-derek yeni dünyayı mü 
<' el<tır. dafaa ve muhafaza etmektir. 

\OK SAYIN BAŞVEKiL 
Dr. R" FIK SAYDAM 

leri ve ikametleri menedil· edilememt-ktedir.,, 
miş o~an yerlerdt>n maada Batan gemiler hakkın- r-:..._ 

memlekdin muayyen bazı nok da Alman yalanları EN SON DAKTKA 

ANKARA 

bugün .ı:3 Temmuz kur · 
ıu .. bayramım çok. parlak 
k hu~at ile kutlayan Hatay 

~r 1, sız muhterem başveki· 
~~111 adrnı şükranla }'Bd 
'•ıı~r t\~ ır. Hatay halkııım şük 

liı~ ~Uyğularını arzederken 
't~:• derin say~ılarımı da 
~!:l)ltnekle bahtiyarım. Hür· 

"' ellerinizden öpnim. 

Hawy Valisi 
Ş()Şiikrü Sökmensüer 

l<RO SôKMENSUER 

t. HATAY 
rtaıa 

.ı~ }' 
1 
Y~.n Anavatana ilhakı 

~~ ~· donümü töreni dolayı 
~1-~ nklnnıda gösterilen duy 
~I ~lk,,a lt-şekkür eder sayın 
~ ... r . 
tıın. ~tah ve satıdetler di· 
n 
"şvt-k 'ıl D r. Saydam 

talarırıda clahi münferid veya L d 6 İ z: • Vı 
on rn (a.a.) - n i t k • 1 • • • 

toplu b:r halde ikamet veya liz bahriye nezareti bildi . ıraa e lılımı·""ln 
seyahatleri icabında Vekiller "1iii 

rıyor: 

Heyetinin kararile menedile· Geçen hafta içinde Al· t tk • 1-l • 
cektir. Bıından başka polis manlar 1 milyon 267 bin IO· e lK e rı 
ten de müsaade istihsaline nilatoluk lngiliz ticaret ge· 
tabi tutulacaklardır. 

misi batırdıklarını iddia edi 
İkamet, nıisaferet veya her yorlar. Halbuki bu rakam 

hangi bir maksatla yanlarına 0 kadar hayalıdır ki, bt: 
evlerine ve idareleriııe bir 

mikdar harbin başlangıcın· 
ecnebiyi kabul eden herkes l 

banbni batar. ngiliz gemile 
nihayet 24 saat içinde en ya rinin tonajını g'"çmektedir 
kın polis ~eya Jandarma ka Bu hal, düşmanın ııe büyük 

( rakoluna ecnebinin hüviyeti bir cehalet iı.;inde bulundu 
ni vesikalari!e hirlikte bildi-

ğu·ıu gösterir. Atmanlcar her 
rnesi mc.cburidit. AncaK., hiç 
bir menfaat mukabilinde ol· hnsara uğrattıklan gemiyi 
mayan ve müddeti yedi gü batmış saymaktadırltu .,, 
nü geçmeyen m'saforeller 
bu mecburiyelten müstesna 
tutulmuştu:. Fakat hükumet 
ıüzum görduğu takdirde ka· 
rar bu gibiler için de tatbik 
edilebilecektir. 

Vatandaş ! 
Göklerimize ha~im ol· i 

mak vatamıı emniyet lf"ın ! 
lidır. Hava Kurumuna azc. 
ol! 

lVfuhlis Erkmen Kütt.hgada 
köqfülerle hasbihalıer gapfi 

Kütahya 7 ~· A. - Nııhiyelerde yaptığı tetkiklerden 
tıvdc·t eden Zıraat Vekili Muhlis Erkmen şerefine Bele· 
l } e düıı bir çay ziyafeti vermiş ve bu ziyafette sanat 
nbJb: ile tuccarlar ve civardan gelen çiftçiler huır bu 
lunınuşlıır. Zira~t Vekili çiftçilerle hasbihallerde buluna 
rı:ık blitün ihtiyaçların temin edileceğini kendilerine va· 
de>· lemiştir. 

lst anbuı gazeteciferi lnönü kaınpında 
Ankarn 7 A. A. - lstanoul matbuatına mensup 20 

kadar gazett"Cİ Türk Hava Kurumunun davetliit olarak 
dün lnöııü kampına gid~rek havacılarımızın · uçuılarında 
lıazır bulunmuş ve bu uçuşlarft iştirak eylemiıloraır! 



