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1
' lli Şefimiz 

Kuru ınınu şe 
eflen dirdıJe r 
knra 12 ·A.A Mil· 

Reisicümhur lsmetb 

himayeleri ultında bu· 
tarih Kurumunu dün 

6 da teşrif etmişlerdir 

~eŞef Kurumun fahri Re 

k~arif Vekili Hasan Ali 
I l ve Kurumun Reisi Ha· 

temil ile diğer aza ta· 
~an . karşılanmışlardır. 
işef Kurumun 45bin cilde 
f>lan kütüphanesilhalCkın· 
~hat almışlar, bu kütüp 

in Dil, Tarih, ve Coğ· 
tiilebesinin ishfadesine 
sından dolayı memncn 

z arım izhar buyurınaş· 

' illi Şef Kurumun Rc'isi 
Cemilin neşriyat ve ter 
hakkındaki ~izahatını 
bir alaka ile dirılemiş-
kıym~tli dirt>lctifler veı·· 

tdir. r 
illi Şd Kurumda 4 H· 

dur kalmışlar ve snut 
e ... · ı e doğru u,J, j an ' ve 
r fya talebelerinin yaşa 

sesle ri arasında ayrı· 
hakkında 
buyurmuş• 

Milli Şef 
şekkür ediyor 
nkara l11A.A. - Riyase 
rnhur Umumi Katipli· 
o: Milli Şdimiz Cüm· 

iı İsimiz ismet lnönü Eh!! 
f Atatürkün faniye ve· 

ikinci yıldönümü mü· 
etile necib duygulıu ım 
en vataııdaşlara teşek· 
rinin iolağuıa Anadolu 

buyurmuş· 

. 
~iedi9e encü-

en azaları 
Dün seçildi 

t-lediye Mttclisi dün Öğ· 
sonra topl11ııarak )'r:ni 
u azalarını seçmiştir. 

• St'Çİmde encümen aza · 
I 19 :-eyi~ Şükrü Bal 
~. 12 reylt.' Mustafa ~a· 
lo .reyle N~cib lpd.~i 
. r(:yle Sdbfı T...ı şan St .. 

~lcrdir. 
~Crıi encıımen azıılarım 
~der, ınnva!faktyt-tler 

~. 
~. 

•tınen okulları . 
•nci kan unda 
liy ete geçiyor 
'l'llc.bau-Su~uk:ıu Eait· 

Mal saklay:ln ınuhtekirler(> nıüjdel! 

Piyasa f erahlı~ar 
Istaııbrıltı ço* mal geldi 

Tic ret Vekaleti bi.·tün yurdda gıda 
- --A--

maddele:rinin fiatlarınr tesbii· edecek 
İstanbul - Piyasaya muh· siıcat teşkil etmektedir. 

taç \'llduğu iptidai maddeler Ankara ~ Tibaret Veka-
peyderpey gelm~ktcdir. 39 
ton anilin boya 2 bin demir 
varil, bir miktar nişadır ve 
tabi ecza gelmiştir. Alakadar 
larm kanaatine göre piycısn· 
daki bazı maddc•!er uzerinde 
ki sıkıntı h~d d~vresini ge· 
drıniş ithalat piyasasında 
bir ferabltk boşgöstermiştir. 

Diğer taraftan gümrüklerac 
ki malların çıkar imasına de.
vam ediliyor. Bunlann ekseri 
yetini pamuklu ve yünlü men 

Jeti halkımızın tabii ve zaru 
ri ihtiyaç madd~lerinden olan 
gıda maddeleri üzerinJe tel· 
kikler yapn:aletadır. Bazı top 
tancı ve parakendecilerin hal 
km aleyhi ne olarak bu mad 
dder fiyatlarını arttırma te· 
muyülleri ~u t~tkikler sonun 

da im kamız hale getirilecPk 
tir. Vekalet, Mtün gıda mad 
delerinin toptan ve peral< eıı 

de sat~ş fiyatlarıraı da tesbit 
edecektir. ' 

Almanya ile yapılan:ıficarei 
anlaşması ~a1hik.ffililgor 
Hasra yolu He de Amerika ve Japt>nya 
ya ihra .. cat başladı - Mühim rniktard<l 

kavçuk geldi, otomooil ıash 1~ri:de 
beklr;niyor 

Jsta!~bul Bir miiddet ev • memleketle rinden bu yolla it 
vel Almanya ile uramtzda ya 
pılnn ~ Ahkanıda lıtı~alanan 

