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20 ikincite.trin 1940 ------
Şlikrü BALCJoCLı 

Sahibi ve 'Bas hhlharri ~ 

~ıu:eteye ait yazılar Neşriyat 
"'üdürü adına ıönderilmelidir · 

!lanlann her kelimesinden 

(Sayısı heryerde 2 kuruş) .......... ._._Çarşamb~_ 
Ç~/im ·ÇELENK 
~eşriyat Müdürü 

!Abone : Yıllığı : S Lira 
Yiibancf rrleml6k~tlere 8 ~Lira 

Günü geçmiş sayılar15 kuruş 
5 •kuruş alınır ücret pe~indir 

iii&i 1 ' H~~ GlJN uG(EOEN so~~b~~_jlKAR HALI" -13AZETESI 
Telefon..: 1 · 46 - P. K. 24 

TESıS TARiHi 1928 YIL 12 S1'YI ~263:? ADRES_:_ YENIGUN lNTAKYA ,....,.._ ---·-
-~~' -

lşıkl rın kar r 
keleıımesı 

Dahiliye Vekaleti bir taliın/ı.fname hazırltıdz 
Hususi ve utoumi binalaPla motötlü ve motörsüz nakil vasıtala. 
rının ışıkları maskelenecek, sokaklarda lambaJanu ad~di tah

dit edilecek - Bin2.1arda ışaklı tezy'inat yapmak yasaktır 
'Ankara 19 fa.n.) - icra 1 fann üzeri maskelenere ışı· !ardaki işaret lamb3larının 

VekiHni Heyetinin ıştk sön· gın tayyareden görü11mes\ne tayyarelı•rden görı.inınemesı 
dürme ve karartmtt Karar - mani olunur. Büyük nıeyöan şarHır. 

. . . , o ' w• mm ur ttn ~ namesı hukumlerıııe tavfıkan K V'M 

' V " .. l . L h •• ••k 1 Ddhıtiye eıca atı >ll USuS· uça esna 
tct mufassal bir tıtıin\atnarııe 

ha.tırlaıaıış:ır. 
Işık ~"ÖıH..1urfoe v~ f<ıırart· 

mu i 11erıııin ıı:ısıl yap lacağı 
nılarif eJcn bu ıııufbsal ta· 
limatnanıeniıı aııa lı/uları şun· 

latd1r: 
lşıkltin si.ı!ıdürıue ve ka· 

rartm t-"'ar~tfıauıesi 24,11,40 
tlntt itiu re-n tatbik fnıwkiiue 
kofıulacaktır. 13tI t.trihtelı iti· 
Öareıı un i.ıu T vt! htisuii bi · 
naldrla, mölorlii ve •• l>tönüz 
nakil vttsıt.ılrııtı ve sukak!Mtla 
ki lürubalaruı efı geç 1 ka • 
nurıevvele kcdar karatılm .. -
sı işi ikmal edılmı;; bufuna• 
cBk ve ışık söndürme işiııin 

-tatbik tnrihi b' lahart' ilau edi· 
lecektir. 
•pkı, "-: '!"' hu~usi bi nalcırda 
büları ;;·-hı~1ıaı~;ıa numara· 
farın uydınla tı iması memıı u
dur. 
Jşığuı binalar<lau lınrice ak· 
sedect'f!İ pencere , kapı ve 

sair mcııfezlt'r örlülccekıir.,, 
Kdrnrtmı.ı ve maı>keleme 

i~ı~ri lıusu~n biniihırdu, bu 
birıcılltrı işga\ edenler tarafın 
d.m yapılır.ı.Jeikeııİc:rJ,. perı 
CNc ve sair menfezleri kapü 
mak iı;iıı sıyuıı stor per<lt!· 
l. · , ı;ıı~m uufuz edt::tiiyece 
gi sıy..ah bezler, kalın siyalı 

