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1 .. l şık söndürme v~ 
ka.rari.ma ~işleri 
Yarından itibat en he9etler 
tarafından kontrol edilecek 

Maskele rne l Şİ nde geri kalan veya he-.
n iiz tan1amlamayan vatandaşla rı11 bir , 
an evve l bu önemli va zifelerini ikınar 

etmeleri lazımdır l 

I şık l arı maskeleme ve k a ' Va2iyeti tetkik etmek \C 1 
tartma ışleri şehi rde •tam bir ışıkların talimatnameye uygunf 
lıııl~ devan etmektedir· Bü· 1 nıa_s~eı:.nip ı~~skdcrımedık 
tün vatandaşlar bu önemli lerım gormek uzere heyetler 
işi kendilerine e n büy~k va· 1 t t-şki! edilmiş ve kollar uyrıl 1 
life bilnek e vJ,.,rindeki ışık 1 mıştır. Bu h ııy-::tler yanorfan 
lerı 'karartmakta ve maskele 1 i t~ baren şehirdeki evleri birer 
llıektedirler. bırer do·laşarak k rar tma ter 

A nc1tk bazı binalarda ve 

1 

t ibatıın gözden geçirr-cek ve 
bilhassa rtvlulu e vlerde otu· g ö r e c t' ğ i eksikler 
ranların ışıkla rı nı talimatna hakkında alaknd r ~aİ(a ınla 
'tleye tam~mile uygun olar .. k ra rapor verecr-kl';!rdı_r. K ~r~rt 

k 
d "kl . .• -ı k rna v e maskeleme ışlerınııı 

f\d~ eıBeye ıhnl" 1 erdı ghoru mel azami 1 kanu!:uevve!e kadar 
e ır u ususta a a f vve . . . . . 

• J 1 d'kkat na tırnıaıml ~ bıtırılnı ı ş olın sı e vatanuaş arı n ı . d .. 
k · t'k Bu n•cr"ıya k atıyeıı şort ol uğuna gore 

ruıa çe mı,ş ı . '"" "( . . -
mızın lıalk larufından büyük bu vazı.e ını h··nuz yapama 

bir alnka i~e karşılanarak ışık mış veyıı sşıklarını tahmatna 
urın talimahıameye ll}'KU O bir meye göre krrurtmamış ; ı a_n 
ekilde mask!len eğa ba~laa vatandnştdrm .1cel~ etme erı 
ığını memnuniyetle görüyo lazımdır . 
uı.. 

Şehir kütüphanesi 
Bu sabah merasinıl·~ açıldı 
!(ordela ·Vali Muavin i Akif lşcan tara
fı n dan <esildi ve me rasim çok samin1i oıdu 

r • 
Maarif V ckilı i ği ııce şeh·, • korde layı kesımş ve dave tli 

İ Jı .(e tl' i~ edilen umumi ler defleri mahsusu imzala· ' ... 
İitüplıaııeni n açılış, merasi ; mışlardı;. 
i hu ·sabalı snat 9,30 da H ataya ışık "e kiHtur ge 
'tı:.·nle açılm ı ştır. Mera. tirecek olan bu irfan yuvası 
l<ıde b şla Voli muavinimiz bu sababtan itibaren umuma 

kıf hcırnGolduğu ~bal de vi· açı lmışhr. . . . . ' 
\Jı·t ı • ·1 fl p ti Hal Davetlıler kııtplıaneyı gez 
ı eı r.anı ı e \ ar , . . , 

1 
. 

1 
d. 

t· .. • u l d' k" 1 ve mış ve ızaz cm mış er ır. 
... ,; ut' e ıyc er aıı . .. . .. 
~ t • 1 b 1 l Ku tuphırnede şı mdılık 1000 
ın ıız sıma ar ı)2 1 r m ur. 'ld k" d V h 

<ıkta i~i. cı ılap var ır . e er 

I{ahatsızlığı dolay.ısilej güıı sabahlnrı saat 10 darı 
tasimde bulunanıav·rnVr.li akşamları saat 22 ye kadar 
ııın.ıMuavirı Akif l~can ~çık bulunncuktır. 

icaret~ Vekili 
istifa etti 

e LJ\nkara. IVlebusu 
!Vltnütaz Ökınen 1 i· 
~aret Vekaletine 

tayin odildi 

ı'\ rı kııra 26 A.A.- Tıecırd 
~kili ve Aydın Mt-busu 
"ıı11 i Jopçuoglu istifa elmiş 
~ Ankara Mebusu Mumtaz 

• Y~enio Tıca rct VekaletİııC! 
t'ı Yükaek tudike ıL: tiran 
tnıi4t&r. 

