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1
: Belediyeler birl°ği teşek ül f!Dünyaahv inin gös 
uı Valimiz dünkü toplantılarda Hatayı herı 'terdig,., i lüzum Üzerine 

bakımdan alakadar eden mühim ve mu-
/assal izahat verdi Hükllm.ef zaruri bazı tedbir-

Yerli dokunıacılık ihya ve himaye ,:ıdilecek - Hatayın bir Tu- / e~i a/mağa karar verdi 
ıizm bölaesi haline getirilmesi ınukarf er - Defnede kurula
cak tesisatla elektrik kilovat fiatlarının 6 nihayet 7 kuruşa ka 
dar indirılmesi mümkün - Hatay da tat ıı ve tt.miz su mese
lesinin kati sur-ett~ halJi düşüniilmektedir - Şehrimizde bir 

C.J-1.P. lVleclis Grupu dün fevkalade top· 

lantıya çagrılat ak tt~şvekilimizin bu hu· 
sustaki beyanatı ve alınan tedbirler~ itti-

Ticaret orta okulu aç~lacak - Yapılacak diğer işler f nkla tasvib etti 
Viliyet umumi Mecli•İ • adet ıctirmok mijmkün oldu 1 gunu, Defnede kurulacıtk t~ 

en nin dön sahab fcvkalide bir iunu, fakat ıeyyah cf'lbi sisatla elcktriğia kilovat kı· Münakalat v,Jkaletine Cevdet 
be toplantı yaparak Bf'leJiyeier için her şeydeu CVVel mühim tını 6 Vt.'ya 7 kuruşa kadar 

a birli{ti için dört au scçti~ini müeueıel::,r ve seyyaaları indirmek ınü:nkii.il oldugunu, Kerim lncedayı tayin edildi 
li ve hu toplantıda valimizin celbedecek ~•erler vücu ı~ DdııeJC! '.150 bin lira sarfilr> Ankara 20 A.A. ~ Cüm 
e~ oıühim izahat verdiiini dün· retirihaesi llzı111 ieldi~iui, vücüde getirilecek tesisatla huri>·•t Halk Pısrtisi Meclis 

Kerim lrıcedayanın tayini yük
sek tasd ika iktiraıı eyloıuiş· 
1ir. anı kü sııyııuızd'.t bildirıuiştik. Hilen Hataydı aerbangihir butun Hatayııı tenvir c:dilr.•. Grupu bugün saat 16 da Re· 

Ôi'leden sonra umumi ıeyyabı tıt~i" ~id tabii ccği ~ibi cok ucu" eı~ktriğe is Vekili Hasan Sakanın Ri· Yüksek sıhhat şurası 
ıueclisçe seçilıın dört au manzaralarla taribi eserle · kavuşncağını bu suretle menı yas~tinde hükumetin talebi 
il~ Hatıydıki dokuz Bel~di- rin mevcud buluuduj'unu, bu Jc-kct i'·tisadiyatı urn da çok üzerine bu hafta içiıde ikin 
ye Reisi ve bu Belediyeler· i~ içiıt beiedıyeler birliıtiHin Iaydalıwacağnn işaret ede • cibir içtima y:ıpımşttr. Dün-
den şeçilen iki~er k!ıiHk ~. tqol&.kü1 edecek ıjrketlım! rek ıu ıneselt:sini ~ıe alınış· ya ahvalinin göıterdiği lüzum 
Yeller valimiz Şükı Ü Sök · ~n •)'•~. elmuı lttzuıınuı_ıu hr. iizeriııe hükümetc;e ahnmut 

n ln•nıu·· erin , iyasetinde topll· ıu• .. uı_klf'.A ıoara el ok. trı. lc Şükrü Sökmeıııüer, le11lİZ .. . h tt • ~d ... l . munltllp ve ıt. a zarurı au e 
narak dört ki1ide1.t müralc • muc e~a.• !e,.aı .~yl~mıştır. ve ınel,zul ıu e!lft5t. özc:rmde dilen acil yeni tedbirler bu 
kep birlik encüıae u hiar • . V~h•ız. hugu .. ku ol~k · durarak Hatayrn bırçok ~~ • içtinıam müzakerf'! mevzuunu 

