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lfarp harici politikamız ve 
8aşvekilimizi 'ı nufku 

e hıJ 
ı kt! ~(1 Hazirandanberi beynelmilt-l vaziyette akla durgun-
ını.ı~• . Veren mühim ve çok büyük değişiklikler olmuştur : Bu 
·nde ~ada Fransanın son demlerinde İtalya müttefiklere harp 

r ıı etmiş, zaten içinden yıkılarak inhilal halinde bulunan 
deli ;~nsız orduları tam bir bozguna uğrayarak Fransa çök· 
etıııi! I~' Vt' Almanlarla çok ağır bir mütareke imzalamıştır. 
urı.ı~ ~ 1Ya, Fransaya hücum etmiş fakat 15 günlük bir mu -

~atebeden sonra Fransız topraklarında mıcak bir kilo
t (altı p etre derinliğinde bir toprak parçası işgal edebilmiştir. 
attı) ransnnın üçte ikisi Alman işgali altrnıladır. Fransız müs· 

.~ıtılekelerinde vaziyet heniız kararsız, donaıımanm du · 
n t.11 t~trıu hala meşkfıktur. Bu acı vaziyete rağmt'n sarsılmı
e bt~ aıı lngiltere, tek ba~rna Almanya ve İtalya ile karşı kar
a d·~ ~ kalarak harbe devam etmektedir. Uzak Şarkta Ja
birlı~ p Yer, çöken ve artık müstemlekelerine sözü ,geçmiyen 
ere ~ta.nsanın mir1'sına konmak için Fransız Hiııdiçiııisini iş
asırı~ 

1
\le başlamış veya başlamak üzeredir. Amerika' lngilt~re

yg~ıf ~Ye heı türlü müzahareti yaparak harp levazımı gön -
ekbif ~ tınekle beraber, vaziyetini henüz kati olarak t~sbit et
a fl1'k 

1 
eırıiştir. İspanya için için kaynaşU1akta ve lngiliz impa· 

:, ,.e ~lorluğunun Cftn damarıolan Cebelüttarıka gözünü dik-
14 e ış bulunmaktadır. 

tiode Nihayet Akdenize intikal etmiş olan harp, görünüşe 
rect~ tlte çok uzun sürecek ve belki de yeniden ve mülıim 

jl.;111e ~ılattar yapacaktır. Bir kwıicımm yarın Balkanlan da 
Şc vermiyeceg· ini kimse temin edemez. 

ı~ B v aş döndürücü bir süratle inki~af eden bu vaziyet kar· 
an O ~llda dahilde Vf". hariçte herkes, Türkiyenin dış politi· 

8yb11 ~l 11\ın ne olacağını heyt:can ve merakla beklemekte idi. 
reııil' e bu çok nazik "anlarJa Sayın Başvekilııniz Refik Sl\y 

kÖP' ~ın Türk Milletinin ve bütün cihan dkarıumumiyesinin 
etgi• ,., ~takııu gidermek için Büyuk Millet Meclisi kürsüsünden 
ioa,e; ~ ~ttıhuriyet T5rkiyesinin harici siyasetini bir kerre daha 
ekb~ ~! fakat açık, samimi ve dürüst bir lisanl!i ilan etti. 
rı ı' ) ~lun Türk ~milletinin hissi) atına tercüman olan bu be

j >'8ıı, '"atı dikkatle tahlil edersek şu netiı:eye varırız. 
z se~ ~~" İnıı.asrna ve muahedelere titiz ve ananevi bir diirüst• 
~ ~jtl ~,le bağlı olan Türkiye Cü.nhuriyeti, harbin Akdeniz 
~/siııi~ da~asrna intikal_etmiş olmasına rağmen, Fransı:ınm orta· 

~ti• 1~~ Çlkmasile şimdi artık ikizli bir anlaşma olan karşı· 
ct:kdıf ~} 1 Yardım paktının iki numaralı protokolü ahkamına 
cıe" bt lltak )arp harici kalmakta devam edecektir. Bununla 

