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• • ''1:_ •11 • • 9000 '/talgcm Molotof ·Roma'h'tjüda 
arzczge VeK:ltlmlZ askeri imha Hıtı~r tat1ifı tı'iln ka- Zelzele deva~ ediyor 

artz• Gru lrianil.a iR:i" saat ~u.- liul edildi Bükreş 12 (• a.) Zelze 
I' """ ed.ildi le devam etmektedir. 

f-en l\9%Zı J,ı./L'a_f. Ve1 dz• Berlin l 2 (a.a.) - Alman Üçüncü zelzde httlk ara· 
u.ll ı·ı 1 1 'A' t Aı'ansı bildiriyor: a yan ar /"\.fDavu smda dehşet ve panik tevlid 

Sovyetler birliği halk ki)· 
·ırçok L'ati.lferin sual1er1He u..ı'itzat B~şH luk a'ahiıine kaçıvörla~ " etmiştir. Haikın yüzdeyctmi· n t' u z ı mist>rıeri heveti reisi vp ha· 

fik ""' d c :ı t. A A 1 ı < şi yersiz yurtsuz kalmış, birço~ ekil Re . Say am1n ,veraıgi cevaplar- -- Atina 12 . . ~ ayan· riciye komiseri Molotof bu-
larm Yunanistanı isti1a teşeb· giin saat 11 de Berl;n istas• köylepr harabe haliıJe g~lmjş· an .sonra hiikiirnetin takip ettiği hat'~ci ' 

1 
tir. etrol mmtakasmın ;ıa 

1 •:a l>üsleri yeni ve citidı bir !geri- yonuna gelmiştir. Molotof bir barebe haline geldigv i bil-
sıyaı set ıt'ı·r.~ııe"Ia fasvı"p e ·ııa·, • d •;..· y {':" · · 11 • • d b t Al ı..: I I K leme ICay etlı~ı anan gaı:ete ıstasyon a aş a man ua• diriimektedir. Ölü adedi mü· 

J A k 12 A A t ,_. ttı•l.· · t' "b' · Jerınc~ telfarüz eh'irılmekt~ rldye nazırı Ril>bentrop ol; d' k d u zıı n ara . . - şı aAıp e xı sıyase 1, 9 ızı - \ema ıyen artma ta ır. au 
ınhuriyet Halk Partisi Mec uzaktan ve yak ~hdau alaka· dir. Gazeteler, muharel>enin duğu halde Atman ordusu Ge hususta takribi bile olsa bir 

· Grupu bugün saat 15 te dar meseleı~r lla!Ckında iki baŞtaBıgı on beş gündenberi n~I Kurma~ ikinci reisi ve • rakam söylemek imkanı yok· 
's vekili Hasan Sakanm sı-atfan lazla süren izahatta geçen Ôıufıarebe\erin 'l)!anço· dbırço~ devı,r11t ~damlaraf VR

0 
or· tur. Endişe çok büyüktür. 

li(ınde toplanmıştır. Ev· bulunmuştur. Bu ızaliattan sunu vapma'ktadırlar · Harbinı ku m1unı1ssı .,rı tara an an Halkın eııdişe ve he)'.e-
, ııı.ı 1 ,....~ ~ t' 1 ~· . ' 11 . b r,., a ... - • e~ıs"ınde' l"al arşı anmıştır. k . . ,1,. .. k e verilmiş el n ve ıvıa ı· ~oura na ıp erın sua erıne u onoeş gunu ıç r t · B 1• 12 ~·· ) S canını Y.. atıştırma ıçm nu • 

