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~ • HER 00N Ö<lLEOEN SONRALAR! ÇIKAR HALK GAZETESi - TEsls TARiHi 
-· w 

~ M skelene ·ve k ar zlan ışık' Bozg.""?-u önle 

;_ lar bu akşam ı,01 tr l edileCek m;,:;;~n,,~:~en 
~~,, Y"üzden fazla: nıt!mur tagiııı;; edildi , 

Bu umumi ko trolde ev.feıind · . lşık sızan vatandaşlar ilk de-· 
· fa olarak bir ikaz edilecek 

Dün de hab,.r verdiğimiz 
!ı'İbi şf'lıird~ rmıskelener1 ve 
karartılan ışıkların bu akşam 
Umumi kontrölüne başlan • 
cuktır. Şehirdeki bütün bincı 
larm muskeleııt>n ışıklarmı 
kontrol etmek ü~ere yiizden 
fazla memur tayin edilmiş 

ş Ve bunlar iiçer kişilik heyet 
lere ayrılmıştır. Kontrol lıe· 

· >'etleri bu akşem saat 20 Je:ı 
• İtibaren şehrin her t<11nıfı:ı1 

.gezerek maskeleme ve ka • 
rartma işlerini tetkı k edec-;k 
Vf" bu arada minarelerle,da~ 
dan ışıkların görünüp görüıı 
ınediğidt! tetkik edeceklerdir. 

l~ıklarını talima•oameye 
uykun olmıyan ş~kifd',.. mas· 
liyeu vatandaşlarn so ı1 Qır 

ikaz yapılacakt 1 kauurıuev· 
vele kadar ışıkların talimat
nameye muvafık şekilde mas 
lceJeinesini bildir~cek ve hu 

son mübl'.!t 30 t'"'şrinisn\'li 
cumartesi gunü nkşamı bite 
cektir. 1 Karıunu~vvdde ışık 
ların talimatnameye uygun 
şekilde maskelenmesi işinin 
tamamlanmış olması şarttır . 
O tari ıten soırn mask leme 
işlerin le ihml\!İ görüt .. nler 
cezalandırııacaklardır. 

Say·n haikımtzın bu mü· 
him n Jkt.ıya te1crar nazarı 
dikkatlerirıi çeb·riz. 

illi Yardım Komı~J Ya~~~;~?~iıti. 
esiııin VQZİ 4esı bitti ., Beş güııci~ıılı~.~i r~lıa-~sız bu . J l ıunaıı V dll~Hz ~ukru Sol.emen· 

ı· Büyük Mil/el Meclisinde Ko- süer. cıu:ı öğleden sonra ma-
kaınıııa gelmiş ve bır müddet 

tnite~numına Hilmi Oran mu- ~ueşguı oıdukt il sonra saat 
• , "cı. • ı5 te Y c1ylaJağına gitmişlir f assa/ lZtlhaf :ver1. i Ya;ldd· ğu1da !eftişlerd{' 

• bulunan Vnlı nıi zSökmerıs 0İer 

Yunanlılarla teınas 
eder et.mez derhal 

kaçıyorlar 
Atina 27 A .A- Yunan 

il'='ri harekeli bütün cepheler 
de devam etmektedir. Bir 
kaç güne kadar Yunanlıların • 
mühioo noktaları işgal ede-
cekleri anlaşılıyor. öu takdir· 
de İtalyanlarm vaziyeti çok 
vahimle~ecektir. 

Yunanlılar işgal etJikleri 
Arnavutluk topraklarında 
yolları ve köprüleri tamir e· 

derek as•yişi düzeltmekt~ ve 
İtalyanlarııı bıraktıkları lıae-
4epsız levazımı toplamakta· · 
dırlar . El~ geç~n malzeme 
İta lyanların nasıl rÜc•t .. ttık 
!erini gt)stermektedir. 

Korfunurı kar:,)ıiındaki Ar 
na vutluk sahiline Yunanlılar 
tarafınd.m yapılan ihraç ha· 
rekcti.1in muvaffak olmadıtı 
na dair !tayan ru.:lyolı;ı h&· 

raf mdan neşredilen la'1erler 

----.. 

lngiliz d~-
•• 

ııanması go-
•• •• rununce 

Italyan donanma
sı kaçtı 

Londra 26 A. A . G•f 
vakit Bahriye Nez •reti tara· 
fmdan şu tebliğ neşredilmiı· 
tir: 

lıı2i ; iz donanması buy,üıı 
Akdenizde ilci İtalyan zırhtı 
ıı ile müteaddit krovaıör ·ve 
torpidolardan mcirekkep Jtaf 
yan filosuna rastlamışhr. ltal 
yan ·fiıo5u lngi[iz donanması 
nı uzaktan görür görmez is
tika metini degiştirer ek son 
süratle kendi üslerine doj'ru 
kaçma2a• başıaınışlardır. 