Parti 
1 
Gr upıı 

Diin toplana rak Ha·· 
rıciy .. Vekiliınizin 

iza hatını dinledi 
Ankara26A.A. Cümhu· 

riyet Hn)k PartısiMecıisGuru· 
pu Umumi H""yeti bugün 
öğledt- ı ı sonrn Rt'!tS vekili 
Hilmi Oranın rıyaıetind~ 
tophınmışt ır . 

Celse açı lır •ı;ılımtz kurı;Ü 

ye geleıı Harıciye Vekili 
Sukrü Saraco;du s<.'n oııbeş 
günluk durıya siyasi' hadisele· 
r in ı~ıı bizi alakadar ederılt'· 
rın ı izah eylemiş ve b u mev· 

Akşam Kız 
Sanat okulu . 

üdür m uav in i t a -
yin edild i 

\ 

Şehrimizde kuru lan A k· 
şam k•z S anat okuluıı a d e • 
vam edilmektedir. Okulun 
müdür mutıvinliğine ayni C· 

kulun biçki ve dikiş Öğret· 
meni' Bayan Kadriye Ersa
yın tayin olunmuştur. 

Sabun ihtika
rı başladı 

N arhtan sonra ba~ 
k a lla r eıierindeki 
:sabuula rı gizlediler 

Fiat Mürakabe komisyo· 
nuııun sabunların to ptan V '! 

pe-rakende azami satış fiahnı 
tespit ederek iia rı etın ı•sin • 
den sonra , bakallar ellerin 
d P-ki bütün sabunhtrı gizliyo 
rek sabun satmamağa başla· 
mışl ardır. Bu yüzden birçok 
vatand •şiar sııl.mı te.iarikin· 

d~ büy11k ıuiişkü\atla karşı • 
liişmışlardır. 

Arnavutluk 
İtalya için bir ce-· 

hennetn oldu 
Atina 26A.A.- •Yunan 

lıcuvvetleri bütün cephelerde 
ileri harekete devam etmek· 

. ted!r. İtalyanların rücat et· 
mekte olan 'kıtalarmı kur· 
tarmak için gönderdikJeri tak. 
viye kıtaatı İngiliz ve Yunan 
t~yyarel~rinin alçaktan uç· 
mak suretile bombaıanarak 
dağı ~ılmı.$hr. Bunlar karma· 
karışık bir halde kaçışmı,tar· 
dır. 

Atina 26 A.A.- Yunan 
kuvvetleri iki şehri dalla inal 
eylemiş ve buralarda düş· 
man kıtaatı bulamıyarak yal
nız üç sancotk ele a-eçirmiş· 
lerdir. 

Epirde yaptlan taarruz, 
İtalyan tl\arruzunuıı mukıve· 
metine maruz kalmıştır. An· 
laşıJd,iııu ıör~ ~imdi İtalyan 
lar kendi vaziyetlerini dü· 
zdtmeie çahııyodar. 

• İtalyanlar çekilirken Yu· 
nan kôylerini kasden yAkarak 
köylüleri idam etmektedirler 

, Son gün\ude Atinaytı relen 
uirieriı• çok fema t~l.iz e· 
dilmiş oldutu görül•ekt .. 
dir. 

Bulguristanda 
olup bitenler 
Bulgarların üçleı , 
paktına ;tihakı şim · 
dilik gEri kalmış 

Sofya 26f A.A.,f- : Bulga· ' 
ristanm Berlin ~-elçisi Draı•· 

nof! bugünBerlinden Sofya • 
ya geJmiotir. 

Alman "jansmın bıbcr ver 
diğine görc,sefir,Bulittr Baş 
vekili ve Hariciye Naım 
t~rafmdan kabul edildikten 
sonu belki de Kral tarafından 
kabul edilecektir. 