ıu ,~ ı.ı 'L:.l J ın ı~·ı D rJf R b .. b~ı l d er ın a.a. - ov· ' db . . 'l Vekaleti ıJe Klisad veıca oızzat oaşveKı OK or e· yanlar ütun · o ge er e y. tl b~ ı·t..· li . . k ~ reş rasa ımesı bır oeyan· 
'~ fi S d -~ nt • .. • . 1 ... ğ.. y e er ır ı~ı arıcıye omı· 

ni alaKadar <>den iki tak ık ay am ce.v p vermış ve lCuvve lerinın ustun u une ra2" seri Molotof b .. t 
12 

name n~rederek lial1'ın le· 
·" '7 t ıc ı ~" . .·~. l· . ' • """ b . I ! ~b t . ugun saa 1 . . k ' d' alikaoar v ekiherin ge· 11Ül~ume ın takıp ethgı saya men muoare eyı ~Ka., e mış ye doifu A:lman · hariciye aş etmemeıe.rım ve. aya' ı-

k celsede cevftp ver mele set ittlfa~la tasvip e'diıınkte1n ve RarmalCarışilC bir halde Ar ~azırı F 00 RiBl>entrôp tara· 
1 
len zelzele,lerı~ arazımn nor· 

talCarrür ey\~miş ve bu'n· sonra s~at 17 ,30 Cİa celse~e navulluğa do'ğ'ru lc:açmıŞlar· fından kabul edilmiş ve mü- mal olarak yerme oturmasrn· 
Hanci~e Vekili Şükrü son verilmiştir. dır. zali:ere ere başlanôi ffir. Bu dan ileri geld~ğtnr bildirmiş 

ı acoğlu Kürsüye ge)mis\ir. ~ooHlina~yon he· CepheJ ... ıı ahnaıı malOlııa müzakereleri müt,akip, Hif- ve bir voUcan çı1'tı~ına llair 
Hariciye Vekiıimızin ~·za yeti ôun ınÜhİın fa göre, diirı bü1ün gün Yu- 'ler öğleden sonra Moıofofu olan şayıaları t~ICzip cylemiş-

B \k 'l nanlilar. ICaçak J1aıyan mufre ı kabul ederek k'endisiyJe uzun tir. BÜkreşte liaı ap olan ev· •nm mevzuunu~ üvu ı · kar~rlar aldı 
M ' < ~\ d Zt-lerİııİ toplaınakla .. lll~Şgul muddet •'vÖrÜŞmÜ•tÜ:-. MliJi. (erin sayısı bini geçmektedir. eclİsınin son tatı in en Ar~ara 12 A. A. _ K'.o ·!· t 6 -1 • 

ıı d o1muşlardır. Bu ınrn akada katta J\fôıan hariciye na"!ırı Romen J-l~riciye Nazı gune ka ar gt~çen zaman ordioisyoıı heyeti Başvckfı· i. lr 
a <ı· • • h"d' sayılan esir adedi 1000 • Ribl>entrop la lia"lır liulun· 11 ·~s 1·fa ettı" VUKua gelen sıyaıu a ıse )et binasmda ve Başvdcil .1 

gr>çınektedir. V11p1laıı tahmin makta idi. 
teckil eylemişlir. ;Şükrü Rdilc Saydt.m'm ı iya11<"tinde- H' l · h-· ' 1 

" le~: göre, piyade kıtalaı ile ıt enn mu wız a ayına 
• co.A.Ju bu hadisel-ri ve toplanarak mühim kararla.. b' k '- 11. .t 

Bükreş f2 (a.a.)-lstifa ecleo 
Romen Hariciye Nızırmıu 
yerine, evvelce bu vazifeyi 
yapmış olan Manualeskonun 
tayini bekleıımekte<lir. Yeni 