)e! heyetini aıeçmiılerJir. tnk foıtlarıarn •azot vazıye· sabelarında su rn~selesııım 1 t k"l t . t ' B 1 • • 1 D k 
· d l ı ı. ı IJ S k" "d eş ı ~ mış ır . aşve~ı o 

Cerek sabah toplıataşıo· h o ıyısi e p. a ı o u • ( onu ı ıncı eı R f'k S d k.. .. ,.. w , - -"a-:2 tor e t ay am ur3uye ge· 
dal ve ierek öileden sonu· k " 1 •• k f • • lerek bu huc:usla hükumetin 
ki toplantıda Valimiz Şü1'rü ŞI ŞOnaurme Ve arar ma lŞl düşünduklerini iz h dmiş ve 
Söicmensüeri•ı verditi uzun Yurduu her tarafınd hızla dev anı ediyor söz alan birçok hatipler ayni 
iz.-lıatm ancık bir hülisası · ~ m ı-vz~ üzr.rinde fikir ve mü· - Valimız dün akcam karartma işlerini 
nı buiün ' o\cuyuculuuıuu 'I talealarını beyan ettikten 

an' bildirmeyi faydalı buluyoruz: tetkik etti sonra Başvekil tekrar .,öz a 
Sökmenıüer Belediyt"ler 1•1klırın söedürülmesi , kısmanın iş,kları mas\ceJene · larak sorulan suallıı:·rc cevap 

~bidij-iııin Hatayda yapacatı ma•kelenmesi' vı:"ya kararhl· rek karartılmıştır. olarak beyanatta bulunmuş 
el büyük işl~r olJuiunu, fakat ması t.akkuıda VekillerH ~ye· ve hükumetin teklifi umumi 

b. k Diğer hraftan Belediy~ de h · "f ki ·t d'I ırliğin bu ıenr. anca mev- tinin \lerdiii karar yurdun eyetçe ıttı a a tasvh.l e ı · 
ı i ı_ ı . '- faaliyete geçmiş ve caddder, L ·ı l ·L tt cu, parasını oanl(aya -.:oy•c• iter tarıtfmda olduou gibi me11; sureb e ce Sf"ye nıııayct 

• deki Elektrik lambalarını "I ~ıuı, bu para 100 biu lirayı Hntuydtt da büyük bir hızla verilmiştir. 
ı_ b tahdit ederek bunların sayı-
uuluucaya kıt.dar hiç ir ioe batlamışhr. 

" e»iri;;ilıuiyeceuini, bali~azırda ınm asgari •hadde tindirmi~ 
•· • -s • Bütün vat•ndaşler, Vekil· le ı ) b 1 d k 

birliA-iııe: rnriude25binliraaı bu ve a &n am a arı a m.ıs e 
ı11 5 • ler Heyetinin kararım }'erine 1 · f 

•uai uıubu-oc tuafaud•rn 16 wı:tirer~k en kıta zamanda emış :r. 
llin llra:aı da bcleJiyelerce • Nakil v liı tctl~rının dit ITi ihke 

bu işi halett0ek için büyük ı · · · b l b ı ı b.rıl..aya ynttralsıı biSicltrden enınes ı ışın~ aş anmış u unu 
bir faaliyetle çıhşmakta, k d 

tuiir~kkr-n 41 biu lira ıuev• mn tt ır · 
r uınumi ve hususi binalarda 

\~ud olduiunu ve bu paranın 
<;nümi.ııJr.ki !ıleu• · içind& mub 

ışıkların karartılması ışıne 

ba~lanMtş bulunulınaktadır. 
lclif kayıınklurdan tt:min .di Bu sureti~ dön başlayan 
lect·k ..,,,r idatla 200 bin lira t\ 

e1 .Yı )!cçcceğiııi r'6kanılara <la· 
c Ylnar ak söylemi~ v~ bu yıl 

İçiıı encüınen 6Zasile Encü · 
~erı Reisi uin falıri ol•r~ k 
~'~met edecekl"'rioi izah ey· 
len1iş buııdaıı sonra birlii'iıı 
~•pacağı büyük ve mü .. im 
'$feri ım1tAtmıştır. 