~11uhB tj tbber her ihtimale karşı gafil avlanmamak için aske
IJltlJ• hk azırlıklara devam edılm~ktedir. Bu şuurlu hareket 
ilıi 11 

8
111 şarkta sulhlin garanfüi olmu~tur. " 

tj~ u şu demektir ki, milletı n bağrından çıkan Cümlıu 
i~11et hükumeti, memleketi Lir harp af etind~n korumak 
'' 

1 Yanğm saçağımızı sarıncaya kadar bugünkü harp dı· 
t11:1lziyetini muhafaza edecektir. Ezeli ve ebedi düstu· 
dG~~z olan : " yurtta sulh cihanda sulh ,, pol i tikasını 

C :n daha büyuk bir itina ile takip ediyoruz. 
"e ~.ırafi vaziyet ve emniyetimizin tabii icabı olan bu sulh 
t011 su Ün politikasına ısrarla devam edeceğiz. Kimsenin 
~ı~rağı~da gözümüz yoktur. Komşularının; ve dostları -
'~i 1~ .. ŞımJiye kadar. olduğu gibi bundan sonra da en 
\~Ph u~asebetleri idame edr.t..eğimize hiç kimsenin katiyen 
\ıe ~sı olmamalıdır. Büyük bir milleti esaret nltınıı alan 
11iı1 b·Vtupa medeniyetini tahlikeye sokan korkunç haile· 
~ıtvll .'r aı1 evvel sona ert!rt k iıısanhğııı sulha ve refaha 

,. şrnası . - ı· . d' ' r'llk en samımı eme mıız ır. 

l1 şl· ii~ık pa.t. ~ütün bu iyi niyetlerimize, dürüst, samimi ve 
tllt1n ~~ıhkamıza rağmen herhangi bir tahrik eseri olardk 

~t tıtl ,,•le d·· 
1 ~. tecavüze uğrarsak, bunu önlemek için bir an 

e lı;~ U 5unrneğ }" ·· d b-t- ·11 b .. ı;,lı ~ı· "'1 Varı e uzum gornıe en u un mı etçe ve u . 
" fi' ~lidir ığıtnızla ileriye atılacağımızı da bütün dünya bil· 
,, ( C) • 
sili"' b· ıanı 

ya bir ültimatom ve di 
! Sovgetler,Romangadall Ba .. 
( sarabga ve Bukovinanın ter .. 

kini istediler 
Romanyaya verilen Sovget ültimatomu 

Sovyetler Köstence ve Tuna Limanlarında deniz üsleri de kurmak 
istiyor-Macar ajansına göre Romanya bu talebi kabul edecek 

l~panya da Cebelütt arıkı mı istiyor ? 
lstanbul 23 -Hu">Usi muhil 

birimizden: 
Bükreşteu gelen haberle

re göre; Sovyetler Birliği 
Romanyaya bir nota vererek 

3asarabya ile Bukovinayt ist~ 
mişlerdir. Sovyet tayyareleri 
bu topraklar üzerinde uç· 
maktadır. Mütemmim haber
ler~ göre, Romany.1da karar 
sızlık ve yeis hüküm sürmek 
tedir. 

Bükreş 27 A.A.-St~fani 
ajansı bildiriyor: Sovyetler 
Birliği Hariciye Komiseri 

Molotof dün .Romitnyanın 
Moskova Elçisini kabul ede 
rek kendisine bir ültimatom 
vermiştir. 24 saat mühletli 
olduğu haber verilen bu ül
ti nı atomda Sovyetler birliği 
Basarabyayı ve ona civ,ır 

toprakların kendisine terkir. ı 
i:;temiştir. Bundan başka Sov
yet Rusya Karadenizdeki 
Köstence limanı ile Tuııanın 
bazı limanlarında askeri üs· 
ter kurmak hakkını da istt!
mektedir. 