5 takviye edilt·n güzide ltalyan mensup tr &ta as~er, ıv o· 
amelin bu hadiselere kar almıştır. f H h 

kerlerirhizel 
ş1ık heCl~yesi ve

renler 
Hududu bekliyen kahra· 
ara kışlak hediyesi vere 

lerin bu hediyelerin\ ka -
etmek üzere bir komite• 
faaliyete geÇtiğini yaz • 
ılC. ilk olarak komiteye 

tacaat eden Necip ve Ha 
Baı /ırk eti ile un 'labri'ka 

11 ahibi flüseyin Ataha rı Ye 
1 '.tıan asleerlt>f im~z: kışlık 
ıyesi vereceklerını bıl · 
ltlişlerClir. Necip ve H t • 

r Bal 20 çift yün çor~p 
çift yüu ("ldiven ve 20 
ulclu, Huıeyİn Ataıfan 
cvHitlurı da 20 çift eldi -
, 20 çift yün t;orap ve 
adet paınuklu hediye et· 
t-rdir. 

ı arh Mlifett şiı'niz 
geTdi ve gitti 

~arti Müfettiıinıiz Falırd 
l.ridoğlu <lünl~kr·ııJ t>rund n 

"İınize gelerek birmiiddet ' 
İ işlerilc mı:-şgul olmuŞ 
Yilpılmaktıı olun ko:ıgrt-· 

lı hakkmda izahat Jlmışlır. 
tcttin Tiridoğlu ö~rledep 

".o. şehrimiıdcn ayrılarak 
1lntcbe hareket eylemiş 

' Ay sonunu doAru şehr~
~ dönecektir. 

B~nzin ~ar- · 
fiybtı 

Tahditl edilecek 
Ankaradan gelen 'llaber · 

fere göre, benzin sarfiyatının 
landia eailınesi ve bu arada: 
bGYuk ~enlrlerde işleyen 
taksilerin sıra i!'e işleme~i, 
~amyon ve otübüsleret günlük 
ihti~açları ni~betinde benzin 
verilmesi ve husu!ıi otomo· 
billere cıe benzin v~rilmeraesi 
içtn yeni bir kararname ha· 
zırlanmaktadır. 

Hatayın Benzin ve petrol 
ihtiyacını kartılamuk üzere 
viliy.et makttınının yaph~ı 
teşebbüsler müspet şekilde 
neticelenmiştir. Pek yakrnda 
lskeııderuna kafi mikdarda 
b~.nzin ve pt•lrolün gelmesi 
ln~klenmekl dir. 

İstanbul t ısmarlanan ben· 
zin gelinceye kadar İsken• 
Jeruııda mevcut benziııler· 
den bir kısmı Hataydaki g\ı. 
rajlara kvzi ediliş ve bu s~
r ctle en az bir dylık benzin 
ihtiyacı temin oruıımuşiur. 

Şe'ker m~~e1esi 
Son günlerde, bir tu· 

rall~n mubt~ki;lerin Şe1ı<eri 
salclaınası di er lara(fan hal· 
kın fil.?.lıı ş~ er aım1ı\: ıçin 
yaptığı tehacüm doiayısiylt:' 

piyasada şe'ker ·azalmış bu· 
lumnaktadır. Bu vaıayeli 

fırkasıııın 12 bin kişilik mev· loto itlerin uzuruna gi· 
cuduııuıı 9 bini ölü. esir ve rerken Vt' çıkark~n selam 
yaratı olarak kaybedilmiş, an ı:esmini ifa ~]emiştir. 
cak üçbiıı kişisi kurtulabilmı~ rfitler - Molotof ıuü 
tir. Yunan ordularını ikiye ıaka.tUhn ihahiyeti · 
bölı'lek iç?n yapılan bu ltal· nedir? 
yan tesebİ>usü bu surefle ta· 

Moskova 13 (a.a.) _. l~gil· 
mamile a'\cirn kalmı$ !ve ltal· 

l "r:e büyük elçisi Sovyetler 
yanlar süratle :geri çekilme · bir~i'ğ'i haricfye komiser mua· 
gc başlanıı !ardır. 