YPııi bir kaızıl ı .. lıı mu.amele 
vergi~inden istisna edilecek 

rıl.lilli kot uruua k-a nun urıun bazı ınad . e
ı~ri değiştirildi- Raşvekii . . ıuz Pıuti Gtu

punda İzi' hat Vt ' dı 
A k i l\ ~ , C · Uuııdan sonra kürsu~·e ge n .ıra ' A.P'\, - um -

huriyd Halk Partisi !Vı-:cfüı t~ıı Vlcılıye vekilı Fuat Ağralı 
soıı k~ ıunla vazetli !erı mua grupu lm~uu öğleden sonra 
mt-le • rgisı kanununun kü· 

tophrnmışlır. Cels•~ açılır ~çl! 
çiik e~hafcJ koyduğu rnuame

ınaı; kürsüyP. gel~ıı l3aşvekıl 
Doktor Refiıc Saydnm son lt> vergilerinin .bazı müşkülatı 
vaziyetin İcab etlirdi~i tedbir mucip oıJugunu hinaenııl:..yh 
ferin alınması içın Koordinas küçük esnatııı bu vergiden 
yoıı heyetinin verdiği kararları istisuasıııu d.ur yenı bir k .. -

izah etmiş ve bu kurar!nrın nun hazırlıınd1ğım ve bu ka 
tatbikı cüml~sind ~11 olarak ııuıı mt'c\ise verilmeden ev· 
Milli kon.:nma kanununun lıa· ı v~ı G .. upça t..-şkil eclilecek. 
-· -·-r!...l - ı1ı~: .. : .. .rl .. ;;.:pt: .. ~ı.{'"- lıır l"ııriimerwe tedKiki.ni İS
Si ıcau e Ltgııı: soyıernış ır. tenıı.ş. ıvıalıye v ekı· 
Başvekilin bu izahatı dinlen ı liuiıı bu tuıebi ittifakla ka 
dikten ı-:onra teklif itfıf.ıkJa bul olu,dL•k~an sonra Celse 
kabul edılmi~tir. y ·pn verİlrıı1ıo>tir. 

~ ....... 

'-Bazı frenleı· 
Mt~v 5in1 ve vaziyet 
icabı lagiv V P tah

dit. edildi 
Aukarn 19 A. A. Bi-

Yugosltlt1ga9a 
iltica edenle1 

139 it ly21n tankı 
1600 ınıtr lyöz Yu-

zt: Vrl:tt"n rt>SIUİ malumat!! gos\a\Tvaya Stg>J ındt 
gorn. nıeVslrn ve vazıy~t ha .... 

d ı ·ı 1 1 · Dt>Jgr ıd 19 A. A. Röy· zu.t o ayısı t- rnzı tren ı:-rııı 

ıühdıt v lgt\s1 kar· •r altına t~r muhabirı bıldu·;yor : 
alır.mışhr. Ayııı 22 sinci n Ve ıleu liab..;rle,.H gö e, 
itioare ı tatbık oı.Jilecak olan Yunaııiıla taı afı .daıı sıkıştı 
yeni tö ı ıff"y"' göre. Ankara rılan 139 1talyan fdnkı ile 600 

.~at.ıllur, tıu da bulnıııazsa 
L.atL.AI ıyt" ve' )'vrgJrı gibi 
l::dt., ,..eıl r ıe ortJlur. Perde 
ara! rııı iu.ı ı~ı~m <lışanya ile l.staııbul, Arı kara ile lzınir asker l 200 l'ıufif ve 4(JO {ıır 
blı: uı~uıa:sıııJ billıassJ itıııa ey· ve Ankara ile Adana arasın :m:tral} öz Yugoslavya top;ak 
lcuı ..- ve iJeıdeleri !~cıpatıık· da'd trenlerd:ln bazılatı ilga lanna 5İrerek teslim olmuş· 
tan .<..oıır 1 ııj' kerre <le dışarı· 1 tur. 
doıı MW ı rol drııe k 1,iz:n. Jır. l~~JHJ~~d~&iliiliiii[~Üıailktı~m~~~llit.lE':lll:l~EE~iE\SİUt..'.i 
i-I.uı;t .. •ı ..ılt:~ ve ·~ık gusta 11U Üf art b K.{iyeıl kahra 
rcıı fırııı ve ~obu gı ı ı ,. ey- ı eok " 
ı~riıı z:y· ~ııııu uış..:rıy.1 ak~ i fllUll (aru ŞU ran O'rcumuz 
elUlt'Ult'.SI ' Lu ışlcrıı) dı~ • y ur ddaş! 
bptJdıı c.in t;Jruııuıeu1~.si içiı: 1 Kar Vt: yağmur altın;Ja, ftrtıırn ıçind~ lın"atİ rıııı 
ic.ıb ecJeıı uııtu:ı tl"tftJİ tl~r !fi lın an fedayd hazır hir İı'11Jr~, ınuka~Jdes yu:t hudut 
«Isıı.tcııktır. lctrıuı belHiycıı knlırsmaıılnn bir an hatırımızdan çıkar 