V ftiimiz, her şeyJen ev· 
~~I Hatayda yerli ·joku.nacı 
1iırı ilıyası, çok kırn tatkir 
Ve feragat nhibi olaıı :,u es 

el ~~fuı him~ye.si itinin göz. Ö· 

0 
Unde tutulıcığını, ouJan 

"0 nra dünyaHın en ııüzel 
'ntnzaraarna ve tıbiatin !On 

~t nımetlerine malik olan 
~ '!ay1 bir turizw böti~•i 

J! ."lıııe retirerCk buraya içe· 
P~ tıd"n ve dııaradın ıeyyah 

l 
tclbetnıek auretile Hata)'& 
•orv •t, refala. uau an ve aa· 

faahyetle bir JÜn içinde ~ebir 
d~lci bioalarm mühim bir 

Bir iki haftftdan~ri suni ıu· 
rette ilıdaa edilen ıeker buh· 
ı aumm halli için ah nan ted · 
birler ciimlt:ıindfm olara~ 
evvelki gün lıkenderuna 
mühim mikdar da şeker gd -
miş ve bu fek~lerio bir kı• 
mı ıehrimize de a-etirilerek 
bakk .. llara d11~ıtılmıtbr. 

Bua-ün veyıltut yum iel.
rimiz için si~'uiş edil<!n 3 
vatoıı ~ek'.erin :ıaha lıketlde 
ruAa ielme:ıi beklenmektedir 
Buıurdlc artık feker bula· 

ram deye b:r şoy .kallJlamıt 
ve piyuaJa ~eker bollaşmış
tır. 

Va!imiz Şiikrü Sökmesüer 
diin ak~am ay ı~tğtndan evvel 
Vt: soııı a şclıirdt · bir gezinıi 
yaprrak maskelenôn binaları 
dışarıdan tetkilc etmişlerdir. 

Macaristaıı 
üç hP,raflı pakta 

iltihak etti 
Viyana 20 A.A. - Alman 

Ajansı bildiriyor: Bu5ün Vi· 
yanada ~ir tl\raftan Almıın 
Hariciye Nazırı Ribbentrop. 
ıtalyan Hariciye Nazın Kont 
Ciyano ve Japon Büyük Et
Qiıi P'oruıo ve Diğer taraftan 
da Macaristan Hariciye Na· 
zırı Kont Çaki arasında bir 

protokol imza edilmiştir. ~vla 
Ciristannı 20 eyhil 1940 ta 
riali üç taraflı Alman -ıtal· 
yan.-J•pon anlaşmasına ilti 
baktna l\it olıu' bu protoko· 

Soau 2 incide 

Ank,.ra 20A.A. Muna· 
kahtt V,-kili Ali Çetinkaya 
slhhi eıbaptan dolayı Vekalet 
vazif~şinden istita etmiş ve 
yerine SirıopMebusu Ctwdet 

Muhtelif qa 
hancı memle 

ketler 
Bizden nı ı him mik 

tarda rua I istiyod~r 
lzmir - Nevyork ticaret 

ataşeliğimh:Jeıı alınan bir ya 
zula Birleş ı k Amcrıkada 

sigl:llıt ya~larım1za talipler ınev 
cud oldu~u bildirilmiş ve ad 
r""~i bildirilen beş firmaya 
ihracatçılarımızın lekliflerd~ 

bulunmaları tav•iye olunmuş 
tur. 

Birleşik Amerikada tas 
fiytı edilmiş z"ytin yağlarına 
da talep artmıştır. Bu m~ıu .... 
lekete İıalen Basra yolile ih 
racat y<2p1lmaktad1r . 