Perişan bir fialtle r'Licat e vinini~iıaret etrniş~r. 
, Dıgcr taraf(an ~ıtf er - , 

den Italyanlar, Httvaların f~- Mol6tof gfö ÜŞ.nesi ki l:fuçuk 
na gitmesi yüzunder. ço'k müş saat sürmüştür. F~kat bu 
külata ug.ı ramaktadır. Yunan 

görüşme hakkında ketümiyet 
lılar, rücat etmekte olan Hal· muhafaza edilmekt~dir. Stok· 

Nazır, 14 ikinci le1rinJe 
Musolininin daveti uzerınc 
resmi bir ziyaret yapmak 

üzere Romuya xirec~k olan 
Başvekil General Antoncı· 
kuya refakat edecektir. 
'" -.. ss21scc;ı:wox we s ı;:sez4 

Berlin (a.a .) B. ~ D.N.B. 
Ajansmdan: Rıbbentrop Mo· 
lotof şerefltıe bir ziyafet ver· 
mlştir. 

Londra (a a.) B. - Tay· 
dıis 'gazetesi l>aş makale~nde 
Molötof - Aitler mülakatı yan askerlerinden üç taburu nolmda çıkan bir gazel~nin 

daha imha eylemişlerdir. Yu yazdığına göre Hitlerle ivfo. şunları yazıyor: Bu son tö· 
nan a~kerleri ltalyanları ttıkib lotofun müıaker e ,mevzuu ti· rüşmelerine Hıtferin humma· 
• · ı: ,.ı •· ti •~ tJ lı dibloması faaliyetlt:rindir. ıçııı oıcaaar suua e nareKett: cari iş birliliiôir. 8u da Mo· 

1c B ~ a Hitler müşkül mevkide. kal· geçınişlerdır ıd, unıürın İa· lotofıa beraber yalanız ticaret 
a mışbr. Son Yunan taarruzu şe madaelt-rinin tayyare ile erkanının bulunmasından isti<l· 

mihverin zafederiııe lıirşty 
gôndt-rilmesine mechuriyet lal edilmttktedir. Zannedildi- ilave etmemiştir. 
'hasıl olmu~ur. ğine göre bu 'göriişrrıeler iaşe . Hitferi - Molotof ~Ör: Üs· 

Yunan milteli cepheden mesdelerini halletmek için· ' hıeleri haklCıııda ~imdid~n 
gefmetC~e olan bu iyi habC'r· dir. ... tahmiııler'ile bl.ıluflmltıct.aırıu. 

~ •• k' b' -~~ ....................... , ... ~~tt--'~!m'&=-IU~Am·•L ... ı ~, .. ... ıerı Sit 111 ır memnuniyetle ~~~DAKfKA • - - • ... -- .. ' • • 
karş1lamal<taö rlur. 

Ron ~archnıan e ilen Arn<1vullar Yu 
Italyan üsleri nanlılara les 

Atina12A.A. Bir lngiliz 

bb:·nt>ardınurn filosu Koman· /im. rY/.uyor 
ôanı pazar k'ünii Avlonya ü· iki ltal'"an lılay s~n-

'Sonu 2 incide 1 ;l 
--111111!11 .. ~l!li,._...ı,mıııııı•ı•l•a cağı Yun an hl arın 
nazar1dikkatt" alan hü~-Omet dıiue geç i 
der~al tP~ebbıiııafa eçmiŞr Atina 1.1 A. A. - Yu -
dir. Pek yakında iki va· nan tebliği, Pindüs mıntaka 
go:ı şeı=erin lskenderuna ~e ımda C:fınan ltallyau esırleri 
lerek piyasaya bol mfkcJarda nio gittikçe a'rtmaktallır. i'ğti 
iel:er t'eviıi l(a~arhs!jnıtştır. nam edilen ılıtt1ıeiı\e aı1l ııı· 

Beş n~da 
1-lava \u'c~umunda in 
gilte1~de ölenler 
to ıcİra 11 A.'A Gt'çö•ı 

hu.i rat lfan bu 11.ym baŞtna ka 
dar hava hfıcuıiilatarıdan ınıil 
tere<le öle,ıl~rin PYllll 14950 
ve ağır yarablar da 2) 368 ki 

şiye 1bali$ ?l~uşfur •• ,, 

da birç.1>lc t9t)lar vardır. Bir 
Arnavud bölu~ij subaylarile 
beraber keııdilıklerinden lH 
lim oh~u~\ardır. 