maın ı..k meclıuriyetiııdeviz. 
ı~lolorlu v ı:. nıolörsuz nakii 

V<.!sıtulc:ıdi<•, \.0.ıpur \.C tr~.ıt~ı · 
ı~1k yukuıdyacı;;ı.d.ndır. Aııc " 
f\>lk ukmak ı~rurdi lu•sıl W 

Onlar, müşterek m~lın, mliştere · serefiıi bekçiliği· 
ııi yapıydrlat. l~lerini , giiçleriııi, a !drrini raht tiarını 
ilrkada bıra~.Jt-a~ vaıdfe ba~ınıt koşmu~lardı r. 

Bfıiın clc oıılura karşı borçlu oldugümuz vtwf"' 
vartlır: 

Vı lliJet Meclisi 
Bu abah Fevkalade 'bir 

l 

toplantı yaptı 
Toplantıda Valitiıiz mühinı izahat verdi 
ve Beled•ye bi1liği içı n dört asli ve ikı 

yedek a~a seçild1 
fevk.ıl:1de toplaııtıya fa. lllCleri için Vilayet Meclisi a· 

vt t edilt-n VilayetUmıımi Mec zhsından4 hsli ve '2 yeôek aza 
liı:;i hu ~abab Valimiz Şlikri.i gizli reyle seçHmi~tir. Asli 
Sökmensüerin Riya'ietiııde kzahgH seçilen zevat şunlar· 
içhma eylem1ştlr. dır. 

Saat 10,30 da açtlan celse 
de Vu\iıniz fevı~alade ıçtima 1 
hakkında ız~hat verıuış Ye ba 1 
<ırad.ı Halayın imar ve N~fıa 
işleri hakkında çok mufııssR\ 1 

ve müh m izııh:'ttta bulunmuş 
lardtr. '"Vliktir. dar o im tısı ve 
gaz~lemızin rnak~neye veril 
mesi nıiin s~heHle bu izahatı 
yarın'<i ollshannzda bltdirece 

'\"urtanll · ın el~ne 
düştü mü? 

Londra 19 A. A. -: Röy 
ter Ajansuıın Yugoslav· Yu 
nan hududundaki muhabiri, 

"Görice şehrin\n bu s~bah sa 
at bı-şte Yunanlı! r tarafın • 
dan zapttdildiğini bildirmek 
tedır . 

Bu haber henüz re( mi 
makaml-ır trıraf ıııdan teyit 
edilme'miştir. Fakat ş~hre 
hakim olan bütiiıı tepelerle 
dağların kamilt"n Yuııi\nlılar 
ta'ı'afından işgal edilmiş ol . 

Vedi Karaba}'· 
l3ahri Bahadır · 
Fatma Cemali 
Fevzi Şemsettin 

Yedek azahklara da Malı 
mud Kuşçu ve Ali Mısırlı 
intibap eılunduktttn sonra c~ı 
seye son v ·riimiştir. 

Encümen azaları bugün 
öğleden son"a Betediyt:c.l~ 
bir içtima akdedecckl~rd r. 

) 

!Vlusolininin 
nutkun tın 

tef~i-ri 
İngiliz matbuatı ne 

diyor? 
Londra 19 A.A. - Mu· 

eolininirı utku hakkında in 
,gili 7 nıııtl.matı şu tefsirl!rİ 
yapmaktadır. 