Beyrutta 
Şehir, kadAn ve ço
cuklardan tabii ye 

ediliyor 
Beyrut 27 (a.a.) - Ha

·ıa,tan: Bt-yrutlular, Bordo hii
kuınetiniıı Alm~ntarla müta
reke yapmasını esefle karşı· 
lamış ve bu hal karşısında 
bütün bayraklar matem ala· 
meti olmak üzere yarıya in· 
dirilmi~tir. 

Fransız ordtıları Başku-
mandanı bir emirname n~ş
rederek kadın ve ihtiyarlar
la 17 yaşından aş;,ğı çocuk· 
ların şehri krkederek dağla· 
ra çekilmelerini ilan etmiştir. 

Benzin ve petrol vesika 
usulüne bağlanarak satılmağa 
başlanmıştır. 

Verilen haberlere göre, 
Sovyet tayyareleri dünden
beri Rusyaya terki istenilen 

.,topraklar üzerinde mütema· 
diyen uçuş yapmaktadır. 

Romanya Kralı Karol bu 
gün saat 12,30daŞurayıKra
liyi fevkalade içtimaa davet 
eylemiş ve bu içtimaa kendi 
si riyaset etmiştir. 

Kral. içtimadan 'evvel Al 
man elçisini ve onu takiben 
İtalyan elçisini kabul ederek 
kendilerile uzun müddet gö 
riişmüştür. 

Budapeşte 27 A.A.- Ma 
car ajansının Bükreşten ala· 
rak verdiği bir habere göre 
bugün saat 12,30 Krdlın ri 

Gaz ve benzin 
fiatları 

Tekrar yükseldi 
Ankara 27 (a.a.) - Ro

n.anyada fiatların mütemadi
yen yükselmesi üzerine-, bu
günden itibart.n gaz ve b~nzin 
fiatlarına zam yapılmıştır. Fi 
atlar şudur: 

İstanbul, İzmir ve lsken
d,.runda df"po fiah: Benziıı 
çift büyük teneke 865, petrol 
628 kuruş. 

Perakende satış fiatları: 

EN SON DAKiKA 

yasetinde toplanan saltar.at 
Meclisi, Sovyetlerin Basarab 
yayı taleb ed~a notasını ted 
kik eylemiş ve Bas&rabyayı · 
terke razı olmuştur. 

Budapeşte 27 A.A.-Ste 
fani ajansı bildiriyor: 

İki gündenberi lsp.tnyol 
gazetelerinin birinci sayfala
rı duvarlara yapıştırılmakta· 
dır. Bu sayfalarda, İspanyanın 
Cebdüttarık ile diğer arazi 
üzerindeki ananevi hukukunu 
istemekte ve bu haklar lspan 
ya hükumetince it~ri sürüldü 
gü zaman bütün İspanyolla
rı hükumetle elbirliği yapma 
ğa davet etmektedir. 

Milli Şef imiz 
Irak Nazırlarını ka

bul ettiler 
Ankara 27 A. A. - Reisi· 

cümhur ismet İnönü dün sa , 
at 17 dt- Irak hariciye nazırı 
Nuri Sait paşa ile adliye na 
zırı Naci Şevketi kabul bu
yurmuşlardır. Mülakatta hıui 
ciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
da l • azır bııluıımuştur. 

Benzin 925, gaz 670 
ruştur. 

ku· 

Romanya Rus tale. 
bini kabul etti 

Romen Kabinesi değişti- Kızılordunun 
işgale başladığı bildi• ili yor 

Bükreş 28 A.A.·- Neşredilen bir resmi tebliğde de
niliyor ki: '•Kralın riyasetinde toplanan saltanat Meclisi 
Sovyet Rusyanın ültimatomunu tedkik etmiş ve Besarab 
ya ile Buko.vi~anın terki için iki hükumet murah
~aslarını~ 1çtıma mahallinin tayin edilmesinin Rıısyadan 
ıstenmesıne karar vermiştir 

~Of l t an, etrafında aşılmaz ve sarsılmaz bir kale gi· 
rıııı1 ~~ll!~~larıdığımız Mılli Şef'ın küçük bir işereti, yeni hrı· 
rııc" 1itirııı?kr~t?ııtk ve tarihin seyrini bir kerre daha de-

:' Romadaki Mısır 
Sefiri 

Roma 26 - Buradaki Mı 
sır sefiri lle sefaret erkanı 
ve Mısırla gazeteciler mem
leketlerine dönmek üzere bu 
rad~n ayrılmışlardır. 