Londra 26 A.A - Bulia 
ristAnın BerJin elçiıiBelgrad· 

tan 2'eçerken Yua-oslav ruc 
tt'cilerine b~yanatta 'buluna· 
rak ezcümle demiıtir ki:I 

" -· Uulıaristanın üç taraf 
b pakta iltihakını imaa etme· 
ditim fİi:>İ, Hariçiye Nezare· 
tini derühte etmek için Sof· 
yaya, a-ittiti•de dotru detil 
dir. 

Eıı z.ıruri bir i h tiyl\c ma d 
desi Ülerinde oyıı nmak is· 
ten en bu ihtika r ·oyununa 
mani olmak <1.! bu yola sa· 
panları şiddetle cezalandır • 
n.ak Iiizıındır . Alakadar ma· 
kamları ı ehemmiyetle naza · 
rı dık:.. 1tleri.u çe k .. riz. 

Londra 26 A.A. - Tavmı 
razetesinin Sofy a mu~~birı 
BulıaristanınBerlin elçiıinin 
üçler P•"lımu metnini h.ra· 
ber 2'etirdifi hakkındalri lıaa
berlerin doaru olmadıfana yaz 
maktadır. Taymıı ' r•zctesi 

· Arnavutlar ltalyan diyorlıci : 

la ı ı a rkadan vuru " Buliar Krah Borisin üç· 
ler pakhn• 2irm~yi açıkça 

yorlar reJdetti2i malumdur. Alına· 

Toprakkale 
istasgonuııda 

Belı;rat 26 A.A.- Hu· Y• Türkiyf!yi fazla 2ücendir· 
duttan gele• malumata ıi· mek istcmed~ğ'inden Bulg.a· 
re İtalyan ordusuna kayde· ristuun üçler palc:hna a-irme 
dilen Arnavutlar Alayların· si şimdililc tehir cdilJMiştir. 
dan silah ve münimmatlarilc Eier Yunaniıtan waalup ve 
b~rabc:r kaçmaktadırlar . ·Ar· ya teslim olsaydı, ozaman 

Yolcuların İstiraha na,·utlukta 18 ys~111dan 55 Atmanya 8ulreriıtanm pakta , 

ti temin edilec k yaşına kudar olan bütün . ar· 2irmesi için ısrar •Jecekti . , 
; ıavutlar sillh altına alınmıı C. t H · · · Vil.1 vet makamumı teşek· .JOVy ~ a rıcıye 
bu!unu.vorlar. Firar ed~n Ar 

bügıi t.i zer ine Toprakkale umumı- ka"tıbı" Sofyada navutlar 4 ila 20 şer kişili'' 
ıstasyonunda aktarma esnasın çeteıor halinde dailara çeki Sofya 26 A.A. - Bukrıe~ 
da yo cuların istirahatini te- lerek İtalyanları Arkadan teki Tuna Ko•isyouunda 
min için :viünakalat Vekaı~ti vurmak tadırlar. Sovyet Heyeti Reiıi ve Sov· 
muıızzam bir büfe inşasına ka Bunlardan bir kmm da y~t HariciyeKomisni umumi 
rar vernuş ve bu binanın p!an silihlarile Yugoslav ltududu kitil>i 13ükreşten buraya gd 
lan hazırlanmıştır. na iltica ederek 'Vur ,.ıav l miş ve 13ulııar Kralı Boris 

Yine Vilayet makamın te· Sonu 2 incide tarafından kabul edilmiştir. 
şebbüsü uzerin lskenderunıu l•!'!!!~!!'~-----•-•••--•••mı..a SON DAKiKA 
A.:larıa arasıoda"i aktarma u· 

suluııu ı kaıdırı l mcı3ı ve doğ· ltalgaıı/ar Yunaıılıları 
rndan doğruya vagonlann 
İtıke:!ı eruudan Adanaya git· DURMADAN RÜCAT EDı· durdurmakiçin 
mesi için Vekaletçe tedbir· YORLAl't 
k r ahn ııuş ve bu hatta yeni Atinıtı.7A . A. -YunanS.ş ITALYANLAR! MAltEiAI.. 