Pirinç ve Pa· 
muk mahsulü 

Bu sene fevkalade 
bereketli 

Milli piyango BOn a,ırı: Romanya Açık arttırma. ~ 
'T' l b J •g"" • • AntaOya icra memurluğund~· ~ 

Bugün çekiliyor ı a e e l l Yo. hudilerı ipotekli olup paraya çe\'rıl ~t 
Milli piyangonun birinci eke/ı·yenJer .1 I mesine karar verilen ve ye 

keşidesi bugün öğ'leden sonra Cendereye giriyor ar minli üç ehli vukuf marifoti ~ 
saat 6 da lstanbulda Fenar· • Bükrt>ş -Röyter le tenıamına (2000) Türk e~ S lcı 
bahçe stadmda çekilecektir. l ki gün evvel sinem1tda Romen Yahudilerinin mil· raka nakdiyesi kıymet takdır ' 

Bu sene Amuk ovasına Büyük ikramiyesi 40 bin lira solumdaki locada otu~an liyet ve Statüleıini kati suret ettirilen aşağıda evsafı yaıt• 
ekilen çeltik mabsulünün fev olan bu zengin keşide radyo bir kaç Lise talebesı • le tesbit eden tedbirlerin lı Antakyamn Süveydiye na·. 
kala" de bereketli olduuu yapı· nı·ıa, yanlarındaki locaya bir h. · bagv lı levş·ıye Hı'ristl ı\ 

e- ile neşredileceğinden bileti ilan edilmek üzere olduğu ıyesıne 
lan tedkiklerden anlaşılmak- adam oturdu. Konuıuşu,dan k .. ·· d k"' (1288) nu· 

olanlar saat 6 dan itibaren bildiriliyor. Dtinkü kabine yan oyun e aın tadır. Pl.rin·~ ekilen saha 60 Tu··rçenin, anadili olmadığı } b' b h · t marJJI t 
... keşideyi radyolardan takip toplantısında Yahudi mesele- mara 1 ır a çenın a f( 

bin a:ö~ı~ı:r~:~:rd:. uhsulün edebilirler. =~n~:ı~:t7nı b:a~:~;~;r~~r:• si ve ekalliyetler meselel.ri j,~~~e':.'"1t;,'9lô ;g::!~a•::: '11 
berek~tli olması nazarıd i kk a- ralarına uzatarak şunlara ~öy görüşülmüştür · tayan perşembe günü saat 9. 1 1 
te alınarak rt!kolteni nen az ~ereyag"" l ye- Zannedıldiğine göre, lal· dan 12 ye kadar dairede bi. 

ledi : mz umumi harplt!n e Jvel eli 10 ·ı k·ı u HeÇt"Ceği B' . .. m'ıze rioci açık arttırması İcra e tıır, mı yon ı oy 6 • f - ızım muessese Romanyalı olan yahudiler kd eli 
tahmin edilruektt.dir ki, bu- rzne OlJ niçin gelmiyorsunuz'! G.el.ir., h f lecektir. Arttırma ta ire ~el 

~ Romen milliyetiııi mu a aza , len kıymetin yüzde yetmiş be L_ nun Hataya getireceğı servet AlmanJada ne ne gece yarılarma kadar ıçm, d b' 1 kl d. R ·ıı· • 1111 
muhakkak ki çiftçinin yüz unu b hı k d d nsedip ~g· • ·ıı - .. , ~ e ıe ce er ır. ooıen mı ı· şinı buldug· u surette alıcı ıı. '"'il 

tı.ce verm1°ş? sa a ar<\ a ar 8 
• t. d M h d'l Y l I · 1 1·•' ye ın en a rem e ı t!n a- mına i ıe esı yapı acağı a..-giıldürecektir. I lenin. İşte, bu sene şöyle şöy- hudilerin liberal mesleklere takdirde son arttıranın taab la. 

))igw er taraftan pamuk . Londra A.A.- Röyter ajan le .. deg' işıklikler yaptık, şu.. - 111 
b'ld' · sahip olmıyacakları zannedil- hiidü baki kalmak şartile te.. d .. mahsul~ de şimdiye kadar 91 : myor: meşhur caz takımını getirt-_ .. 