Sıova1<.yadan bir fir a 
memleketimizden kuru mey· 
ve, yün, pamuk, deri ve yağ 
lı tohumlar istomişir. 

Ankara 20 A.A. Yük· 
iek Sıhhat Şurasl lkinoi taş· 
rin toplanttauu yarın yapa· 
cak ve ruznnme<lc yazıla ad
li, idari ve fenni ıaeseleleri 
müzakere edecektir. 

Büyük lvtillet Mec .. 
lisinde 

Ankua 20 A.A.- Büyük 

Mille~ Meclisi bugün toplana
rak askeri · muhakcm~ usulü 
kanununun 53 ncü maddes;. 
ni değiştiren layıhayı nııüu· 
kere etmiş ve Refik İnce ile 
R.-cep Peker ıöz alarak mad 
dedeki "Harp hali ., (ibareJi· 
nin Miili Korunma kanunun· 
daki tavsife 2öre formüle 
edilme'i mütah:aaında bulun 
mu~lardır. l3u t•krir kabul et· 

dilerek m .. dde Encüm~nc İa· 

de ~dilmiş ve Türkiyıt- lnii· 
liz adli ıniizabcret Alukavele-
sine mÜzl'"yyel wuk,.veleni~ 
tasdikin,. .ıit kauuıı ıiy,hası· 
rım birin<:i müıutkore i yapıl 
mıştır. 

ÇuvaJ fiatı duştü 
f5tııııbu! - d ir ınü.iJ At 

~11vel Hind istırndau meml'!kdi 
mize mühim miktarda ı,;uval 
gelmi~ti. ühim bir çuval 
partisinin de yold• olduğu 
haber alınmıştır. 

Bu yüzdt>n çuval fiatiuı 
225 kuru1tuıı 125 kuruşa düş 
müştür. Uu fi atların daha dü· 
ş~ceği d~ h:ıhınin edilmekte· 
dir. 

Yunarı1,t.tnda b ıu:ı firmalar 
pamuk isteıııişlerdir. Yunan 
i\ililli Bankası bu firmıılar için 
her türlü iyi referansı vermek 
tedir. 

Almanya da bir çok firmalar 
muhtefü madd«'ler iıtemİitir. 
Bir Atman firınuı tütünleri 
mizın fi a tını sormu~ dlit>r bir 
firmada 500 bin kilo orta ka 
litede tütüne taliµ olınuttur. 
laviçrede bir firma Takaı iU· 

retıle palamut istemiftir. 



( 

Sayfa-2- ' \'E 11GC'JN 

Belediue Za - Belediyele.,
birliği · 

Alman diplo- Vlaearistan 
(Baş' b\riocide) 

iün metni şuduı: 

G.Anto esku 
Serlrrıe ğiCliyor ..,, • • • 

(Başı Birincide) 
bıtasz talimat 

• 

masısının 

faaliyeti 
namesı 

34 
henüz tamamile balleditnıedi· 
ğini, vilayetin en büyük teh 
ri olan Antakyada bile su 

surette hususi ince beyaz ki~ depolarının teknik ve fenni 
ğıU rd Mnlıscak ve ancak bu ek!ikleri bulunduğunu, bina 
veçhile cam~kanlara konulup enaleyh ıu meselesinin de 
satılacaktır. en mühim mevzuu teşkil <'Y 

Görülmemiş öir dt;re· 
ct~yi buldu 

Lon<lra 20 a.M. - lngiliz 
nııtbuah Alman diblomasisi· 
nin son iÜn\erde fevkalade 
bir faaliyet sarf etliğini ve 
bu faaliyetin tarihte bir eşi· 
ne daha rastlanmadığını kayd 
ederek ~u mütalaayı yürut 
mektedirl~r: 

"Bir taraftan A\roanya, 
ltalya ve Japonya hukfımd· 
leri dıger taraftan d :\ı1 ea· 
ristan hükümeti aşağıdflki hu 
sus!arı müşahı;:de ve tespit ey 
)emiştir. 