Musolini bu nutkıında se 
smın perdt'sini indirmiştir. 
ıf adelerin~le mutacl kabadayı 
lık ve balapervazlık görütoıt:> 

Sonu 2 iıtcid e 

ttıası gözönuııde tutularak dird! ltalyan!ar miihirıı bi.-
Göricepirı Yunanlılar tarafın stratejik mevzii kaybt.:c:tccek-
dan zaptf"dilmesin~ her an lerdir. 
intiztn r.di.L.nektedir. Görice Londra ask ~ri muhfilleri 
gtinlerdenberı Yurıan lopla· nin nıütaleası ~udur : Göri-
rınm çapraz ate.şi al\mda cenin Yun <lll lılar tu rafın<lırn 
ve mu:ıasara edılm•ş vnziyet işgali. Yuııanistanm rııiidttfaa 
tedir. sıni ehemnıİy(!lli sur~tt cJ 

Göricenin ask~ri J cPktir. Bu euretJ.e Yuı~~ı7is~ 
eh< ınmi ._ti huııı~ Yan>'.a yolıle ıstilası 

Y l da cnlehınış olacaktır. Göri 
Lorıdra 19 A. A Gö · y ı ı . . cenın uı :111 ı at· tarltfıııcfoıı 

rıce~un :ıınanlılur etine dliş zapıı Ital}Hnla:r .çilı ağır biı· 
mt>M, b ıyuk bu ask ri l"hem tlfirbe olmakh berab~r Yu· 
miyeti haiz ir 30 biıı nüfus 1ı nalı ordu.suuun Herfeme~ini 
lu. ve A~na •utlu~.~n rn bü • , kolayhıştırnHyBcakhr'. Çüııkü 
yuk 'i ırı l lll Go'"ICt" Yu .. f bunıj<rn •,)ontaki ıhıntakalar . 

)ille • ,li!{i tak • f aaglıktır ' 

/tal 9a1 la zn 
rücaiyolu 
kesiliyor 

DUN 11 l1'ALYAN TA y -
Y ARES1 DÜ-;>Ü ÜLDO 

AtinJ 20 A. A. - Yu· 
ııan B tş um nd nhğmııı teb 

-Arnavut çeteleri 
faaliyette 

Belgrai20.t\.A. Kral Zo
go zaır.anırıdnki iloiformalara 
gi~cn Arn1tvut çetelari ltal
yauiarın işgalindeki köprÜle· 
ri berhav.a etmektedir. 

J ır:ı:a: lllolörlü vıı~ılal,ııı ııa~
ku v oıı h• ııibu luırı ı koylr 
lıı.ı-. i ku ııu.şlarld ltılisk t- lt> mel. 
f :.21 uı u ır. 

Şehir tnıvirühııda f&ıltt v. 
liııt iıisuz famba yal<uııyu~rıK 
:zaruri malıaHerde 1 ahdül 
lauıbalar konur ve llu I& nba 

EHıııi-ıdtııl gelJiği ı.;adar onJn(m v:ızift"ı;İ ıı kol ıy 
laştırıuak . Hediy~ edeceginiı. bir yti ı e1diveu. bır 
yün kazak. Lıır yün ço-ap, bir pamuklu gömlekle 
onları ll6vındırebİliriz. 

Hataylıf r her Zdman olduğu gibı bu işte de lıa· 
mıyct ve ~öakarlık yanşın çıklmşlır. ·.iuna katılmak 

t lİgİııt- gör ., Gör~e civarın 
ti ıki ltaly mevr.ilerı Yu · 
nan ordu .uııuıı şiddetli bir 
taarr JZU İle Z·tf>tedilıniştir . 
Cephe Üit·rlhdP. cert'yah ed!jlı 

ı- Belgrud 20 A.A. - iluraya 
gelen haberler,.. göre, Görice 
henüz ltalyıınların elinde iıedo 
şehir nlevler içinde yanmakta 
ve Yuııen tazyiki gıttikçe şid 
detleıım:::kte..iir. Belgra<l aske 

· ri ıııehalili, Yunanlıların Oh
ri gölü ırmakları lhıntakıısın 

da taarruı için takviye kıtjatı 
.ılmıt!{fadırfur. Burası zapte 
dılirsa uöric"dekl ıtalyuııla· 
latııı rücat hatlı ieeıilect1ktir, 

la vatan 1 uaafaasma da iştirak ediyoruz deniektir. 
-- ili 

ertitam·Cst ar 

• 

• 

ı hava muliatebelerirıde 1 l 
ı ı~~lyah tayyuresi dü~urulınuj 

tur. 



Sayfa-2-= 

Belediue Za-
~ 

bıtası talimat 
Hür 9aşamak Resmiiebliğll!_,~ 

• • Dünkü Yunan teblıgı 
lÇlR 0

Atina 19 A. A. - Yu· 

Fransız - Al- i ... 
man muna-

1 

Jandarma 
Karakol binalan in 

şa edHec>!k 

..... r . 