Bü.k~eş 28 (a.a.) - r~omRnya hükumeti Sovyetlerin 
tale.bı_nı. kabul eylemiştir. Bu vaziyet karşısında hariciye, 
hancı tıcaret ve diyanet işleri nazırı il<! Başvekalet muste
şar• istifa eylemişlerdir. İyi haber alan siyasi mehafile 
nazaran Romanya Sovyetlerin daha fazla meta\ibatta 
bulunmasının önüne geçmek için Almanya ve 1 tal ya ile 
temasa gt-çmiştir. 

Budapeşte 28 - Sovyetlerin Basarabyayı istemesi ve 
bur.a Romanyanın mu~afakatiMacaristanda hayı etle kar· 
şılanmamışhr. Macaristanda büyük bir hassasiyet vardır. 
Verilen haberlere göre Sovyet orduları Basarabyayı iş· 
ıale başlamışlndır. 

"le' ~ll u ~ ıçın kafi gelecektir. 
,rıı &Urda f ed t . • . . h' b.,. k a e mıyecegımız ıç ır şey yo tur. 

Selim ÇELENK 
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"Gayemiz iis-
tünlüktür,, 

Fransız müs
temlekeleri 

Y eryer nıukaveınet 

kararı veriyo r 
Londra 27 A.A. Fran 

sı z Generali Dögolun ' teş· 
k:I ettiği MiılıöirliKKomitesi 

VENIGON -
Fra11.sanın Acık arttırına 

alfın mevcudu Antakya icra mernurluğunba?: 
ipotek olup paraya çevrıl 

Amerikaya satıldı mesine karar verilen ve üç 
Vaşington 27 A. A. - yeminli t'hli vukuf marifetile 

Fransanın elinde kalan altın temamına (7500) evrıik nak· 
mevcudunun Amerikan Fede diye takdiri kıymet takdir et 
ral bankasına sahldığı haber tirilen aşağıda evsafı yazılı An 
verilmt>ktedir. Denizlerdeki takyanın Vert mahallesinde 

Cephelerde 
Almanhu Bordoyll 
· işg JI ediyor 
Bed in 27 A .A.- Almaıı 

Resmi tebliğin e nazaran mü 
tareke ahkamı mucibince Al 
man kıtaatı Bordonun garP 
ve cenup sahillerini işgal eY 
! emiş l erdir . lngiliz ve A\ma11 

tdyyarele d muka ~i l akınlar 

s~ 

~t 
Darı 
l kı.ı 

insan geçmişi hatırlarsa 
geleceğe <laha güzel h~zır la
mr. Bilgih. riıı en kuvvetlisi 
tarihi hadiselerin seyrini takip 
eder. kafalar içerisinde bulu· 
nur, Tarihi bilnıiyenler diın· 
yayı ancak bulundukla r ı mu· 
bitten lbaret olarak ta m lar. 

Hindıçini,Fas ve Suriyedeki 
Frdnsız Kumandanlarından 

gel ı tel~rafl \rJ.ı bu kıta la r 
hubangibir istila harek,,.tini 

lt>hlike clo l ııyısil e bu altınlar üçüncü mıntakadcı kain 179 
bir Amerikan krovazörile numaralı bir evin 256 sehim 
Amerikaya nakl edilmiştir . itibarile 242 sehmi açık art · 
Sahlan altı nların miktarı hak hrmaya konulmuş bulunması 
kıııda s ıkı bir ketumiyet mu na mebni 15,7,940 tarihine 
lıaf aza edilmektedir. Ameri· te!>adüf eden pazartesi giinü 

yapmaktadır. 