Kaıılay, hamiyetli ve yurlse\ler vatandaıları bekliyor! 
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Milli korunma kanunu 9000 lto1gan 
askeri Birinci f a~ıl 

lJMUMI HÜKÜMLER 

imal ve işleme bakımından 
tadilita tabi tutmak maksat· 

(Başı Birincide) 
Madde 1 - Fevkalade hal

lerde Devletin Bünyesini ikti 
sat ve milli müdafaa bakımın 
dan takviye mıksadile lcra 
Vekilleri Heyetine, bu kctnun 
da gösterilen şekil ve şartlar 
dairesinde vazife ve salahi· 

larile sanayi ve maadin mües 
seıelerini kontrol eder. 

zerine yaphkları hücum esna 
smda bir bombanm bir pı! t• 
rol deposu üzerine düşerek 
yangınlar çıkardığını beyan 
elmiştir. Ayasrandada büyük 
bir ıtalyan gemisine infilak 
eden büyük bir bomba düş· 
müş ve gemi ağır hasara uğ· 
ramışbr. Burada da birçok 
y»ngınlar :çıkarılmıştır. Bu 
akınlara iştirak eden bütün 
lngiliz tayyareleri 3alimen Üs· 

!erine dönmüşlerdir . 

yeller verilmiştir. 
F evkalide haller şuniardır . 
A - Umumi veya kısmi . 

seferberlik, 
B - Devletin bir harbe gir 

mesi ihtimali, 
C - Türkiye Cümburiyeti · 

ni de alakalandıran yabAncı 
l devletler arasındaki harp 

hali. 
Madde 2 - icra Vekilleri 

Heyeti, fevkalade hallerin 
zuhuruna binaen, bu kanunla 
kendisine tevdi edilt-n vazife 
salahiyetlerin ifa ve iıti malı 
na lüzum basil olduğunu gö 
rünce derhal kanunun tatbiki 
ne hqlıyaralc keyfiyeti iJan ve 
T~rkiye büyük Millet Mecliıi 
ne arzeder. 

Madde 3 - F evkalide bal· 
!erin hitam bulduğu ve hu ka 
nun ruikümlerinin tatbikine lü 
zum kalmadı~ı. Hükumetçe 
kararlaştırılarak ilan v~ Bü· 
yük Millet MeclisinP. arzedi· 
lir. 

ikinci fasıl 
TEŞKıLAT 

Madde 4 - Bu kanun bü 
kümlerine tevfikan lcra Vekil 
leri Heyetince ittihaz edile
celıc kararları hazırlamak ve 
bu işle alikah vekaletler ara 
smda iş birli~i remin etmek 
üzere hirKoordinasiyonH eye• 
ti teşkil olunur· 

Bu heyet, Başvekilin teki İ· 
fi üzerine alakalı vekille rden 
terekk.üb e tmek üzere icra Ve 
killeri arasından ayrılır. 

Heyete Ba~velcil yeya tev· 
kil edeceği vekil reisılk eder. 

Madde 8 - Hükumet sana 
yi ve maadin müeaseselerin· 
den istihsal programları iste 
mek veyahut bu müessesele· 
re doğrudan doğruya 
bu yolda program v~rme-k 
seıasiyeti •ıi haizdir. 

Bu maksatla sanayi ve ma 
adin müesseselerinin istihsal 
terini ve bunların hacin:ni 
mikdarını, çeşidlerini, cinsli'! 
rini ve nevilerini fevkalade 
hallerin icaplarına ve mües 
seselerin tahammülü derece· 
sine göre tayin edebilir. 