Bükreş 21 A A. - Res 
mi bir meubacİan öğraniltli ' 
ğine göre General Antones 
ku Berline gitmetkedir. Ken 
disiıie Hariciye, Nafıa ve Ik , . 
tisat nazırlaril~ iki müsteşar 
refakat etmektedir. Antones 
ku Berlind~ Hitler ve Alman 
zimandarlarile görüşecektir. 

7 Ekmekler, belediyr-ce lediğini, bet~diyeler irliği . 

tesbit edilen nümunelere uy· ııin u işile de meşgul olma 
gun olarak mkstatil franca- 51 lüzumunu iub ~tti. 

Madde 1- Macaristan 
Bnlinde Almanya, ltalycı. Ja 
ııonya arasında İniztılanmış 
olen pt.kta il ihak edu. T'ütün Tacirleri 

lalar baston şeklinde yapıla Valimiz bundan sonra 
caktır. Yarım kiio!uktan kü- kültür mest"lesiııe temas et -
çük olan francalıılar istenilen miş, yapılacak işlerin başın· 
şckılde çıkarılabilir. da bugünkü Kız Sanat oku· 

8 - Francala ve dernekler lunun bir kız enstitüsü haline 
aşağıdaki şe~ilde çıkarilacak ifrağım, oir de erkek Sanat 
tıı. Francalaların dörte biri mektebi vücude getirilmesi 
251 gramdan 300 gnma k.a için ~hşüacağım, bu faydalı 
dar yarısı 501 gr~mdan 550 müesselerin yalnız Hatay 

H1tlerin , Yunan harbinde 
Musolininin düştüğü müşküla 
tan memnun olduğu anlaşıl
malctadır. lf akat Hitlerin 
Musotiui yıkılıncaya kadar 
bu vaziyet~ müsamaha edem 

yeceği tabiidir, 

ıvladde 3 - Üç taraflı 
Paktta derpiş edilen muhte 
lit teknik komisyonlar Ma
carwtanın mıu.mfoaderine de 
taalluk eden meseleler karşı 
sında bulunclugu takdirde 

Maca r münıes~illeri de bu 
ğomisyorılarm müzakereleri· 
ne iştirak edeceklerdir. 

Madde 3 - _Üç tarafh 
paktın mdni esas te~kil 
~der.•Bu protokol Almaııca 
ıtalyanca, Japonca ve Ma· 
carct. o\ıırak tanzim edılmiş 
tir. ve imzası tarihinde me-

Kahraınan Memet 
Ç'ğe 100 hın kilo 
dan fazla tütün h •> 

dıye ediyorlar 
lstanbui - Türk tütün illra 

cat tadrleri Kahraman ordu 
muza tütün ve !ağara hediy~ 
etmeğe karar vermişlerdir. 
BirliSıin Reisi Dramalı lsken 
der 10 bin ki o, azal ar da20 
bin kilodan ~şağı olmamak 
üzere tütün hediye edecek· 
\erdir. Memleketin diğer zen 
gin ~tüccarlarımnda yapecakları 
bu teberrülerin 100 bin kilo 
yu geçeceği tahmin edilmek 
tcdir. 

gram kadar, bütünü 1001 i· \ç\n değil nuımleket için de 
ramdan 1050 g:"ama kadar faydah olacağını söyıemış 
ve ekmeklerin yarı ı 501 g· ve bugün m&arif vekaletin • 
ranıdan 551 grama ve bütünü den aldığl bir t~lgraftan hah 
lOOl gramdan IOSO ye-. kadar seyiemiştir. Bu telgrafta Ha· 
olarak ve fiatlar &ünün aza· tayıo münasip bir yerinde 
mı Hah üzerinden tartalabelli vekaletin bir Ticaret orta 
olacaktır Bu a~ırlıklar, ek melt Okulu açm•i• nazır olduiu 
lerin pişmesindeıı en az dört ve öunuR için bina temin 
saat sonr~ yapılacak tatrtma edilmesi iıte"melde idi. Va· 
ile elde ed;lecek vezinlerdir. limiz, böyle nir binanın te · 