Amerika CümburReisleriıı- naa orduları başkumandanlı 
den "Lincolin,, d~rki: iının . 23 numaralı resmi teb . 

• 
namesı 

sebllil 
Tekrar mı gergin

leşiyor? 

Hatay Nafıa Müdürlüğün- \Jt 
den: 

33 "- Hürriyef ışlğı insaların liği : Epir ve Göricenin ~ark 
içinde okadar parlak yanma· mmtakasında L>ugün de şid· 

1 Vılayet dahilinde Sü· .~· 

19 - Fırmlarda çalışacak 
işçilerin sıhhat cüzdanları bu 
hnacak ve iüçiler her üç ay 
da bir ııbhi muayeneden ge : 
çeceklerdir, 

lıdırki , dünyada insanların detli muharebeler olmuştur. 
hür dogduklerına inanmıyan Askerlerimiz düşmanın mu 
bir kimse kalmasın.,, kabil hücumlarını tard ve şid 

Bu nazariye Çl>k doirudur · detle müdafaa ettiği mevki· 

Zürih 19 A. A . Vi· 
şiden buraya gelen mahlma 
ta göre, Fransız hükumeti 
ile Almanya arasında Alsas 
Lorendeki Fransızların ko -
vulması yüzünden soğukluk 
başlamıştır. Şimdi resmen 
anlaşıldığına göre, Paris mü 
zakereleri hiç bir müspet ne 
tice vermemiş ve iki memle 
ket arasında bir sulh akdi 
imkan~ızhğı meydana çıkmış· 
tır. Avrupa harbi devam et 
tiği müddetçe de sulh akdi 
imka111 görülememektedir. 

veydiye, F atikli, Şenköy, Sı· 
çanh, GüzelcP., Çengen, Erzİtl l;;il 

ve Sarıkaya köylf'rinde yapı 
iacak Jandarma karakol bina 
larınm (24 .100) Hra bedeli kr 

20 - İşçiler iş başında hu· 
susi iş el bi!eSİ ve takkesi 
giyeceklerdir. Hamurk~rlar 
çahşırlarken ayrıca bır Ön· 

hik takacaklardır. 
21 - El ve ayakla hamur 

yoğurmak yasektn·. burıun i
çin beheoıebal yuğurma maLci 
neleri kullamlacakbr. 

Madde 22 - Hamurun tt!k: 
nesine verilen unlar mutlaka 
elenmiş olacaktır. 

insanın tabii haklarından lerini zaptetmek suretile ye 
birincisi hürriyettir. Bu hak· ni muvaffaki.yetler elde et · 
kı ancak kuvvetli olanlar kul- mişlerdir. Evvefce Kalamttt 
lanabilirler. şelırinin c°'nubundaki mınta 

Türk dünyaya geldiği gün takaya girmiş olan düşman 
denberi bu hakkını en iyi şe- kuvvetleri nehrin tamamen 
kilde •~ en emin:olarak kul· şimaline sürülmüşlerdir. Ba
lanarı biricik ulustur. Çünkü 21 müfrezelerimiz düşman 
ordusu daima üstün , daima toprağında derinlia"ine il..-rli 
lruvvetlidir. Dünyanın soaun• yerele askeri erzak ve ben
k~dar da e~ üstün ve en ku zin dep~larma talırip ederek 
vv~tJi olarak kalacaktır· esir etmişlerdir. Fransada tevkifler Bize hür yaşamak, hür kal Düşman hava kuvvetleri 

kb kk l · d k b Vici · Eski Fransız ae· ma a ını emıne en • ra büyük teşekküller halinde ., e. 

şifli aksamının inşaatı kapah 
2arf usuliıe eksiltmeye konul 
muştur. 

2 - Eksitme 18,12.940 ça 
şamba günü saat 16 <la Aııtal 
ya Naha Müdürlüğü odasın· 
da müteşekkil komisyonca 
yapılacaktır. 

3 - İsteyenler hususi şart 
name ile proje V.! evrakı keş 

fiyeyi (120) kurnş bedel mu· 
kabilinde satın alabilirler. 