Madde 9 - Hükumet, sana 
yi ve maadin müesseselerinin 
istibrallerini ve diğer iş yer· 
lerindeki mesaiyi, bu kanunun 
derpiş ettiği ihtiyacı karşıla 
yabilecek ha<lde çıkarmak için 
lüzumu olan İfçi kadrosunu 
ve ihtisas elemanların/' temil 
eder. 

Bu makaatla vatandaşlal"a 
ücretli iş mükellefiyeti tahmin 
edilebilir. 

Madde 10 - Sanayi ve ma 
adin müesseselerinde çalıitin 
işçiler, tekniıyenler, mü hen· 
diıler. ihtisas sahipleri vesai r 
müıtahdemler, çalııtıkları mü 
easeseyi veya İş yerlerini ka 
bule tayan bir maz~ret olmak 
sızın ve haber vermeksizin 

terkedemezler. 
Bu madde hükmüne tevfi· 

kan çahtmaya mecbur tutu· 

lımlara sail~rine mukabil em 
saiine göre normal bir ücret 

verilir. 
- Sonuvar -

Atina l l A.A. - ıtalyan 
larm Arnavutluktaki en .mü 
him üssü olan Draç limanı 
lngiliz tayyareleri tarafından 
bombardıman edilmiş v~ bu 
radaki cephane deposu infi 
lak eylemiştir . Çıkan yangın 
lar 16(• kilometre uzak.tun gö 
rülme'de idi . Avlonyada da 
bir dephane deposu berha 
va edilmiştir. 
Yunan Havalarında 

Atina 12 A.A.- ltalyan 
ajanıının Yunan havalaruıda 
ıtayan faaliyetinden babıedil 
meıioe karşı Yunan Ajansı 
~ saattan b~ri Yunan hava 
\armda hiçbir düşman tayya 
resinin görülmediğine işaret 
eylemektedir. 

ltalyan tebliği ne 
diyor ? 

Roma 13 A.A.- ıtalyan 

tcbli~i : Taranto deniz üssü 
ne lngiliz tayyarelerinin yap 
hit taarruzdttn ve bnradttki 

gemilerden birine tam bir i 
sabet vaki olduğundan bah· 
setmekte ltalyan tayyareleri 
nin de Yaııya, Yeni,ehir ve 
diğer Yunan şehirlerini bom 

Amerika daki baıadığını bildirmekted ir . 
Evdeki hesap pa· · 

Fransız sö- zara uymaz! 
Atina 12 A .A:- ıtalyan 

mÜrgeferinde larm Atinaya girmek iç ı n te 
şebbü., ettikleri tarihten bir 

ihtilal mı çıkacak ? hafta ıQnra, it .. nıyanların en 
Madde 5 - Bu kanun bü 

kümlerinin tatbikına müteal· 
lik işleri görmek üzere Baş· 
veülete bağlı bir büro tesis 

Nevyork 12 A. A. - : güzide ve en çok güvendik 
~ Avrupadan buraya gelen ve ı~ri dağ fırkası imha edilmiş 

kuvvetle dolatan şayjalara bulunmaktad•r. Askeri me· 

: edilir. 
Madde 6 - Bu kanun hü· 

kümlerine tevfikan icra Vekil 
ıer i Heyetinde ittihaz edilen 
kararlar, alakalı vekaletler ta 
rahndttn kendi teşkilata ve bu 
kanunun teşekkülüne müsaa· 
de verdi!;i müesseseler vası · 
ta.sile infaz olunur. 
Jcabında ıcra Vekilleri beye 

ti kararile 3656 numaralı tea 
dul kanunundaki tiiaslara tcv 
(ikan muvakkat memurlar is
tihdam ~dilebilir. 