21 ,5 miJyon liralık ticaret an 
laşmasmm tatbikatına geçil· 
miştir. 

llk iş olarak:Almaolar iz· 
mır ve hava1isi mallarından 
yarım milyon lir.alık tütün roü 
bayaasma başlam~la.rdır. l3u 
mallar, bugıinlerde teslim edı 
lecektir. 

halat e~yası getırilmişsP de ih 
racatta bulundu~umuz vaki 
dt"ığildir. t 

Amerika 1Jt- Yuıranistan ve 
Türk;ye fünanlarJ arasında iş i 

liyen Yun!rn vapurlandm se· 
ferlerini tatil etmeleri. Basra 
Bnğdat transitinden azami is· 
tifade imkfınlannın aratması 
na sebebiyet v~rıniştir. Bun 
dan sonra \'\merikay<l, ithalat 

lngilizh<ıva 
'kuvı.retieı·i 

İtalyıa üzerinde büyük 
faaliy,ete g~çti er; 

Atina 11 (a.a.) - lngiliz 
hav~ kqwetlerimu ltldY,an Jj. 
manian ve büyük şehirleri 
üzerindeki son faaliy;~eri dik 
kata şayan bir şekil almakta
dır ! İtalyan tebliğlerinin sük fitu 
g~rek Yunanistan cephe.!Iİn de 
ve Rerek Afrika cephelerin· 
delCi hart::katın aleylilerine 
irıki~af ettiğini ispat ~den bir 
deiHdir. liiran'i'adyosu, Yu· 
rıan hududundaki yollaıım bo
zukluğundan bahseylemekte· 
di'r. 13.>iğer taraftan Yunanhla· 
rın lta\yanlardan mühiln ıırik· 
darda esir. aldlklu-t söyleni· 
yı>r. 

halyadan Arnavutluğa 
wühiın mikdar Ja takviye kı· 
taatınııı gelmesi, İtalyan Baş· 
kmnuııdamnın dekişmesi Jik
kate değer hadiselerden sa· 
yılına ktadır. 

Ct"phede.n buraya gel("n 
malfıouıta nuza.r.an üç ltalyan 
piyad{· tabur.u Yuııap ileri 

karakollarına hüc!.lm ~tm\şl~r~ 
se de pü~kürtülmüşlcrdir. IJu 
son myv<aHakiyet1izlik c,-.phc 
gerisinde. çok fenı tesirler 
yapmı~lır. 

Epir kıtasmda, bir ltalyan 
lıvasmın imhasandan sonra 
bu mınt:;ıkaçlaki ufak .. ~tefek 
ltnlyan n.üfrezeleri de temiz·l 

lenmekt~dir. 
1-Iür Arnavutlar 

komitesi 
ta olduğu ~ibi ihracatta da Atina12(a.a) - Yunan hu· 

·Üçüncü,. ltal
:ga:ntırekası . 
Nasıl imha edildi? 

Ati na 11 (a.a.) - Üçüncü 
ltalyım Alp fırkasının Eµirdc.. 
Y,unın ordusu tarafmdın 
imhasına dair mufassal htt· • 
perler g~lmektedir,. Bu hı· 
berlerin hütawn şudur: Hal· 
yanların en güzide bir. fırkası 
olan bu fırka evveli bıJif Y.u· 
nan kuvvetled~~ temas etQlip 
ve Yunanhlar bA& fırkamq ilDr· 
lemesine..mU~adcı. e~lemi,1· 
lerdir.. Oyalaun ~Jt&lyAA~»ı 
Üıfirİne by..ayonra 41ön~İ· 
lc;n Y .unan taburları ~ ,.P.$ 
;Şartlar. aJ.p,.n~ ve çok tidd~i 
bir mukabil ~arruu iieç~ı
leıdir. Şiddetli bir n•Ücadel5· 
den soQra jtalenlar: kati ,~ 
mağlubjyete uğram~ ~R ihate 
edilmt".me~ jç.jn ~~işıı1 , ve 
intizamsız bir şckiıd~ kaçoı · 
ğa başlamışhr. 