Halbuki; dünya mily.;:m
luk senelerin hatıra~ ile dolu 
çeşitli uir a' emdir . Nelerin 
gelip, nelerin geçliğini , ne 
kudretli kuınaıı<lan larla ne 
azametli oıdula r m bu iht iyarı 
kürreııin bağrrnda did iştık l" · 
rini, ne kadar milletlerin ya· 
şayıp, r.e ınedt·n iyetler kur· 
dukları , ne barb<trlar tür eyıp, 
b rçok abidelerin yıkıldığını a ı 
cak ve ancnk tarıhi n sıııesin 
dekı kazıntıları gözd .. n gc 
çirılı ğimiz zaman öğreumiş 

oluruz. 
Bu lıad iseleri, vakaları 

birr!r sayfa halinde g,izcen 
geçirirk.;11 e ıı ak ve temiz 
kağıtl ar üzerinde, en temiz 
ve açık if.ldeli olarak Tür· 
kün mukadderatını yazılı bu· 
luruz. 

Çünkü; o her devirde 
her durunıda kültürünün, 
şuurunun, iradesiuin hakiııı ı 
yeti altmda yürüyiış:inü tan· 
zim etmiş, kendine s !çtiği 

başbuğuııu varlığmın ıçıı.· 
den çıkarıp, kuvvetinin ti111-
S1!li ve mefkuresinin sönmt'Z 
ifadesi olarak bdşııı a ko} · 

muştur. 

SeçiminJe al<laomıyaıı, 

ö ılemek içrn lazım ~elen ted 
birlerin alıı dığı VP; mütareke 
yi kabul etmedikleri bildiri! 
m ıded r. 

jdponların, Fransız Hindi 
çinisini ışgal içı.ı harekete 
geçtikleı i hab r verilmekte
dir. 

Fakat bum luki Fransız 
Kumand:t ıı 3Jrdo J ık Fran 
sı z hlıkiimef ııi taııunıyarak 
Japonlnra karşı sonuna ka
dar ınııkavemut • karar v r-
miştir 

Dıger t ıraftd ı N-::vyork 
tan v rilen hilbe:-1,,.re göre-, 
Birlt'şık Amerika hu"u neti, 
Amerika r.ı:asında'<ı Fransız 
mü.;tt-mlt'keltrini keııdı hesa 
bına alına el karar VNmiş 

bulunınaktJJır. 

lt,..lyl A~n:ıvutluğa 
.ıske sev ediyor· 

n1uş? 
Moskov Yu roslavyadan 

~~e'en haberl~r,.. gere İtalyan 
lar Arn vutlugun Draç lima 
nrna nıuhim mıktnrda .tsl.er 
ihraç etınektedırler. Bu ~ıta 
far bııhassa İşkodr 1 civarınn 
tahşit oluıımaktadırlar 

k.ı Hariciye Nazırı bu hu . saat 9 dan 12 Yf! kadar daire 
susta gazeteciler tarafından de icra edilecektir: 
sorulan suallere cevap ver- Arttırma takdir edilmiş 
memıştır. Fakat Amerikan kıymetin ytlzde75 ini bulduğu 
Federal i3ankasının bir gün· surette alıcı namına ihalesi 
d~ 250 milyon Dolar mikta- yapılacağı aksi takdirde son 
rı ııda altın satın aldığı dnla arttıranın taahhüdü baki kal· 
şılmaktııdır ki bunun Fran • mak şartile arttırma 15 gün 
sız al tın ları olduğu muhak· müddetle temdit olunarak 
kak tır. 30,7,940 tarihine tesadüf e· 

A den salı günü ayni saatte 
'lif' upa daire:ie ikinci arttırma yapı 

Müthiş bir aclık teh lacaktır·. 
• Satış peşin para il t-d ir.art 

llkesıle kafŞl karşıya tırmaya girmek istiyenl er gay 
Nevyork '2 I A A. - Sabık ri menkule mukadd t:! r kıyme 