4 - Muvakkat teminat (1 
00) liradır. 23 - Elle veya kuvvei mu

har~ike ile hareket ettirilen man ordumuza şükran ödev cephede1'i mevzilerimizi ncl kurmay ba~kanı General 
· · b'l k · · L • Gam len ve eski Başvekillerden 5 - Taliplerin ihaleden ni 

eleyici ve kesici makineler 
kullanılacaktır. 

ı~rimızı yapa 1 me ıçın ıuç bombardıman etmiştir. Cep-
d d k l tığ L bay Daladye ile Blum tev· en az gün ay evvel bufişe b t 

zer inşaatı başardıklarma da biri 
ir evrakı müsbitelerile birli v 
te Vilayete mıiracaat edere~ 
alacakları ehliyet vesikasmı 

2490 sayılı kanuna uygun o· 
larak haZlrhyacakları teklif ruc 
mektuplarını ve bunlarla bi il 
likte teminat mektup ve rnıa~ Ye 
buzlarını ve ticaret oJası ve' de 
siknsmı ihale günü saat 15' Yel 
kadar komisyon riyasetin lllt 
mak)uz mukabilinde verece 

EKMEKLER 
(Bu tabirde Erancalalarda 

dahildir.) 
Madde 289 - Her fırıncı 

mürettep olan e~ meği ber 
gün noksansız olarak pişirip 
çıkarmağa mecburdurlar. 

Madde 290··8er hnn ancak 
kendine mahsus ekmeği çıka 
ra bilir. ve fırında ancak o 

ekmeğe mahsus olan un bu
lundurabilir. Başka cins ve 

nevi ekmek çıkıtrmak ve o cins 
ve nevilere mahsus unları h 
rınlarda bulundurmalıt yasak 

urma an ızı ayın aç l Ra he üstündeki tayyare muha 
l · d .. .. k d kif edilerek hapishaneye ko· 

yır ı ız en yuroyere yar ıra rebeleria.de tayyarelerimiz 
J k 1 f ~.J k~ nulmuşlardır. Bunlar menıle 

sever er o unun eu• ar dü cmınan 7 boml>ardıman v~ 
M L ·,., · · L----la k " keti kar be sürüklemek suçun 
e11metÇ1aımıze ııııa&ıT •• 3 avcı tayyareıiAi düşürmüş· 
ld " k lık A "" dan muhakeme edilecektir. ta o u .. u ı.ş rma .. anıaa tür. Tayyarelerimizden ikisi 

bizde aediyeler katalım. üaluin• dönm~miştir. He1va Berlinde yeni bir 
Şükrü Uiuz kuvv~tlcrimiz düşması arazisi içtima --------Hitler-Boris 

mülakatı 

üzerin d • derinlit,ine keşifler Bııdspeşte 20 A. A. -
yapmışlar ve Eq~·eri bava Röyter Ajansından : Macar 
meydanı ile yürüyüı halinde Başvekil ve Hariciye Nazı
buıunan düııwan kuvvetlerini tının yarın Berline varacak· 

Nasıl tefsir ediliyor? boabalamıoludır. Memleket lan söylenmektedir. Bu ziya· 
daıtilinde düşman kuvvetlt-ri retin sebebi mihver de\·letle lerdir. 

Sofya 19A A.- Riyter muvaffakiyehiz surett~ bom· rile Japonya ıra5ında imza Postada olan ge'!cikmelef 
bildiriyor; Dün akşa• ı•ç bardı•an etmiştir.· edil ~n üç taraflı paktın Ma· kabul edilmez. 
vakit ne$redil~n bir tcbliid.e lla lyan teblı5ıi cariatan tarafından da imza- ..sııaı:iiR?.J;i;iılalmi_.iırwlU-"f 
deniliyor ki: Ro•• 19 A. A. - ltıl- sı meselesidir. Fakat bu olmuştur. 

tır Madde 291 - Ekmekler "Pazar günü Berline tit bl E · d paktın imzaıı ancak bir for· Yunanistand· ki 
mek U"z•r .. Sofv.adH. r.arelcet yıı resmi tt iai, pır e _ .. ---· - ----.. -· ... 