, BADuGLfYOYU ARNA 
vagonlar tahsisi d e kararla~ ·. kumandaolıiının dü" ak.$am VUTl..UCA GÖNDER 
tırı l mıştı r · ki tebliği : Arnavutluktaki DiLER 

Yine bu hat üıerinde kıtalanmız ilerlemelerine dı· 
bugüııku ~ura tin bi raz daha vam etmektedirler. f.n son 
fazlahiştın lmusı için f oprak· zapt("dil~n mıntakaludan i§'· 
kale lskendc:ru ı hattının tinam edilen mrtlzeme araıın· 
takviyesine yakrnd l baş lana· da 6 düşman tayyare~i dıe var 
caktır. dır. Cephelerde faaliyet de· 
__.. - vam etmektedir. 

zu üzer inde birçok bu.tiplerini Düşman tayyareleri 10 ka 
sorduğu sualle re tatmin ~c.Ii· 1 dar .köyü hom~~~.dıman etıwi~ 
ci cevaplar ve rd ktan sonra i lerdır. Pek az olu ve yaralı 
c clseyr: son veriluıi~tır. l vardır. Aıkeri hedeflere iH" 

Atiaa '1:7 A. A. - Son 
relen haberleı·e iöre Mare . 
şal Badoiliyo Arnavutluk 
cephesinct ielmiıtir. Yin& •y· 
ui befberlere iÖre, Faıiat Mec 
lisi umuıni katibi de Arna· 
vutlukta bir yere telmiı ve 
merasimle karşılarımıshr. 

bet va~ i olwam14tu. 



... 

Sayfa-2-: 
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Zı11hlar1.4elen İ 
süngüler 

Yirmi sekiz gündur ken· 
di.sinden kat bl üstün hasmı 
na kahramanca , mukavemet 
eden. bununla da kalmayıp 
bütün cephe hoyunca taarr.u-

-
lfudutlarJ bekleyea k!J.h:ra
manlara şük1:an boncumuz 

Yurddaş! 
Kar ve yağmur altında, fırtın~ içinde hayatl!lrını 

her tın fedaya hazır bir hald ı·, lJ Jıkadd~-s _yurt hudu~ 
l!Jrıııı lıe~<liyen kahram~nlHrı bir an hatırımızdan çka 
ınamuk mecburiyetindeyiz. 

Onlar, 11)Üşterek. malıp, müşterek şer6fia bekçili· 
lİ ni yapıyorl.ir. işlerini, güçlerini, ailelerini, rahatlaH· 
m arka~fa bırakaran vazify başına koşmuşLıdır. . 

Bizinı J.dc onlara kar ı borçlu olduğurnuı vazıfe 

vardır: 

EHmizden geld\~i kadar o ılırrn vHıf ~•irıi ~ol ~'I 
laştırmak. Hcdiyt~ edeceiimiz b ~ y in eHiven bir yün 
kuak, bir yün çarap, bir paınuklu gömlekle orılıırı s~ 
vindirt•biliriz. 

. 
Memur -alınacak 

P. f T. Umum Mıidprlü~undt ı: G 
1 - idaremiz.le munhal ma ışl• vt• ücretli rııt>muriyet ~fü 

lere orta ınektı=op mezunları ıusttb'\K ı ile ılınacaktır. 'ij 
2 - .vfüsabakada muvaffak ol ntarın ıdarenm ·,tek_:, ~ ... 

lif edeceği yerde memu.riyet k iUUl etme eri şarttır. , -....; 
Musdoak da ııuv ıf 'il~ o a ı l a 1656 sw:lı .~k ı· -. 

nun hük.~nlip. ' göre 1:; lıra aı;h m aş v ya 6u l:ra .~ücret 
verilecektir. _ 

4 - isteklilerin 788 sayılı memurin kanuııı..:nun dör 
Jünci.ı ma~desindeki ~ttrlll)!'.I haiz o malan ve devl~t~me· 
muriyetine ilk defa .gireceklerin otuz yaşını geçmec_n: 
oloıalan· lazımdır. • 

5 ..., musap kaya girmet< :stiyenJ.-rın ,20,l 2,940: gü· 
nü akşamına kadar dilekç.e ve evrakı mü bite\erile bir· 

lik~e ~mtih~nlnrın,icra olunacağıP T. T.merkez müdüriiıklerirı 
müracaat etmelidir. 