Amnik .ı Cüınhurr e si Hover, tin yüzde 7,5 nisbetinde pey 
ı_:azeleci l c- re beyanatta bulu akçası vermeleri veya uh1sul 
narak demişti r ki: 1 bir bankanın teminat mektu 

"f arihin kayJetmedi~i müt bunu vermaleri !azım · 
hiş bir açlık h eyulası Avru dır . Hakları tapu sicilile sa· 
paınıı üzerinde dolaşmakta· bit olmıyan ipotekli alacak· 
dır. Harp bir kaç a v dıtha hlarJa diğer alakadarların ve 
devam eJerse Avrupa millet irtifak hakkı sahiplerinin bu 
!erinin çoğu aç kalacaktır. uklarını ve hususile faiz veme. 
d rükselde altmış günlük yiye s1rife dair iddia lanın ilan tarihin 
cek va rdır. Amerikalılar Av den itibaren yirmi gün zar · 
rupaııın yardımın:t koşmalı· fmda icra dairefinde bildirilme 
dır, Bılhas:;a Belçika ve Fran 3İ bildirilmediği surette satış be 
sanııı vaziydi elimdir. delinin paylaşmasındau hariç 

Hebeşistana akın kalırlar. 
Türk nı 11 tı ıçın mukaddes Kuhirl' 27 A.A.- ingiliz (Gayri menkuliin)evsafı 
bır vazife ulur. Boy le zuhur karargah ı bildiriyor: İtalyan Mezkur ev bir kattan iba 
edec k bır lıdrpte uslün gel· Somalisinde ilerl iyen ku\•vet· rd olup eski tarzda yapılı 
ım·k bir id •aldir. :ıerimiz, hiçbir mukavemet· tahınin e-n 900 metre murab 

Biz; kan ızı herhangi ~e ka:-şılaşınadan 32 kilo- haı geni~liğinde taştan yapılı 

Am erikadan he.rp 
malz~mesi geliyor 
Londra 27 A. A. - Amerİ 

kadan mühim miktar da harP 
malzemesi lngiltereye gönde 
ri lmek üzere yo la çıkarılmış 
tır . İngiltern lıi:kumeti Anı0' 
r i k"ya yeniden 6000 motÖr' 
ısmarla mı~t r. 

ilan 
A ntakya icra memurluğun· 

dan: 
~ntaky :ınrn S üveydiye na· 

biyesine bağlı Levşiye hi ris· 
tiyan köyünden Serkis Uf· 
lezyan oğlu Boğusa ~;ı 

A ntakyada Müşıl Huri oğ· 1 1 ~ 
lu Rişare olan borcuııuzda11 ı ~\ 
dol ayı Süveydiye nahiyesine ta 
bıtğh Levşiye hiristiyan kÖ• ~ 
yünde kain ( 1288) 11numarslı '!\ 

gayri meııkul ünüze 15,6,940 t• 
tarihinde gıyabınızda yapılatl 
vaziyet ' ve takdiri kıyme~ 
zapl l'la karşı bir deyeceğİ'11~ 
olup olmndığınm bildi rilıne· 

si için namınıza gönderiıe~\1 
dave tiyenin mahalli ikameU-A 
nizin meçhuliyeti nden bahis· 
letebliğsi z iade kılrnmasııı3 

binaeıı ;,ılacakl ınııı isteğile 
ilanen siz ~ tebliğat yapıl(llll' · 
sma karar veri l miş old uğıııı 
dan ilan tarihinden itibareıı b 
b·r ay za rfında b;r d eyece· 
ğiniz varsa şi laheıı veya y~· 
zı ile daıremize bildirmefl1ı 

irades\nc.le yanılınıyaıı nı.1· 

!etimiz, tarıhin e n karaıı ı >< 
c.levrelerin de bile !Jı:>ş~rı y t 

tarihini! meşalelık yap ııı~. 
yolunu şaşırmış insanhg<ı dog 
ru yol göster nıiş t ir. 