' d · · istihbarat Nazın Duff Coo mektedir. Bunlar ordudan dit olunarak 20,9,940 tarih1, dı görlilmemiş derect' e ıyı ve tik, geçenlerde bar artistle- d . h' 
1 du .. n akşam radyoda ver· çıkuılarak or u muısvın ız ne raslayaıı cuma gu··nu·· ayo •,· bereketlidir. Bu yıl toprağa per, rindeu en lanınmı~ları, sa • " 

d . • · b. t kta başlıca şun metlerirıde kullanılacaklar· sa"'tte dairede yapılacaktır· •·r fazla tohum saçılmış ve ba· ıgı ır nu u }onla nmızda müşterilerimizi " oe 
d ları söylemİitİr: dır. Arttırmaya girmek istiyenJer ~rj V.•tlar da mu··saı't gi ttig· in en k egw lendı' rdi h d" ·· 1 · · k 1 k dd kı1 Tereyağına para verme ' Keza Ya u ı muessese erı gayrı men u e mu a er tt Pamuk mahsulü çok berekd· Çocuklardan biri cevap d k 

1 
d b · b · d• 

tense, top imaline para har· hakkında tahdi at onu ması metin yüz e eş nas etın J 
li olmuştur. cetmer.in daha münasip oldu verdi: 

6
. 

1 
b . böyle: ve Yahudılerin mal ve mülı-..ü pey akçalsı verm~leriveya ulu 

1 
il& 

Nü./ us sayımı- ğuna mütedair Göring tarafın\ 1- ız. ~a e e~ız, . debil- için hususi vergiler tar had il- birbankanın teminat mektubu~ )e 

J dan ortaya atılan prensip Al yer e~e . ~ı edmheyız, k~tı mesi de beklenmektedir. ibraz dm el eri lazımdır. Ha 
h l k d 1 w 1 memız ıçm a a va ı var. ıarı tapu sicilile sabit ol~ PQ azır l maııya a açığın çog.t masına . k . . PropagandaNe:zaretile mat yan ipotekli alacaklılarla d• 

. .. I · sPhep olmuştur. Bu açhğı ya Adam yıne l>ozu dş\vesı- buat mı.idürlügunde müstah- gv er alakadarların ve irtifa~ 
Numarata1 ış erı ·k-ında bu··tu··,1 o.vrupayada ya·-ı le mukabelede .bu1.un u : d y h d·ı b .. 

1 
•• 

,,, h k em a u 1 er ugun yer e- hakkı sahiplerinin bu ha.,· -., ·· l ·ı ı· . 1 .. b. - işte fa1ön aılenm em ız d 
0 surat e ~ er ıyor yacaktır. Her~~yı~ m~4s~ u ı~ hem dt! erkek çocukları ta !erinden ıkarılrnışlar ır. larını ilan tarihinden itibıtr~_. \ 

20 ilk teşrındel kylapılacak olduğumuz ıçın l~ahbudırı kdı lebe oldukları halde geliyor• veni Fı ansız yirmi gün zarfında dairen>'. -.. 
nüfus sayımı hazırı arı, yur· bundan dolayıda t :> meta tın a b . 

1 
h k l j bildirilmeleri bildirilmedit' ~i .. 

td ... ·~ · 1 lar • eyın oğ u er a ş.ım 
1
.... " 

dun her tarafında o ugu g\ )1 kalacağıı. \ <l · ·, . d' k d ken· Bay rag""ı halde satış bedelinin pay - ~ 
Hatayda da süratle ilerlemek· F11kat onun me:4uliyeti ora a · şım ı~e 8 ar . 

1 
nasından hariç kalırlar. J t. 

d·ı · h' k mse mam o· .. tedir. Binalara konulacak olan tert'ydğ politikası yerine top 1 erıne ıç ı General Dögol iiç Gavri 01enkuliinevs ~t 
numaralar hazırlanmış ve bun· politikası kullanan Naıi po• madı • • ren ki i bayrağı ve Mezkôr bahçenin tama~ Ilı 
)arın takılmasana başlanmıştır. litikasına racidir. loıba ve tab • takriben 3407 metre murı ,~ 
Şehrimizde ve kaıa merkez- ribat Nazilerin piştarıdır.T~- Şimdi çocuklarını kolla · kırmızı haçı kabul baa genişliğinde olup bunu' 
lt-riyle nahiyelerde ~e n~ma· biidir ki bunlan açlık takıb nndan tutarak b.r kızlarının etti 453 metre murabbaı üzerirl 
rataj işleri büyük bır surat· Pder. kucaklarına atan, içki masa· 1 Londra 6 A.A. - Gene iki kattan ibaret üst kaiındl 
le · il~rlemektedir. B. Duff Cooper, Alman· larının başlarına oturtaıı 0 ral Dögol Fransayı kurtar• dört oda bir balkon ve •1' 