6 --Musabaka her vilayette?. T .T. Merkez 1üdürlükle. 
rinde 23,12,9i0 tr\rihi ne müsadıf Pa1artesi günü ;.saat 
9 da yapılacaktır. 

* .. · 

za geçnek stratejik muvaf
fakiyeıler kazanan Y\man or 
du~unun biitürı başarılar.ın<ln' 
yıldırım harplerinin adım U•. 

nutlurur gibi olduğu süngü· 
nün zaferini görüyoruz. Için 
'elen fethedilen memleketlere 
tayyare ve motör gürültü!~ 

rinin dahili sabotajların deh 
~eti içinde nsfalt, şo.şalaı:-daıı 
manias1z ~~klerdf(U hız.la sü
ziılüp ge~en düşrpanıp bir tek 
süngü muh.uebesilç }t<tr.şılan 
dığmı şimdiyP kRdar ~u}'ın<ı 
Jık. H~lbukı bu güne ~tıdar 
yunan c:r<lusıınur. ı;?"erek mı~- • 
dafa'a ve gerek taarruz harp 
terinde süngüyü bolca kul· 
!andığım gör 1yoruz. Arna • 
vutluk arazisini kaplıyan )<.ti· 

çın dağlar üzerınde evvelden 
bazırlaııım~ ve tcthkim edi miş 
olan ltalyan mevzilen ' şu üç 

Hataylılar her zaman qlç!uğu_ gibi hu işte de ha· 
miyet ve fedekarlık .• yl\rı_şıı!a~ çıkın~ştır. Bunıtı,ka~ılm.ü. 
)ayiltap mfül'!f~asınjl da -:tırak.~ lıyonu; de, oe~tır. 

'iJ'lt::~·~'kfif({ 1 _ ı LİJ.ı9an ·' * P. T. T. fViüdülügünden: 
ı - İdaremiıe munş v ücretli memuriyetlere List" 

mezunları müsabaka ile almacaktır. 

gibi 
ka 

alta içindi! ht-p süngü hu· 
cumlarile alınmıştır. 

Belki mütecavizi JlH;~vsinı 
siz bir denız lıarıyosuııa d.ı 
yiae bu silah mecbur edt>c~k 
lir. Motörleri çalıştiran, oıı • 
hr; bir ordu l.ahnde bir mil
let iızeriııt saldırtan kafadır . 
SüngÜyü kullanan .,bilektir, 
yiireklır v~ onun kuvvei nıuh 
,.;kesi milli histir. i3~rirıi ben 

Zio dii1erini kan yürütür .. 
t Q 

Görice,ieıl Epire ~adar rna· 
kiııeli vasıt,,ları da cialıii ol-,, . . .. -
dugu ha\de- ınüt~cavızı oııu-

ne ~katıp kovalıyan miUe\İn 
kanı harekete geçmiştir. 

Aln1aY:: ~.all_~n .Jj maqla r ı 
ı~tar:bul - uumruklerde 

bulunıın Alman ~aharmın ye Şiddeti~ bo nba-
ni Tiirk - Alman an\a~mas~ tanıyor 
mucibince ithali için dün güm Atin.a 26 A. A. İngi : 
rüklere yeni emir gelmiştir· ' liz t_ayya.rcler~ ıtalyan .'.işrali 
Hu ~mı e nazaran 30 ikinci· l .-t k" ı ı_ ti · b .. a tın.,.a. ı ı~em eır.e erı oru· 
kan'ııı 940 turihine kadar giim barJırmrna devam edir,orlar. 
riiklere ~elmiş Vt:: ge~ecek Oüıı bouıb1ardıman ttıyyan"· 
Alınaıı ma\lan kierin~ hesn· 1 ~ ı i yine ıouhtdif .memleket· 
bı üzerinde-n, ondan sonraki lere hücum etluişle:dir. Mı-
lt:r 13055 numaralı Kararna· sıı-:daki lrıgiliz hava kuvvet· 
meye göre ithal oluıtacak- ı~ri lı.ungilıı şu tebliği nt<:ş 
tır. netmiştir. : 