9 -- Yukandaki fıkr1da ya mini için çalışacağıaı ve bu· 
zıh miktarlarden aşağı gelen na muvaffak olacaima da 
ekmek ve ve frııncalaların sa emin olduğunu, nüfuı ke.afe 
tılması fı ınl rda ve düklcin ti bakınnnJaa bu Orta Tict 
larda bulmıdurulması ya- ret lllf:ktcbinia Antakyaea 
yasakhr- açıtmaaı liıuıa ıeldiğin\ be • 

10 - FrancalCil ve ekm,.Jc· yaR etmiş •e Bayındırlılc iı· 
!er sıc kken satılmayacak ve lerinc aö&ü zctirerek Hat.•y-

satıldıRı takdirde fnrncalal.ır· da modern evltr vücu<le ff' · 
dan 25 gramın bedeli irıdi- tiımek içia Bele4iyeler birli 
rilec~ktir. ğiuiıı çok. faydalı işler srör· 

11 - H<unur veya <tCı v~ mesi mümkün oldu~unu, do 
ya ~kşi veya küflü veya gay jum evleri tesis ve asri fırın 

_ri labir bir koku çıkaran vey.ı lar i~ini:ı de yine birliflin ba 
hut topraklı veya kokulu ek şaracaıı i~l~r araııa\la bulun 
nu .. k, francala vesaire çilcar- duiuııu, yakın bir zamaAda 
mak ve sai mak yaSAk tır . Sıh Ha tayda bir şefkat ıarayıaı 
bata muzir oldukları balcim görmek te ınültlkün olacal't· 
vaya tahlithane raporile an· nı ıöyliyerek, seçilecek En· 
laşılan bu 'AbiJ ekmekler im cümen azasının bir sene fa'.ı· 
ha edilir. r, hizmet görmeıi için yap• 

1 ~ ,...._ Ekmek fr•ncala, si· tığı teklif reye konmuştur. 
mit, pide ·ıe çavdar ekmeği 1 l3u tekiif jttifaicla kabul 
içinac hanıura karışmış olan eJildikten · sonra Eneümt-n 
un topr8klı: böcek, taht~ par AzaıınıR seçllmes\ııe baştan· 
çası ve b turlu yabancı şoy mı~br. 
lere ekmek ve francalalarda Giz.ti reyle yapılan b\l se· 
büyük boşhıkl.ı r bulunmıyaca çim neticesinde Asli Encü
ğı gibi h2 murun yo~rulm~. l 1 men azalıldirına 22 ş•r reyle 
na ve ı~ayaı:uıdırıimasma di.< Şükrü Balcı ve Ruun Kontll 
kat. edılmesmden dolayı Ja· 21 reyle Babri Bahadır· 11 
yıkll~ kabarmamış, küçü" ı reyle Fevzi Şemsettin, y~dek 
lRda kalmış, başlak, bası~ Vt:: 11ıahklara da Fatma Ce111ali 
alastikiyetten m"brum ekmcU ile Reyiılaniye l)t:lediy~ Reisi 
ve francalalarda çıkarılmıya- Şemsettin . .ıluraal aeçıllilİ~ler 
cak, tekne karmtısı ve lıan.ıır dir. 

lte.ıyayı Yunanistanda düştü 
ğü çıK nıazdan kurtarmak için 
Alruanlum iıl:haharda hare 
kete geçe:-elı. Yugo5lavyaya 
liücum ve bu topraklardan 
ltalyaya yardım etmeleri bdc 
lencbilir. Ancak Yugos1avya 
Alman ordularının kendi top
raklarından ıeçmesine müsa· 
ada ettiğ'i takdirde böyle bir 
hücuma ihtiyaç yoktur. 