E.rgenekon; ancak Türk 
tarihinin beşe riy e t için !<.ty· 
dettiği yegane şer eflı bi r 
kortuluş örneğıdır . L unun 
ifadesi Türkün i3ozkurt nı 
kayesidir. 

bir his l!{aleyanla heder et- metre i l erl c:mi ştir . İtalyanlar beş oda bırinin üstünde ah· 
ml'ytz. v1aksatsız serguzt"şl· t.ırafından teşkil ed ı l e n ha· şaptan yapılı iki oda bir mut 1 
lt•r ıçın kan dökıneyız. t.Sızi beşti çetc- ler bize iltihak et· fah bir kiler ve havlunub 

lüzumu ıl an olunur. 

iLANEN TEBLıÔ u 

,,. 
• • 

13ugünkü Türk va~lıgı bu 
tün!dünya husumetiyle mü 
cadole etmiş, kurtulmuş ve 

yaşayan bir nesildir . Oııuıı 
tarihi de gösterir k i; c:b.:<lı · 
yen yaşıyacaktır. Ve bu n..ı 
hak kazanmış biricık ıııılıet 

var:;a o da Tiirktüı . Çunkü; · 
yaş1tmdk için ölm ı:: :,ını L•ılen 

kahraman bir nesildir. 

* •• 
'fijrk millet\ için muk.td· 

des olan şey vatana b:tğlıl ı k
tır. Mılletimizi : ı yurdu . ıa bağ 
hıığı hiç bir kudretle muı <t 

»ı~se edileuı iy e cek kttda r s ı 
mimi ve sağlan.d ı r. 

Yurduııda ~akın bır ha
yat yaşamayı, ça lışıp yuk5el 
meyi gaye edinen kahraman 
milletimiz, hiç bir tecavüz 
emeli besle ııı t:z, lı iı; b r koııı 
şusunun huzuı u;ıu . ·ı Jet

UH' )'i istemez 
Şurn:. ı muhakkalıtdır ki; 

vatanımız bır tehlikeye dü
şer ve milletimiz bir teca
vüı.e uğrarsa: o zaman harp: 

m_~cbur etmedıkl.t•ri c~ıüdJ~tçe mektcdırler . Tankların yardı içinde bir h~rm~ 13 p or ta· 
dunya nıılıetlennın hıç bırı- mıle ltalyanların bir ıleri ka ı kal 4 madahn bır ekşi limon 
Si):e kı.ıvgaya tutuşmayız . rakolumuza yaptıkları hücuın f bir nar bir şdtali bir üzüm 
F\1kat; ,necbur kalırsak bu· beş saatlik miisaJ eme • .ien soıı 1 agacı o.l.up ha.vlı ~amam.eı~ 
tün varlıgımızla koşar, kanı- ra tard f'dilmiştir . taşla doşeınelı oldugu gıbı 
:1 1.zı •. Cdntmızı, mıılım ızı, is~ik Balkanlar ıVleselesinde elektrik tertibatı ve oir ma-
lahnnz ugrund' fe JaJaıı asla sura suyu mevcuttur. ı 
çekinme)ız. J Almanya Rusyadan Kendisine ihale olunan kim 

* * • çekiniyorınuş s7 derhal veya verilen mehil 
Butün cıhana ı!an edelim Londra - Nevyork Taymis hıtamında parayı vermezse 

· ı k · · d b t · B Ik 1 d k' h j ihale;:". kararı fesh olunarak 
ı< ı; menı e etlen ıçın en oz.- gaze esı a an ar a ı uzur 1 . . .. . 
mağa Çdlışacdk beyinsizlerin suzluğun azalm<.<dığını kaydet kendısınden ~vvel yuksek t~klıf 
muvaffak olamıyacakları t~k mekte ve Almanyanın yıpran te bulunan kımseye arzetmış ol 
bir vatan v rsa o da Türki· n~ış askeri kuvvetleriyle Bal· duğu bedelle almaya razı o!ur 

sa ona olmazsa veya b ılun· 
ye Cümburiyeti topraklarıdır. kan lardıt harekete gec;meye 1 ~ ·· ·· dd tl t k 

k d k
. d" . . b. h S mazsa ) gun mu e t' e · 

Çüıı ku: Tur va tan aşı vazı· çt 111 ığını ve ıl assa ovyet lt ı 1 rar ar ırmaya çı<arı ıp en 
{t'siıı i müdrikti r . Biz öyle Rusya ııın Balkan sulhunun t• ·· · d b 