2 - vlüsabakada muvaffaır.. olanların ~daremizin teklif 
edeceği yerde m~muriyet kabul 'etmelerı. şarttır. , 

3 - Müsabakada muv_affnk ~lanlara 3656 sayı~ı ka· 
nur• hükmüne gört'! yirmı hra a,.lı maaş veya yetmış beş 
lira iicret verilecektir· 

4 __ isteklilerin 78~ sayılı memurin kanunun dör· 
düncü maddesindekı şartları haiz olınalan ve devlet mt>• 

• mur1y etiııe ilK 1de a gireıceklerin otuz yaşıın gt<çmemiş olma· 

Iarı ş•rUır. . . , 
5 - Müsabakaya gırm~k ıstıyeııler f 4, 12,940 gunu 

ak~ırnııııa kadar dilekçe ve (ıvl"akı rı~üsbite~~.ril~ .. ~irJikt~ 
imtihanların icra olunacağın lan P. 1. T. mua~rlııg-une mu 
racaat etmelidirler· · 

6 -- Müsabaka 19,12,94l> '7tiııü saat dokuzda 

l ·ıt e .. Hava kuvv~tleriaiz laca\ttır. 
j ııgı erseg . ÜriAÇ üzerine hücum etmiş- ~~;....-;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;--"':; •. =:;;;;n __ ]ı;;~ ~a-.. n--d7 a--,r,mu 
lObin ton üzüın · 5bin lerdir. Hedefler limandaki bü /Lan 
ton incir d(l.ha satıldı yük ~em\lere.rıhtınu4. ve dal Muhaınmen Ryhk ica .. ı Se arakol bın 

lz~ıir - 'Ankir.ada •ti.cari i"' kır~uct tevcih edilmiştir. kiz lira olan Antakyanm Gül 
müzakereiere iştirak eden ih Limand:. bulunan 10 bin ton mabiillesi At\lıa sokağmda şa edllec'! k 
racatçılar Birliofoe mensup luk bir büyük ieıni ile kÜ• bulunan Milıi Ernlaka ait 19 N f u· d 1 ~,., 

,. b · · b Hatay ı a ıa mü ür üğuı• bir zattan gden telgrafa na· çük ir ... gemıye tam ısa et No.lu hane açık arttırma su den: 
ı.araıı lngiitı:reye 10 oin toıı kaydedilmiş ve iemilerin retiıe 31 mayıs 941 gayesine 1 - Vila yet da ilinde sır d 
Uzl·: 111 , 5 L>ı.ıı ton ıııcir <lah-. sa yaııd1g·ı varü!miiştür. Dalga- • d · ı)- gu·n mtiddetle S 

- b Kş. ar ıcarı ~.. v •ydi>·~, Fa\ikli, Şenkoy... r tılrmştır. iju haber 1l~rbal kırı~nm yetkımna büyük çap· müzayedeye ç•kanlmıştı r. E ..-; C 
c·anh, Güzelce, Çengen, o· P·ırasuyı yiikseltınİ:i ve satış- ta iıi r bomba dü~muştür. . T ı · l r"ın 30 11 940 cumar v d 

.. • 
1 a ıp e ' ' ve Sarıkaya köyl~rinde y.aP hırı hararetlen~,irmiştir·.mT' ı;. Dilfilerin şi ldetli ateşine· rağ tesi günü saat 10 da Defter iacak Jandarma icara ol bitl 

meıı akın s 1una kadar de· d!lrhk Milli emlak dairesine ı· l · f ~ 'lannm (24 '00) lira bedt:lı " An 

Şinıd.ye )...adar içi çürük 
m1Jletlerin c.teluııllt!z saııciık· 
ları ve bu tesirle Jcleliledik 
ı~ri zırhları Yunaıı siıııgiıh:· 
rı deliyor. 

Garp cephesinde binbir 
manianın durcjuramadığı nıa· 
'<iı dı birlikleri ba c ~phede 
bir millet göğsünü siper ya· 
parak dur,.1urdu. 

U gar~ S f! n vam eylemış vebu harekata iş· iııuvakkt:t teminatları yatıra· şifli aksamının ııışaatı kaos ~ili 
ı d · tirak ~dsu tayyarelerimizden rak müracaatlan ilan olunur . 