Dijcr taraftan Almanların 
Bulrariıtanı da baştan başa 
kfttederekYunıAistanıa enmesi 
ve İtalyanlara nefes aldırma· 
11 d• anömküadür. 
Yuroslavyımn Almanyaya 
~ukavea•t edece(i $übhesiz 
görün•ckt•. But~arislanmda 
biraz mukavemet ettikten 

SOATl:l baı lfOICSi bekicne-
biıir. 

lniiliz-Sovget 
r\1Ünaseb~tlerj ve 

Atnerıka 
Loncra 21 A. A. - Av un 

Kamarasmda Sovyel bükuıne 
tile ıngiltue arasındaki mü· 
zskerelerden Amerika birle· 
şilCDevletJerinia haberdar edi· 
lip edilmedl)iine dair sorular> 
h ir suale cevaben şun\ar 
!Öylemiştir: •'Amerika Birleşi~ 
devletleri lngiliz - Sovyct 
hiüıalcer~leriııden hllberdar 
tulul111uıtur. Şurasau da b•V· 
zil. etmek lazımdır ki İngiliz 
-- A1Aerika11 münasebetleri sı 
kı ve Hmimidir. 

t iyetc girmektedir. 

Hitlerin ziyafeti 
Viyana 20 A.A. - M&ca 

riılanm üçlü pakta girmesi · 
ne .it protokolün illlıaısın· 

dan sonra Hitler Şatoda hu· 
ıusi bir öğle yemeği ver· 
mi~tir. ıtalyan Hariciye Nazı 

ra, Macar Başvekili ve Hari 
ciye Nazırı, j.ıponyanın Ber · 
lin Büyük Elçisi ve Alman 
Hariciye Nazırı bu ziyafette 
hazır bu\unmu~lardu. 

Bir Aıman Motör 
bQtu batır.ıidı 

Sakarga Böl-
_gesinde 

YÜZDE 44 CEVHERLİ 
BlR DE.MIR MADEN! 

BlJLUNDu 
Ankara - v1aden Tetkik v 

arama mües:;esesi yurdun be 
kö,esinde fatt!iyetine devam 
etmektedir. ıyı bir kllyıuakta 

nlıııan ın ıüınata göre, Sıt . .:l 
ya bölgesinde zengin l>ir d8 
mir madeni bulunmu~ ve l:fo 
m.ıden üurinde tetkikler bs 

Londr.ı2 \ A.A. - Bahri 
ye Nt'%aretiııin t~bliii:Dln ge 
ce TorpiUc mücehhez bir 
Alman motörbotu ile şimal 

Ulamıştır. 

denizinde temas temin eden 
hafif deniz kuvvetl .. rımi-z Al 
man rnotörbotunu batırmış· 

lardır. Alman mürettebatı 
gemilNımiz tarafm,fan kur· 
tarılmışlurdır. Hasar ve za
yıatmuz azdı~: 

Amerika Yunanis, 
tana tayyate ı~va 

zırrn verecek 

;-tiM~.<l~nin ihtiva eltı~i den1İ 
mı ·tarmm biralı evvel teıb'i 
ti baldcında alakadarlara \c) 
ti t>mırle .. verilrniştir. Bu mŞ 

:satltı bu !~e bazı ecnebi mtl 
tnbassıslar da memur edilnıi 
tir . Yapılan t hliller iletice' 
sinde ~uradalci demir cevn 
Ti mikdannın yüzde 44 old 
~u anlıtşılmtşbr. 

Gençlik Klüb 
Nevyorlc:20 A .A. - Rôy· ı b Ü .f e S j 

t• ·r Ajansı ın Vaşİni'lon mu J 
1 

babirinin i:>ıldirdiğine göre, İCARA VERiLECEK 
Yunaıı hükiim~ti tayyare leva 1 Autukyrı 1 inci Gençlik t(I 
zımı satın almak için müsa.a bü bufeai 1 -12 - 940 tll 

de ~·erilınesi .. buauıunda. P:-· ı hinden. itibaren .bir s"!ne rıı 
Londra 21 A;, A. _ Avam merıkayeı muracaat etmıştır. ddetle ıcara verılecektir. 