Ya la yerleri çok yada intihar, cinnet ve verem aileyi ve o bilmem ne beyi mak için lngiliz or.Jusile bir kısımde 4 oda bir sofa -1a 
Y vakalarının muntaıamaman düsünüyorum. Acaba bunlar tikte çarpışacak olan lf ransıı orta cephesinde bir kiler:; 
kalabalık . çoğalmakta olduğunu da kfty· iyi çocuk yetiştiriyoruz zan- k•talarıııa üç Renkli Fransız ön kısmında hava dolabı ve 'C' 

Bu sene yayla yerlı~rı çok dettikten sonra şu sözleri ili nındamıdırlar ·~ yuphklan ha· bayrağı ile vaktile Jandar• men.tadan yapılı ha vız .•e ~ 
kalabalıktır. Bilhassa Soğuk- ve etmiştir: reket. yalnız kendi kendileri kın Fransayı kurtarmak için t~alınle b~ır kar:n ·ı ıba~ ._i 
oluk, Belen ve Nergizlıkte· Bunlar oazi reı'iminio Al· nin ve kendi çocuklarının k d i i 0 9. ır mut a ı e ~ t 

b l . bayrağına oy uğu kırmızı ahır olduğu ve binanın örı '-"' ' 
ki otell<rde yer ve ev u • manyaya bah .. tmit oldutu değil, hülüıı bir küllenin a· Haç işaretini taşıyan bir mında 2954 metre murabı; • 
rnak imkansız gibidır. Yay'a miiceaddit menfaatlerden biri dını, talebeliği lekeliyor. bayrak kabul etmiştir. Kıtaat genişl;ğinde bahçe olup iç•· ~ 
cıların Çoğunu Adana, Cey- siP.İ teşkil etm,.,ktedir. Çocakıaru11 ya mektep. bu iki bayrağı taşıyacak ve de 150 portakal. 150 şeft•., 
han Mersin ve havalisinden ı B. Duff Dooper, Alman- denen yerden çekip, ceplen İ gemi er kı~ tara larma üç ı~O erik, elma v.~ .~eş ıet~1 gel~nler teşkıl etmektedir· la ~ 111 resmi i~tatiıtikl~ri.nde~ oi dolduracakları bo~ ~ar.a· renkli Fransız bayragı. başla· ikı badem, be~ uzıım, dj, 
·-ltiii~Elll-llllmMıl-~•• J bahs~deı·ek şoyle demııtır.Nufu larla salon adamı yetışhrsın· zerdali. 30 nar, iki aldıÇ 

f 'ki b . 1 b rına da kırmızı Haçlı bayra n vardır. R Sm.u arthrmak için ur attı ı yahut ta tnl'" eyı ta e e kl ı F Bulg ar _ omen . er, g"'ı asaca ar.ur. ·ransız tay T kd. I kı .. t .,..,~ · ti rahm·n meıku"r lar k b .. •·t ·· ı a ır o uııan yrıı. ,_-_, ı ı ı gayre ere 6 •· o a uyu sun er · vare:t•ri de uyııi renk ve ··em· k d .. t ·ı t.· a ve b' ,nüzak rele ri istatistikt~rlson yedi nene zar• ., Zaman bizden yalnız sa- ı , . k w ar a gcs erı en uın 
f d ··f b'l"k' 1--•- • d ·ı erk'"k ruh ' bolkra taşıyaca tır. . . çeyt> aittir: . ın a nu usun ı a ıs aza uqa lon adamı egvı, ' ' K IJ i t h b Uiıkrcş 7 A.A.- Alman 

Ajansı bildıriyor: Bulgar hü· 
kiimetile ihzarı müzaken ler 
yapmak üzere Sofyaya gıt· 

miş olan i:{ :rnıanyRnrn Belgrat 
dçisi buraya dönmüştür. Ce· 
nubi Dobrucanın Bulgarista· 
na iadesi ve ahali mübade
leleri hakkındaki müzakerele 
re pek yarında başlanacak-
tır. 

Rus -Amerikan 
ticaret aulaşmas~ 

Moskova 7 A.A. - Alman 
Ajımsı bildiriyor: 

Sovyt.tlerle Birleşik Ame,r.i · 
ka ara:>ındaki ticaret mua • 
hedesi bir sene için temdit 
edilmiştir. Bu anlaşma muci 
hince Sovyet1er Birliği Ame 
rikadan 40 milyon dolarlık 
eşya mubayaa ed~cektir. 