Sovyetıere mey,.~ ıyor biri~i Üssüne dönmemiştir. s r k d . -;;rf"usulile)eksitlmeye koll Can 
SofyC\ 26 A. A. - Ta~cAian ~;.s• A • atı ı erı muştur. l•n 

sı bildiriyor: Sulg&.!' Parlam~n Arnavul/iuk Türk Hava Kurumu baş· 2 _ Eksıtme 18,12.940 'lııtz 

Kalpsiz vr. duyğusuz si • 
talıların zaferi. bunlardan 
muhrum olanlara katşt temi'l 
~dilmiş v<; vaki olmuitur. 
Şimdıyt:: kadur yenilenJı•n 
motör leriu homul'tu1an ürküt 
tü. H . .ıbuki Aı:navntlukca va· 
z.\yet alıc~ıutdir. Ta " can evın· 
den kükrey~n l>ır milletin sav 
lt'tİ motor gürültülerini hÇ>ğu 
yor. Ona güveıı:!rek, ona sı· 

tosu müzakereleri heyecanlı - kanhğmdan : şamba giıuii saat 16 da Ant r ()p 
ol:-naktadır . DahiH ve harici· (Ba~• Birincide) 176 adet keçi, oğlak ''e ya Nafıa Müdürlüğü odasııı Yt.!ri 
siyasetle:- pın !,aınentoda d~· ordusunıt gönüllii yazılmık koyun derisi açık' arttırma da ınuteşekkıl kornisy

0
nc' ~~ ( 

rin akısler yapmaktadır. Hii· İ!iteın i şlt:rse de bu talepleri ile '.l8,11,940 perşembe günü yaptlacakhr. .. d 
kılmet parthı mebusu Kristof reddedilmiştir. Arnavut Çe· . öğkden sonra saat 3 le 3 - ısteyenler hususi şıı (,.

1
. 

mıiletl rn .. a•"aa kanunu hak· td •ri 2"eçenler<le Ohri gö· debbağha;ıede s a t ı 1 a· name ıle proje v!' evıakı k ~it" 
kında izahat verıniştir.---Bu ka Ilı civarındaki İtalyanların caktır. i t('klilkrin muayyen fiyeyi (120) kuruş bedel 111~ ı::e 
nun yahudı ve mıı.oıılanıı hak benzin depolarım berhava gün ve suata hazır buıuıınıa· kabilındP s tın alab : lırler. U 111 

laruıın tahdidıne dairJ~r Bu etnıişlı-rdi . lan. 4 - Muv kkat teıpiııat { llı 
na muhalefet P rtisi mebus· Arnavutluk sahili 8300 ki13 benz n 00) rrndır. 
tarından Ştaynef iti:-aı etmiş k k d l ) - r iip1erin ilıaled 
ve bu kanun afreynin.le rey r1 e •1S er çı ar 1 ar alınacak 

1. ı ı. Atina 26 A.A. Dün . en az gun ay evve bıı~ışe 
vert::ce!;ıni1söy eııı.i~tir. Lr. "'ıra . . b" Aotaky,,ı l.ı rfatıy gur.nru< b d kl ~ 

k 1 ı_ Yunaıı lıarp itıımiıerının ı· ıııuhufaza taburu sahlıılma ko zer ınşc1arı aş~r 1 drm~ 't Jı atımla kanun e s tiyet e -.a· d ı_ .. ı"r ev '"kı nıusbıtelerıle bı ~ •1 I mayesind~ korfu a asmrn ıLar •• t' c 
bul edıımiştir . d l k lıaT miıyouundtiıı: te Vılayete ımıracaat ede q, t 
Mebu .... Du'· m .. •ıof Ce.ıubi pob Ş\Stn aki Arnavut u sa ı 1 TaLurumuL ıııotörlu v ısıta ' ... y k · ·h '.J·ı ~ alacakları ehhvet vesjka~1 , JJt 

üııı't.ra~ zaft!r s~vdasma <lü • 
:;;ttnler bu ceph~Je kolay "e 
u<.:uı bir muvaHakiyete değil 
ağtr bir lıcziıııete uğramı~ · 
!ardı~. ~ünlcü Epir V<! Pin -
düste parlıyan sül'\g,üler zırh· 

k. ııe unan as ort ı raç euı l 8300 '- ı ~ ~ ruçanın Bul garistana t~r ı ları ihtiyacı <> .ıu ıu 0 2490 sayılı kanuna uyguo 
11 