Romanganın 
Vaziyeti hak.kında 

"'artığı gibi şeylerle ekm~k ve Vıtliruiz,Eacümen anlarını 
saire yapılmıyacaktır. tebrik ve lıc:.endiıuiac auvaf· 

13 - Francala ekmek, ça\' fakiyet teoıenni cltiklen ıo•· 
dar ekmegi, simit, pide, pek nt sut 17,30 J~ celH t t.il 

KaK1arasınJa Romanyırnın va Gazeteciler topl ntı ında Ha Uu husustaki şartname 
ziycti ve bit uaflığı bale km riciye müste.,urı bu ' talebin 1 görm~k Vt': mezkur büfe 
da ıorulaıa bir ıual• u~tler seınpatı ile karşılanacağını icar etmek iıtiye:nle( 
ce-vaben ıurıları söylemiştir: beyan etmi$tir . lıergiin ıaat 9 - 12 Vt>, 

"Son aylar zuhodı Ronıan Nevyork 20 A.A. . Nev 18 arasında Gençlik K1,ıı 
yanın da itiraf ottiii KiDİ Al . york gucteleri tayyare mal da kıüp katipliiine ıoür•'' 

simett,,ki rütubet nisbt>ti o.. ~tlilmiştir. 
lec.liyece tesbıt edilecektir. E.ncümen Azalarını l>i:ıde 

14 Çavdar ekm~ğindl" tebriK l'!<lu , Halayın u1J11ran 
pa kal, razmol, ve ince k~· r~fa v• Bayıadırlık iflerind4 
pek bulunınıyacaktır. lcendi\eriue Jl)uvaffakiyet 

Bu c ·mekler esmerrenk· dileriz . 

li halis çavdar unundandan l ~ .iil . u ı..J:.~ r.. J .i .ı: ~ 

beş kısrrnrıa {birinci nev ek· ı . 
meklik undan. yapılmış) hamur ~ekıl yuvarlak.br. Bu şartıara 
masasıııdan bir kısım ilA . uyınıyacak şurette çavdar ek 

8VeSI . lo t~ L • 

le yapım.~ olacaktır. Çavdar me~ı çuı;arına .. yaaa .. tır. 
ekmeğinin ağırhtı 125 gram (Sonuvii) 

zemt>ıİ yardımının arttınlması at etmeleri. 
man kıtaları oraya daYet e hRkkıoda. Yul\ • niıtan tarafmd rnl~~E"':!:~-~~~---'"I 
dilıui,tir. Bu ditVftt üzerine l - .. l d eşriyat Nıüdürü 
Al R k ·· ıı· yapı an muracaata sutun arın a S 1· ÇELENt' 

mcmya omaoyay~ u ıye . . . l d' e ım -.. 

1
. ·•-t d 

1
_ •• d . ıyı yor vermı~ er ır . CH p mıt•h~·sı A l\.Jl" r.r'/ ı uıı .. ar a !S&.er ~on ermtf 1. . y ·· • · · P " 

tir . ınıiliz milleti Romanyada OiJlterenl una lS· demi,tirki: 

ki menfaatlarmı aimaye icin tana yardunı .. Bize rd 
orada kalmıktadır... .. yapılım ya. ı,: Lôndta'lO A.A. - İngille· muracaatııu imkimmu: ıı•' 

Çj ••• :.,.09.;::pt li!l'J!I • o 10 ·~ 1 Gündüzde re taralıud•n Yunanistan• tind• karştledık .. karJI. 
_ yapılan yaıdHn akkında l c ğız.Bundan sonra y•pıl. 

ABDULVAHAilN Avanm Kımarasıııda sorulan 1 müracoatıarı karşı}llnıak 1~ 
A$Kı• gözyaşları fil•i•i gi· bir ~uale yazı ile cevap ve- ·ı d" imkan ahilinde tedbİ' 

rcaek httabnr k.açıaayınız. ren Hıtrbiye Naı.ırı Edem 1 ri almı~ ·hnlunmaktayıı·" 

·. 

' 
'll 

T 
l 

~I 