Fir~r eden düşınau, aon 
zamanlarda kendia.iue yud~ı 
;çin Avlony•ya ... arılara'k 
kamyonlarla Epire ,sev,JtcdÜe,u 
kıtalarıila da beraber aüruk· 
lemiştir. Düşmanın Ölü ve ya· 

rah zayıatı muazzamdır. Yu· 
nan~ın elin~ çok cıir ve 
uıilcdar' henüz tayin . cdalcnıi· 
y~n bir~ok malzeme .ve mü· 
himmatgeçmi§lir. ltalyan}ar, 
girdi~lcri köyleri yairoa el· 
miştiı;. Bu köylerin ~baıılart 
~ir. bar.ebe haline iC"hniş 
bulunqıaftadır. 

vüt gen€re#i ~";J ..PrAsız1'r 
gibi miHı bir Arnavut 'komi· 
tesinin teşkilinini talep et· 
mektedirler. 

Tütünler limanda bekliyen 
Sulzburg vapuruna Tuna yo· 
lu ile Almanyaya götürülece~ 
tir. Almaol ır yin'! aynı anlaş 
ma hükümleri dahilinde olına1' 
üz.ere memleketim=zden kuru 
meyvu mübayaasmn karar Ve! 

bu yoldan istifade edilecektir · dudunu geçt>n birçok Arna 
Jlk defa olMak Bu yolla •-•:•t•ıs•inrnliiİl••ıim•••ilm-••--l'Fi ____ _ 

A•ııerikaya mavi hclşha~ Ja· EN SONDAKIKA 

mişlerdir. 
Bunun için Aınkııraya gı· 

den Alman ticaret lıe-yeti, o 
radaki temaslaruııı devam et 
mektedir. 

lstanbul - Basra yulu ilı 
racatamız iç.in iUr defa olarak: 
Amerika ve Japonyuytt da 
açılmıştır. 

Şimniye kadar, Uzak Şart.:: 
... 1 

meıı kursuı~tia bu sene 79 
Eğıtn1t>n muvaffa -.olarak dip 
loma almıŞlarcfır. Bu Eğittnen 
ler Yayladağı, Kmlclum, An· 
takyu ve Reyhaniye köylerin 
de yapılmalda olau Eğitmen 
okullarında ~alışacaklardır. 

Eğit.ı1en okulları en geç 
birınci Kanuııufl iptıdasından 
itibuen faaliyete geçecekler 

dir. 

poıtyayada civa ve manganez · JIA • 
ihraç edilmiştir. ıv.ılSllln vazz-

Selırimize ıgelen malumata f • 
göre, Türkiyeye pek yakın bir ye l . 
memlekettt n yakında mlihim 
miktnrôa otomobil lashği it• 
bal edilecektir. 

Diğer taraftan Suriyede de 
6 pin ade;:. satılık feni oto· 
mobil lastiği l.mluııdu~u haber 
verilmişJir. 

Bu las ı iklcrin satın alrn
nıası için Je tetkikler yapıl· 

makti\dır. 
Memlekt!tİmiz . mühim 

ıniktar<la ~a.ııı.:uk ge~u~iştiı · . 
Bu kauçuklı-trm ~etın,mesi 
Hilhassa !astık, şoson ve k; 
loş sanayii 1çin çok f ayd:ılı 
olacaktır. 

Bu kuuçuklur, Iiol&ndu 
müstemlekdl"ri malı oluH 
Basra l311ğdat y:olu ilt! şehri
miP· getirilıni~tir Kauçuk 
muvaridalının devanı edt>t:~ 
ği anlaşılmaktadır, 

Perşcınbe günü 
belli olacak 

Kahire l '2 A. A. - ltal· 
yar.fara kar~t M, ırın harbq 
karar ve rip 'Ve,.memesi ÖJJİİ 

müzdeki perşt>ıııbe gıfnll top 
!anacak olaıı Mısır padimeıı 
tosunda bc::lli olacaktır. Mı· 
sırJa halk ikiye ayı·ılmışbr. 