~tıt" 

1 
dol'lylsile Sovyet Ru;;yaya miş\ir. benzin kap lı zarf usulile ~k larak hazırlıy cakları te~ h.ı 
teşelckur etnıek ıaıım ı:ldiği Draç şiddetle boflil siıtmeye konulmuştur. r~tl'e'ke mektuplarını v~ bunlarla b <t~d 

:l&rı del\yor. Şu mulıakka•: 
lcj zaf n ~u ıgiıierin ucunda -
dır kaidesiıu hiçbir '~ılah hi.; 
bir icad deği~tirmiyecektir. 
Çünkü ~\mdiye kadar tarilıe 
büyük zaferler, men kit elt:r 
süngü ili" yQzılmıştır. 

d. 1-1. GZKAYNAK 

.!lôp!"ft:;.:: .. ,,_at~ 

- Neşriyat Mü~ürü 
,, . ... -- . 

- - ----

Seıim ÇELENK 
CH.P .matbuat - ANTAKYA.,, .. - - .. 

ni söylemiş ve Jem\ttir ki:" balandı veya bidonia tcs m etliiebi\e tikte feminat mektup ve ıtı' e, 
6 A A ı . . b . k 1 1. • " ~ıı 1 Harbe knrışmayan Pusy"\ ile Atina 2 · :. - nyı k vt kapları.ta ura aıt a acatt 1..ıuz annı ve tıcaret oJası,. Iİe. 

pi taraf hulıaristanın menfaat· liz Aıı va ku~vetlerı, • Arrı.• olanbenzinia beheı-kilo;>ununnıu sikasm~ ihttl gunü saat 1? kr• 
leri birbirine 

1

uy:u11dur. Bul- 1 vutluiu
1
n ':{ ~Dg-aoe .da~ker~dd ht- hamtnen f iah 43 kuru~ olup kadar· komisyon riy setıfl 

4 
' 

. • . . 1_. ınauı 0 ~n racı uıı ı ~ı e 2 9 O ~ ·· k d ec.l 11 
gar - Sovyet s yasetınm ın,..ı ~ . L. ihale 13,1 , 4 cuma gunu ma ~,uz mukabı in ever 'l.tb • 
şahndo Buıgar nıenfaatları le ~~1~~r, 11~~n ~~~1t1ve 

1 ı tsaat 11 de yapılacaktır· lardir. jt' ~ .. ~ ıl 
vardır. Nikola}1ef te Tıir~iye· manclft ı gem~ erb • ımk~cı lst~klılerin 267 lira 68 ku· Postada' olan 'gecikıne ~l, ~ .. 

. " k · h ·t tt. doklara tam ısa etler v.ı • . ı.b nın hudutta as er ta şı e ı b ci k" b" ruş temımı.ta aıt 1ll8ıL uz kabul edilmez. ıs 
1 ~ini, Bulgaristamn Türkiye- ol~uştu~~ur~ ı.~a b ·ı on 

1 ~' ve ticaret odas~ v4sıtasile bir ·~.ş' IJ!f\ 

pirı tehdi~· altuıda bulund~· to'!iuk bır i~mıy~. d·~ t:~ü:· Jikle teklif makbuzlarını ilıal , edilmiyeceği ve O\: na AA 111'' il ı 
ğuııu ve !)ovyetlerle Ş. \ıırıs sabet oldub_~u b,.aoru.m ş ..lan. •••ttinden ençok bir •. aat e.ve namenııı hJr. ;ı. m n jco "tıı ' 

d k · · , · • Draç .. ar ın ış\anııcın.. • . ·r 1 , i 
taı. arasın da ı s~y;sE;t.ın -~ ( l heri bukatlar şidd~tle bo•· \isine .kadar komisyorıa_gebr yonda görülebilecefli ı ııı 
la~ı esasa ttyıııı ı ı~ı. so,.Y e· bardıaıaD edil.Jllememijtir. &&l~lt:ri. gecikmelerin kabul lunur. 
DUtltr • 