ıçl.,1 araoıiacDl: .,.,.,,{l.... .,,. ... ., - ~u~ tıuu~uu ı11u..ılı cuı:;ıc; v• - ·-... ···-- M . d l. b' M ı 
eden Kral Bonı ıt f'ır ta· l b harelu~t acanstan a uç ır Atina 20 A.A.- uso ız 

Şartl:tr sunlardır. duiunu Yunan ılarm azı ı. kt k b kk d · h d k b l adilmic ve l d'k\ · · değişikli"' yapmıyaca ır. ninin s Jn nut u a ın nı 
ı __ Daimi surette bira ma ra n an a u '" ., köyleri ioıal ey e 1 erım bı'J 

.... S fy ya do-nmüt· ( k d'~ ıngt' l;., - Ru$ le- bura siyasi ınehafilinin kan 
Y

asl kullanılmayan fırınların paz.er gunu 0 • bildirmekte, a at ıger cep ·~ 
b l .. kt l atları şunlardır: hamur mayalarını sık sık. i tur... hderdf! cereyan et .. e e o- nıas arı 

Al l A t "'Ore d b h 1- Musolininin nutku ra mayasile yenilemeleri şarti ınan ma ama a • ' lan mulaar•beler en a sey· Moskova 20 A. A, -
~b· llt. 1 

bü 
H · · 11.ı K ala refa taly~n taarruzunun 'akame1 

olup ekmeğe e:>kşilik feua ko arıcıyc 1 -.azarı r • lem emektedir· Röyter bildiriyor: 
ku ve gayri t.ıbli bir manza kat etmakte idi. Kralın ~i~~ Alman tebliği Dün öğleden sonr., in · uğradığını bunun da biı 
ra veren mayaların kullanıl· lerle mülakatı Sofyada buyuk! B•rlia 19 A. A. - Bu• gilterenin Moskova büyük yal inkisan ve hiddd te 
ması yasaktır. bir heyr.can uy~n~ırmıştır.Bu pnkü Alman tebliii Alman Elçisi halk komiser muavini lid eyl~diğini göstermekt 

2 Ekmeklerin hangi hrın seyahat çok gıılı tutulmu~ tayyarelerinin ln2iltere üze • le görüşmüştür. dir · 

mal' Oıdu~unu ilkgörüşte bil· tu. · rı'nde uçtuaunu ve askeri M" ı· • ~ 2- Musol\ni bu nutkufl li 
~ 9 AA At • u.~o ınının ı ııı bi mek içm fırıncının adile rnın So.ya 1 · .. - .. ~a.n hedeflere bombalar attığını ~~ Yuuauist&na karşı o an 

takaı,ında bulunduğu Beledi· Aiansmın hususi muk.bırı bıl bildirmekt,.dir. nutku vaffftkiyetsizliktc-:n şiki Lll 
f di 'yor l • bl" v • edenlere bir cevap vermişi 1 

ye dairesi ve mnın numara rı 
0 

o A gaebafil nsıliz le ıgı '~ 
sını gösteren etiketler kulla lyı 111alumat alın .. A A _ 1 • Basa 1 incide 3- Musolininin bu not 

k 1 f de beyan olundufıuoa ~o· Londra 19 · ' . n · miştir, ltalyan diktatörü, ltal ı·talyanların Faşizme ~11 ıu 
mlacakllr. bu eti et ~r ran ı· t bl' ~ · il v nın tıddeth ~· 
cala ve ekmekler hamur a- • ·ı Berl'ınd•ııBcı b aıuaalefetine rağmen lnlıhı ·' (jıı h re Kral Boris Hitlerin &usu ız e ııı, 1 

• . . .'l1an resmi teb:iğlerinin doğ· 1 artık sovuduklarım göst~r 
lindl'! iken yani hrına ah\ma· sı tayyaresı e " . Al d k' ruluğunda ısrar eylemiş ve tir. 

d 
. . t' t>tyyarcl•rınıu manya a ı b' b 1 ı. k , lel 

dan evvel hamurda bir çu· teşga ene gıtmış ır. . .
1 

d 1 Yunan har me se ep o ara" 4 - Musolininin nul ' 
kurluk hnsıl edilecek şekil . K .. aıa Hariciye Nulrı Po suni petrol lesısatı 8 epob.~ dtt Yunanlıların daima ltal- tnlyan askerlerininYunani le 