Neşriyat Mtidürü 
Selim ÇELFNK 

C.H.P.ınatbaası ANTAKYA 

k d. 1rmızı -ıaçuı n 1 a Kendisine ihale olan kımse ta oduğunu gÖlterme te ır. lu karakter sahibi ve askeri F { ı 
K~:nıı·k yumu•ama hastalığı ' .. 1 k 1• edilmiş olması, ransar.ın tıal vf'ya verilen ınt·hil hitalll -"" 

-= Y terbiye görmuş, mem e e 1 k l b l · 1 d 1 'h 1 kat"-urtu uş sem o ~ o masın an parayı vermı·zst" ı .a. e 
11 Vükaları vasi miktarda çoğal düşünen, memleket için yaşı ileri gelmektedır. fesholunıırak kendısı .. deıı 

mıştır. 1934 ile 1937 arasın- ynn vatandaş istiyor. Japonlar Hong Kon. vel yüksek te~lifte bu!unanJI. 
daki Kenç ölümleri bir misti 1 Maarif vekaleti talebeye, k .., l seyt! arz etmış oldugu b"";f 
artmı~tır. ı en znarsız kabveleri bile ya ga as et yıgıyor ar almaya razı olursa ona ot.., 

İstihbarat Nazırı Hitlerin , sak ettiği bir zamanda, ken Londra 6 A.A.- Bura· vtya bulunmazsa 15 J ... 
nut.kunun parçafarım ihtiva dileri için biç te yakışık almı ya gelen haberlere göre Ja· müddetle tekrar arttırdl 
eden ahiren lngilterenio üze yan höyle yerlere · tıpk~. mis- ponlar Hong Koııg hududu· çıkanhp en son aıHıranıll ı 
riııe atılımş olan beyanname· yonerler gibi - adc.m gonde~ na paraşiitle asker yığıoaga tün le bırakılır ve iki ilı.•1~ 

leri,"Nazi ha makatının mükem rip falan ailenin kızrnı, fılan başlamışlurdır.1 Bunun Fraıı · rasındaki fark ve ge~ınıŞ ~ 
mel bir misali ,,sözleri le tav- beyin oğlunu reklam yaparak sız Hindi Çinisine yapılacak ler ıçin .Yi:zde.beş faız h ,eı 
sif etmiştir. ıalebelt!ri sineleıine celbet- bir harel<et hazırlığı olduğu eclilerek ayrıca hükme b~ 

Nazır Almanların İngiliz mek istiyen bu müessesde- aulaşılmaktttdır. kalmaksızın dairemizce 
hükumetinin halkını böyle rin reklam yapan ağızlarını tabsil olunur. ··t'1 
ahmakça debdeli ve sıkıc:ı kapatalım. lrlandtıının yardımı Gayri. menk~.lün ın;~IY. 
şiiri okumaktan meneder.eği- SEZER Loııdra 6 (a.a .) Yıtka- kim vergı ve rusuoıu ~ 
nf zannetmekle cidden şayanı " lrlanda maliye nazırı, lrlan- ye ve bilcümle tapu 111 

dikkat bir calıalet ve hama· Fransada olup bitenler danın se~elik varidatından tarı alıcıya aittir. Dah~ j,1 
kat gösterdiklerini ilave et·· Vişi 6 A. A. - Neşre· 10 milyon lngiliz lirasının malı1mat almıık istiyen~,; 
mektedir · dilen bir tebliğde, yeni Ka· İngiliz haziııesıne terkedile- 40 tarihinden itibaren rtn';I, 

J-lalkta ledonya halkının Gene· ceğini ve ayrıca yeni vergi- açık bulundurulacak P d~ 
1 ral Dügola ıltihak etmek üze lerden bir mikdarın da yine ne ve 940, 678 sayılı. ,d• 

SF..VlNLl SERSER k b ı'/ ~.tJ 
r~ hazırlandığı, bu hareketi İngiliz harp masraflarına <lr· na müracaatla da a ı ;... Maris .Şövalyenin en tatlı •· d · · kları 

b · l d d. ı· o"nlemek ·ıç'ın tedbirler alın- şılık olnrak ö eneceğını söy· lumat almış olaca şarkllaraıu u ti m ~ m ıye· 
F k dl,.ı b'ıldı'rı'lmı'qtı'r. }emiştir. olunur. ceksiniz. ırsat: açırmayan a .,, 