Birinci kısıuı Ahın~rl Mahir 
?aşa ile h~nı fikir olup der lıul 
ltalyaya h trp ilamnmı. ikinci 
kısım ise, şimdiki Başvekit 
Sabri Paşanm etrafında bita 
raflık vaz.İyt'tiııi idame dınok 

tarafdarnlır. Perşembe lgünü 
yapılacak olan · parlamento 
içtinıaımn bu yüzden çok: 
uıiibiru oll;lcağı taba1in edil1 

f t4lg,qnlpr 
Küıne hC!r linde esir 

f 

oluyorlar 

Atina 13.A.A . .,:_ Yunau 
ordulan BaşkumauG.tnlı~m'n 
tebliğt': Bu antt kadar alman 
haberlcM görı· aralınada Qok 
zabit Jbulunan aııühim mi~clada 
ıtalyaıı •ask~rlı-ri ı~ıı .. dilıııi~. 
biiyük 111ik\aqJ~ majK~\llt" 
elimize geçnı~tir:, Düşfüan 

tayyareler:i dün şehirl~t'. ve: 
köyl~r: üıerind~ f uliyeiledıu 
lunmuşlur. 

Birka ~ ölüı ve yanab L. ~ardır. 
Hava kuvwtlCf'.imiz. '1ııtıili.z. 
tayyarıe1cr:ile -ber•ber Avloı. 
yayı bombar.dııua'A eylemi~ · 

lerdir. 

ıucktedit .. • 

Kaıılay, hamiyetli ve yurtsever vatandaşları bekliyor! 
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Sayfa-2- VENIGON 

Deııiz haki
mi9~eti 

ziz Yurtdaşla Re r;mitebliğler Açık arttır 
İngiliz tebliği Antakya icra mt>murl 

ı dan: 
Londra 11 A.A. - ngi· 

:. ipotek olup paraya çe 15 ikinciteşrin Cu. ma günü sizin' liz Hava Nezaretinin tehliği: nwsine karar verilen ve....___, ::::-- Haritaya bakııdığır.zama~ 
Holl~nd, Belçika ve Fra:ısa 

ff sahillerile JBritanya adası kı· 
yılan arasındaki 4 mesafenin 
kısalığı görülür. Bilhassa Ka.· . 
le Dünkerek . limanlarından 

1 Evvelki gece bombardıman vukuf marif etilc (3750) 
Hatayllıarın günüdür. Ogün f~kir_: tayyareleri Ve sahil muhafaza evrakı nakdiyesı kıymet 

k 
teşkilatına mensup tayyareler· Jir edilen Antukyanırı 3 

.ve y- oksullara yapacağınız en Ü - donanmaya mensup.tayy~reler mıııtakasında (385) nuftl 

k h le b"ırlı" '-te düşman ı'galı al· · k b" · · 

d k b 00 00 
""' v gayrı men ulun ırmcı ... 

karşı, yakaya olan mesafe büs 
bütün azalmaktadır. Mayısrn 
onunda yı1dırım süratile baş 

4hyan malum şekil ve netice 
leroe varan Alman taarruzu 

ÇÜ k bir yar im ın ÇO uyu e em- tında:buluran Loryan Denizal cıarttırması 312 94l\ sah 

t f tı üssünü bombardıman etmiş" ~saat 9 dan l 2 ;e kadar 

J Manş sahillerinde durmuş ve 
durmak mecburiyetinde kal· 
mışhr. Bu yılman saldırışı sa 
hile. lmıhlayan birinci amil 

~şüphesiz ki tabiattır. Faka1 
bu mecburi :duruşta hava 

"kuvvetlerile muhteşem İngi • 
tiz donanmasının rolünü 
başta zikretmek lazımdır. 
Aylardanberi gün ve saat ta· 
yin edilerek icrası haber ve· 
rilen Alman taarruzu şimal 
ve Manş denizlc:"rini bakimi· 
yeti altında bulundıran lngi· 
liz deniz kuvvdlerinin m~v -
cudiyc~ti,sebebile,de akim k..l 
mııtır ve kalmaktadır. 