· Sofya rını bombaladıklarını ve u· d'kl · · ·ı · .i'ı de yapılacaktır. pof ve Almanyanın . .. . yayı sevme 1 erını 1 en da yapacakları askeri ge 
Etiketsiz ekmek çıkarılma Elçisi refakat etmişlerdir. Bul tün hy.y~rel~~ı.n ~·l.crıne sürmüştür. . . . . . • ti planrnın da bundan bC >'t 

sı ve sablması yasaktır. gar efkinunaumiyt-ıi Krıtl I3o döndüklerını bıl ırmıştır. Fakat Musoımının bırıncı imkansızlığını tebaniz: e İçi 
3 _ Ekmekler baınur ha· ris\n yaptıi' bu ziyaretin Macar, Bulıı~r v_e defa 01,.,ralıt "Bizim denizle· mektedir. tıı 

linde iken üı.erine bıçak vu ehemmiyetini kaydetmekte Romen vazıyetı rimiz" tabirini kll\lanınaması 5- Musolini bu nul h, 
rulanık llt·rin bir çizgi açıla· müttefiktir. Berhteş~~den ko· Londra 19 A.A.- Dey· f n~l •.dilm'!ğ.! değer bir ha· imha edilen da~ fırka. 1~ 
cakhr. nuşmalarında ne gıbı . ~es~· ı; T~lrrahn BallcAnlar m~ha l dısedır. . . faşiat mehafillerinde uyı Yıı 

4 - T82e ve bayat franca lelerin i'Örüşüldüiü bihr 1111· birinin Ren:1anya llududun- Bu nutukta t ~mnıyetsız:- dığı heyecam teskin dıflt '~1 
la ekmekler ayrı ayrı yerlc:r yona da, başlıca de.vlet adam dan bildirditin• göre, Maca· tik ve bedbinlik görülmekte· temiş veArnavutluk et.~ 
de: ko1ıacuk ve Üzerlerinde lan arasındaki tel1l&&lu ah- ristan,Romaoyı, ve Bulgariı Jır ... Muıolini artık modası Kuınandanhğından geldiğ! 
taze ve bayat olduklarını gös nacı&k büyük kararların Bul· tanın mih vercilerin mağlup ieçmiı ' bir diktatör vaziye• diaeylediği hir telgı af gbf 
terir levhalar bulundurulacak gariıtan menfaatlerin• oy"1Jn olaca"iarına İniindıklarını söy tindedir. Bu nutuk kendi miştir. t 

tır. Pişirilmesinin üzerinden olacaimın bir iarantiıi ola· lemek ıülünç oluyor. Mama baımı gittikçe arlaıı bır sı- 6 Bu nutuk niha)'e 
24 saat geçf"n francala el.· rak telakki •dilmeldedir. fih, Brendizi, Tara oto ve Ba kın tının alametidir. Muıolini yanın muzaffer olmaB' 
mekler bayat rayılır. Ve bun a1m ı • 400., u sus :zsm; 1 iye karşı yapıla. n &a_r.ekotler içinden çıkamıyacağ•. bir çık kansızlığım ortaya koY.'1~, ıarın fiatı o günün azami fiıı Q •• d.. d f b . l il t H-ıA l k d ebı ı 

le • un UZ e le Yunan za erı u uç mem- mua girınış,lta yıuı ını e ııun u asa o ara en J 
tından aş11~1 olma şartıle d 1\ -' b k o 

tekel ~fkinumucaiyesiui dii itimadını kaybetmeie veyı} l ıvıusolir.inin u nut o ,, 
S"tanla alttn .a rasında karar· k d 't'b b~ le'' ... . Bu a şam an ı ı ar.an $iindürnıektedir: iı yuvarlanmağa başlamıştır·. milyonluk ır ıne~ll dl 
laştırılabilir. .c::..arkın aeı muğaonisi •. 1lill8 M ı· . lt l 1 katı ı.ır·kbeş rnilyonluk bır '-" 3 - Francala ve ekmek- •ı -• uıo ını ayan ara K 11v 

ler fırındaıi çıkarılır ç>kanl ABDULVAHABIN Neoriyat Müdürü ve seri bir zafer vadeylemif te karşı k zandığı elld (• 

ma'/ her taraflannı kaplayacak Aşkıa gözyaşları filmini p Selim ÇELENK ti. Fllkat bu aıtak bir masal takdirnamttyi teşkil e e 
ı. . Cl-I P.matbaaıı - - ANTAKYA,, 

(Sonuvar) reccır.aiaız. 