Üçüncü fasıl 
lKTlSADl HÜKÜMLER 
Mandde 7 - Hükum t, halk 

ve milli müdafaa ihtiyaçları· 
m karşılayabilecek tekil ve 

Af •- d b hafile göre, İtalyanların istih göre, şimali ri"a a u ,. 
lunmakta olan General Vey daf ettiği maksat, Yunan or 

F dusunu ikiye bölqıek idi. Fa 
gand, Vişi hükumetinin ran kat bu plc.n tamamen aksine 
ı;ay~ ~önm:.k teklifini r~~d~y tahakkuk etmiş ve ltalyan 
lemıştar. Dugol kuvvetler~nın ordusu Arnavutluğa rücate 
Afrikada mütemadiyen iJer- mecbur olmuştur. Yunan o~· 
lemeıi ve Hindiçini Valisi-ı dusu şimalde Göriceye doğ 
nin istifası ile bu haberler ru ilerlemektedir ve Görice 
arasında hir münasebet var· ye hakim tepelerd.en birkıs· 
dır· . . . _ mı daha işgal edilmiştir. llal 

Bıt~raf meh.ıfıle ~ore~ yanlar cenupta bir nehri geç· 
bu Jayıalar Fran.sanm şımah meğe teıebbüı etmi~lerse de 
~fri.ka. • miisle~lekel~rinde püskürtülmüştür, 
bar ıhtılal çıkaca,gına ışart::t.. ltayan tayyareleri bugürı 
tir. Korfu udaaına hi.icum ederek 

Lavat Romaya rit- alça.ktan uçmuı ve tarlalar· 

mı yor da çahfan ~öyıfüer üzerin~ 
mitralyöz ateıi açmıştır . Bir 
kaç kişi ölmüştür . 

Güııdüzde 

1'ENIGDN 

Ma !taya yapılan 
hücum 

Malta 12 (a.a.} Neşre· 

• bacimd"' istibsalde bulunma· 
lan için lizımgelen faaliyete 

Vişi - Havas Ajansı bil· 
diriyor : Bir Amerikan rad 
yosu tarafmdan verilen ve 
Lav alla& fevka lade bir diplo· 
mati" vazife ile Romaya ha· 
reketini bildiren hab~rin aslı 
ve eaası yoktur. 

dilen r~sıni bir tebliğ bu sa· 
hah dü!maıı tayyarelerinin 
ada etrafmda dairrler çize
rek uçtuklauını, fakat sahil· 
teri aşmadıklannı bild irmek
tedir. İngili: avcı tayyctrderi 
derhal faaliyete geçmişlerse-· 

de çarpı~ma olmamıştır. 

2 film birden süvare saat (8)de "'' · t ıL1··d·· ·· ı"leşrıya •~ u uru 
sevk.etmek ve tesisatta iktiza 
eden tevziatı yaptırmak ve 

DÜNYANIN SONU ve · Seıim ÇELENK 
lıtanbul Türkiycmin >nciıi CH.P.rnatbıuı ANTAKYA 

135 ton sade 
alınacak 

Askeri evsaft11 ve 
y~de l•hlil ve teslim t; 
üzere v~ her parti b~ 
on ton olarak: ayrı al 
lerden paıarhkla ceıı.ı• 
ton sade yağ ahnaca1'1 

lip olanlnrm te minatla'1 

likte 2 inci teşrin 940 tan 
hinin·14 15-16 ınct S 
ri öğleden sonra saat ·;~k 
lslahiy~de askeri sa1' 
komisyonuna nıüraca• 

de hava temızleme terubaU· 1 ~eıım (,:l:.Ll:.NK J ediyorum. l3u hususta elimiz 1 bombardıman edilmiştir. j na~ıstana geçugıru oııaırın~ .. 
ııı havi olacaktır. CH.P.ruatbauı - ANTAK'{ A den geleni yapacağız ." Londra 5 A. A. - lng i . lt!dır. 