Müthiş hava taarruzları 
ve muv.ffakiyetleri son za· 
manlarda büyük ve muhte • 
şem armadaların rolünü "e 
şöhretim unutturur ve ikinci 
plana atar ğil>i oldu. Bütün 
nazarlar göklere çevrildi. 
Evet mazinin ve halin mü • 
him ve heyealnaver hadiie· 
leri göklerde cereyan etti v~ 

• etmektedir. Fakat yakm bir 

. a-elecekte dikkat ve alakamız 
denizlere de çevrilecektir. 
Şimdi h~sınılannı ;:üslerinde 
istiralıata mecbur tutan Bri· 
tanye. donanmasl anavatana 
ve bütün imparatorluğa de· 
nizden . yapılacak herhangi 
bir taarruzu gözetlemekte • 
dır. Avrupanın deniı.den ab
lukasını temin ve i<hlme va· 
zifesini dıledıği gibi yapın"k 
tadır. Donanma bu vazifeleri 

kendisinden beldenileıı ve 
: t!Slep edilen şekilde başarını 
ya çahşırken diğer 'taraftan 
da mihv~rcileri denizlerde 
dört gözle beklemekte dai · 
ma temus imkanlarını aramak 

tadır. 

Şimdi Yunanistan ve hal· 
ya harbilc deniı: kuvvetleri 
nm rolü kuvvetleri le 

a:mu•azi olarak birinci plana n 

geçmiştir. Bundan sonra sık 
sık drnizciler de hesaplaşa • 
caktır. Belki günün birinde 
bir emrivakile taraflardan 
biris\ kati neticeli bir ıleniz 
muharebesine mecbur tutu· 

1 )11cakhr. 

Çünkü Yunaniataııdaki 
tdeniz ve hsva üılerine sürat 

le yerleşen ve derhal har~
kat başhyan Inyiliz kuvvetla 

miytei olduğunu UnU mayınız. !erdir. Bob1ılanan nımtakada -de icra edilecektir. 

1 
• kuvvetli iı,filaklar vukua gel· Arttırma takdir ed:l 

Romanya Moloto un diği görülmüştür. 1?~11te~~- meliıı yüt.de ıs ini bul 

h f • ye yaptığı hücumlar ıçın duş· surette alıcı namına i 
Başvekili Berliııseya a z manrn ku\lamlığ1 meydanlar· yapılacağı aksi takdird 

A • da bombardıman e.{ilmiştir. tt t hh .d .. b j Alman 1ansına . . . h l ar ıranın aa u u a an 
Roma ya gitti h t. Bunlorm bırısmd~ yerde u u mak şartile 10 gün g~ 

Roma - D.N.B. aiansı göre bu seya a ın n;ın ta~yar:lerm ortasına rakılarak 13,12,940 cu 
. dog" urduğu akisler bomba duşm.uş ve bu tayya· nu·· ayni saatte ikinci ..ı An 

bildirıyor: d 7 t b "! 
Eroin bir kaynaktan öğ Beriin 11 A. A. - Ya· reler Aen ~1 

A yanmış ır. · u mast yapılacaktır, 1ınhu 
renildiğine göre, Romırnya rı resmi Alman kaynakların· hare~at.a _ıştırak e~en .. :ay.ya· Satış peşin para iled' Gr 
Başvekili General Antonesko dan g'!len haberlere göre, relerımızın. heps1 us erme hrmayu girmek tsliyen ·s v 

N k Sovyet Hariciye Komiseri • dönmüşlerdır. k dd k f ·· d .... 
Hariciye azın ile b1rıi te h . "k" Londra 11 A ·A.- lngiliz a er . ıybm~ ıdn yuz e ıgı 

l nin Bcrlin seya atı, ı 1 b k t R Jmaya ge miştir. d b"l' E.m. • t uçu nıs e rn e pey 
M memleket arasındaki ademi Hava ve a ı ı nıye neza· l . 1 l 

Romanya Başvekili, B. ı u . .. h verme erı veya u usa 
tecavüz paktının iercinidir. rctinin tebliğı;Duşmamn ava b ı, t . t k .. 

1
• 

8 solini ve Ciyano ile rörüşe . d . b an~anın emuıa me .. 
ceklerdir. Molotofun birçok mühim faaliyeti sahıller ekı.. azı şe· ibraz etmeleri lazımdı al 