• • A son ar .ıranın uzerm e ıra· 

bir varhgız ki; buyük bir ıst ı k rarıııda hususı m~nfaatle kılır iki ih.ıle arasındaki 
kumundan ve kudretli bir ri bulunmasrnın Almanyayı f k · . · 1 .. ar ve geçmış gun er ıçın 

bu olan •·lSME. f' lNÖNÜ,, duşü ııı:ı' ürdüğijnü tebaruz et yüzde 5 faiz hesap edile rek 
nüıı etraf111da toplanmış Çt' tirmektedir, ayrıca hükme hacet kc.:i mak 
lık bir kaleyiz Nelere muktı· B k d sızın dairemizce resen tahsil 

d k d ir çocu çay a 
vt> met e ip, nelere a ır olunur. 
olacağımızı dostlarımız da boğuldu Gayri menkulü:: terrıküm 
dLi~ıııa nlat1nıız da takd. r Süveydiye nahiyesine etmiş vergi, ve riisum dellali· 
ederler. ba ''rfı Büyük Karaçay köyün- yesi ve bilcümle tapu masrafla· 

Türk te gaye her şı~yde deıı Ah med oğlu 12 yaşla· n ahcıya aittir d aha fazla ma 
u:; t ünliı ktur. rrnda Halil yağmurların şid · lumat <tlınak isteye ııle r20,6,940 

Hataylı Şi.ıkni OGUL deti nden kabaran Büyük tarihindt: n itibaren dairede açık 
Keı açaya düşerek boğul· bulundurulacak şatt:1am\!siııe ve 

l\ı~~r·,·at l\luduru 
~dun Çr Lt. 'K 

C.ı l.P. matbas111d11 bası lmıştı 

mu;;tur. Yapılan tahkikatta 940,46S sayılı dosyasınfl mü· 
hat sede bir kast olmadığı racaatla icap ed6Jı malumatı 
anlcışılmıştır . almış olacaklitrı ilan olunur. 

Antakya Avukatlarındall 0 

lup bi r ınüddettenberi ga)'~r. ç 
bet eden ve adresi ögreııı ~ 
miye rı Alaı ddinin Uzun kÖ~· ~ 
rü Maliyesine kaıaııç verg•· 1 
:;inden olan borcuna biııııefl 
tahsili emval kakununa ekb~ ) 
lan 2656 numaralı kanuo f 
müne tevfikan buradaki )'8 Sl 
hanesinde ihtiya ti haciz sıJ' 
retile tahti hacze alınan ~~~ 
kul mallarının lctrihi J ~ ;-
dan 10 gün . ı çi nde kend15'f, 
veya vd:ilinin muraca•Jı' 
borcunu eda etmediği tak 11 , 

de usulü <lairesi.ıd e hu~r.İı, 
satılacagı hukuku usul 11ıll o' 
kemrlt'ri kanunun 141 ?ı~l 
d esi hukımiıı e tf vfikan ılD 
tebliğat olunur. 

l~kenderun Liına~ 
t arifesi 

6 

lskemlerun liman işfetf11 
mijdürlüğünden: ti 

Münakala t Vpkaletince ıiJI~ 
dik olunan lskenderuo 1.'fe 1 ıt 
i~le tınesi n e ait yeni tarı ıııaı1 
fena rla r ta rifosi 1 teJll 1,t 
940 turihiuden itibare

11

1,,cJ 
bik olunacağı alakadar J~ ·r11 
malum olmak üzere ı 9 

nur. 