<ı;.Jllbs"ıyetler·te birlikte Berline birlere yapılan hucumlara l 
• ---------•_.:' v- ha fazla malumat a ın k a("lnıesi burada iyi karşılan· inhisar aylemiştir. Bazı şehir· d d k b 
kuvvetlerile çevirmiş bulu • • lere atılan büyük çapta infüak yenler aire e açı talta 

mtşlRır. 11 A A Al bombaları evlerin yıkılmasını rulacak şartnamesine H nuyorlar. 
lngilizlM ltaıyan doıtlarana 

en büyük darbeyi denizd~n 
vurmak niyetinde ve azmin· 
dedirler. Şimdiye kadar bu· 
na fırsat vermiyen ltalyanlar 
hal böyle devam ettikçe her 
gün biraz daha dıula.ş•n ab
lukanın t~!irlerine dayanma 
ya çahtaca"lar ki bu da uzun 
müddet onlar için kabil olmı 

yacaidır. Veyahut bu çembe 
ri yarmak teşebb'iaünde bu· 
lunacaklardır. Bu takdirde 
ltalya bütün deniz k.uvvetle 
rini ortaya koyacaktır. Hal· 
buki Fransız donanmasının 

lngiliz kuvvetlerinden ayrılı· 
şmda dahi bir teşebbüs yap 
m•ktan çekinen hatta bu a· 
rada bugünkü kadar takvi· 
yeli oldu~u lıııılde ltalyanla • 
rm kapılartna kadar giderek 
hesaplaşmağa davet eyliyen 
lngiliz donanma8lnın karşı · 
ıında matğlup olacaiı şüphe· 
sizdir. Böyle bir neticenin 
husulünden ltalyamn büllif' 
müstemlekelerile ve müıtem 
leke ordularile muva»alası 
tamamen keıilect"k mevcud 
abluka daha çok darlaşaca1< 
tır. Hele Yunan mulıcavcmc• 
ti bir taarruz hamleıile Ar • 
navutluğun ıçıne ıir~rH 
ltalya daha çok nıüşkul bir 
vaziyete düşecektir. Hülaia 
Italyaya d~nizdt"ıı gelecek 
kati bir hüc.unı ona <lah a 
çok pahabya mal olacaklar. 
Yunanistan zafere daha ça • 
buk varacaktır. Şurawı mu · 
hakkak ki zafer yolu ayni za 
manda denizlerden ·de 2eç· 
mcktedir. 

H. F. ôZKAYNAK 

oma. · · - • 7 42 numaralı do~yası 11 aco 
Olan Al.aıısı bı"ldiriyor : ve bazılarının da hasara uğ· l . ·ı~ racaat etme er ı ı an o Ha 

Sovyet Hariciye Koıı>İse ramasmı intaç eylemiştir. öğ· l/ 
ri Moıotof'un Berlini z:yare ıedeıı C\'Vel lladalar halkına an ınm 
ti, ltalyan siyasi mehafilin : mitralyözle bir taarruz yapıl· Süveydiye Nahiy~siıı g~: 
de fevkalade siyasi ehemmı· mışsada tesirsiz kalmışbr. Ôğ Muslafa vakfmd• VUk 
yeti haiz bir hadi~e olarak leden sonra düşman Hava oda il· yeni mahall 
telakki edilmektedir. filoları sahilleri aşmış fakat tamam binnnın 940 ic teş 

Molotof Jimdiy,. kadar kuvveth avcı tayya'"e filoları· açlk arttırmaya çıkarı :: 
Sovy.,tler Birliği hududu h_a mızın hücumuna uğramış ve le 14,11,940 pt>rş~ın 
ricine ç1kmamıJ ve h1çbır dağıtılmıştır. saat 14 de Vakıflar l~~ 

ecnebi memlelcete seyahat Alnıan tebliği deyapılacnktır. iste 

etmemiştir. Bu ziyaret lngi • Berlin 1 L A.A.- Bugün müracaatları. 
liz!erin MoskCJvadaki teşeb· kü Alman resmi tebliği nd,e, Açık a' thr ma 
büslerinin yeni bir hezimeti Almaıı hava kuvvetlerinin ce Aut..tkya icra 
olarak telakki edilmektedir· • nub ve cenubuşarki lngiliz sa ğundan: 
Bt-rlin mülakatı bir taraftan hillerine hücum ettiği ve lngi Bir alacağın temi 
Sovyet - ltalyan ve d;geı· liz tayyarelerinin de bazı Al fası için hııciz altma ar 
taraftan Sovyet - Japon man şehirleri üzerinde uçarak ve teınamma (1000} lı leri 
münasebetlerinin inkişafına bombalar attığt zikredilmek· met takciir edilen A 
da h1zmet edecektir.I tedir. nm Dersuuiye köyün 

Yunan matbuatının ltaıyan tebliği in 256 sayılı Mengen ılc. 
Bulgarlar~, cevabı Romb 11 A.A.- Bugün· siyle içerisinde mevc tac 

Atina 11 (a.a.)- Bazı Bul· kü İtalyan reımi tebliğiııd~. tinyağl çıkarmaya Ba 

Y · d h h mengene tabir olunaıı ilh"ı gar gazetelerinin unanistanı yaımz hava faaliyetın en et • 

çılgınlıkla ittiham eden neşri· seclilmekte ve cephelerdeki burgu ve tcferruuqnıı 'tıa 
· . b .1 k sehim itibari}le 120 i e 

yatma karşı Yunan gazt>lelerı vazıyt>Uen ha er v~rı mt'me 
3 12 940 l ·· ·· Y 

b kt d" ı , ' sa ı gunu t:tıişl 
kısaca şu Ct':Va ı v~rıue · e- te ır, _ l dan ı 2 ye kad u d"if B 
dirlt"r. 16000 kilo odun ah- açık arttırma ile satıl r-ifat 

"i!:ğer bu çdgınhktan, a· k u· . . d ... naca ırmcı .... rttır·m·n 3 ulc 
detçe on misli düşmana karşı h k 

Vılayet daimi encümeoinden: I ammen ıymetımn 
harbettiğirniz ~kasdediliyorsa 75 ı. l d .,. t 

1 Hususi muhasebe dairesi ni uu ma ı~ı 
bu harp bizim için ilk ıarp 0 

h d b için alınacak 16.0 )Q kilo o· on g Ü n 
deiildir. Yunun tari İn e u· Juıı münakasası 14,11,940 ta uzatılarak 13, 
günkü ~eraitten daha çok 1 "h' k d on aün temdit cuma günü aynı saat 
ı. 1 k d"" l h b fk rı ıne a ar o 
-.alaba ı uşmaıı a Pr et 1 d"l · t. thale 14 ll 940 d .. ı"remı"zde ıkınc: açı .... k f . . . e ı mış ır. , ' .. 
ve en buyu za erlerımızı Perşemb,. gunü snat on d ı tırması yapılacaktır. 
böyle harplerde kazandık. Bu· 'JVilayette daimi Encümende fazla malumat almak 
gün bütliıı Yuııanistan bir tek yapılacaktır. Tali~lerin ihale lerin 940,8 nuoıarah 
insan 1ıibi şerefini ve milli günü burada yedı buçuk de- mıza ve 14,i 1,940 
iıtiklalini alçakça bir teca· poz.ıto akt;ası yatırtılacaktır · d . .. d · d 

Ş · ·· k · fy n en ıtıbKren ıure e. 
vüze karıı müdafaa için göğ· artn~m~eyı ~?rme ıs 1 ~ • • k 

·· ·· · k ı k lerin daımı encumen kalemı bul undurulaca şar 
ı~u. gyermış l~e ı 1ıcınkı çe • ııe müracaat!arı lazımdır. müracaatları ilan 
mıştar. a ga ıp ge ece veya· • U b 
hut öleceğiz!" lngiliz müdafaa mevzileriyle nalkt8 tct 

ğ 

mir Abdullah Mısırda kıtaalarının teftişiyle geçirmiş u k d ·t' '"a 
. . d fı d uu a şaın an ı i• Kahire 10 (a.a.) -,.Şarki· ve lngılız or uları tara n an . .. 1111 

ri, bt.gün düne nazaran da· l---------:----
ha çok temas vesileleri bul· Neşriy~t Müdürü ıürdün Euıiri Abdullah Mısırı a ılan büyük bir manevrada KOÇUK LORD . · A.. 

ziyaretinin büyük bir kısmuıı ~:Ur bulunmuştur. Baakervillerin köpe~ ~ muşlardır. Ayrıca ltalyayı Setim ÇELENK 
şimdi daha ya"andan deniz CH.P.matba111 -ANTAKYA 

de hava temıztew~ ceruoatı· 1 ~etım (.,.t:.Lt.NK. J ediyorum. Bu hususta elımız 1 bombardıman edilmiştir. ı nanıstana geçtığıru bıldırıne" 
111 havi olacakbr. CH.P.matbaaııı - ANTAKYA den geleni yapacağız." Londra 5 A. A. - lngi . tc~dir. 