Donan mamız: derhal bun 
ları tak ibe başlınıış ve uı..
mi meufeden Üzerlerine ateş 
açmııtır . Bu husuı1ta henüz 
yeni tıf ~ilat alınaııtamıştır. 

Rasya· 
Aınerika ile nıüıa 
kereler~ başladı 

F eıakeuzedelerine yapıları nakdi akşam saat 19 dn ~chrinize 
Yunan Başkuman<l•nlıfmc• 
yalanlanm•ktadır. Yaıin~ton 27 A.A. -

Atin~ 2'/ A.A. ~ Röy· Assoıiy:atıdprc-s ıauhıbiri biı 
lt-r Ajaıııı bildiriyor: bildiriyor. 

Yardu11 5,3J5,U71 liraya ba iğ oınıuştt.ır. avd,.t ··ylt>mi;-ı; r. 
ı{undanbaşka ayniyat t eberrüle ·i arasın· Pazar gece:-.; 
da çok ınühim ınlkdardc. yiyecpk, geye-, SA~\TLAR BiRER SA· 
cek ve kullanılacak eşya iie ıbbi ecza A1 ıLERI.ALıNtı..C.L\K 

Havalanrı çok fena olma .Sovyetlerin Vaiiııaton S. 
sına ve birçok ycrlcrJe kar firi Amerika HariciyeMöst•· 
yaimasına rai'men Yunan şarı Vcıs ile tekrar raüza .. 
orduları muntazaman ve ib· kereler~ bıı,lımaıtır, iki bü 
ti yatla il..!rlemeldedirlcr. (. kunıet fimürueuili araımıda 
talyaolar· repbeye yeni tak· başhyarı bu DlÜukereler 

da var dır-lbcıv~kifimiz sil T tırk rVIiHe- Ankara 27 A A 30 
~ birinci teşrmi 1 kanunuev· 

iıl tine ve bü ün d;iuyay s "eşekkür etti velt- baglıyan pdznrgecesi sn 

: ~A.nkara 2?. A.A .. Büy~k 1 de.ki vatırnda~lar taTafından at 24 le sautlerirı birer uat viye lcıtuta gönJeraıekte i- Soyyctlcrin mihver :devleti~ 

0 
ılJeı ~~eclı~ı . bugu_n Rf'tte tcberrü edildiğini, f elak .. tze· ileri alınmasma dair olan ka 

~cııutnın ,Rıya~dınde top-. ddere y.trdımdn bulunan rar Vekiiler Ht·yetince tasdik 

.scler de, ltalyadaıf )'eni r•· rine iltihak atmiyece~ine 
hın ve dt·rbal cepb•y• sav- kati bir alamet olarak telilc 
kedilen bu kıtaatt• Yunanlı · ki edilmektedir. nımş ve cdsu açılır açıl- vataııda~ların es.ııııi,inin bir t dilmiş ir. Devlet dairelerin· 

ıt ~az Ticaret V.ek.r!i Nazmi kitap htılind(· ııeşr oluııac ı de dev 101 sautlan 9 12 dir. larltt htır t~masta derhı~ boz · 

Opçuo'{hınun 1shta ,..dernk ğaııı söyl~mi~ lıııııcl tııbıJşka ve: 13,3 ı) 17 olarak tespit 
ıcı, Y~tine Ankara MebuımMJm felakt>n deJerı" çok m kdardtı t-dıımiştir 

g 14 na ugramaktadı r lar . So~yctıerin 9er lin 
Yunan Başkumandalıiı I Elçisi 

c ~z Ökrnenin teyirı t•Jildıği- ~~--::---....;..-""l!I"" __ 
yiy~cek,g~yl"Cf"k v " kulhrnıl • lf A bu haue rleri verir.lc~n çok 

ihtiyatlı davranmaktadır. 1 Moskon 27 A . A. 
a ~ .. dair Riyaseti Cumhur t~ı cak eşyanın ayıııyat ol r•ık Q g Q ll ln • 
, k-' esı okunmuş ,.,.. muvaffa · teberru edildiği 11 b"yttn et· + E · Yurı~ıı askerleri 'ilerler· Bııtrlin Büyük Elçiliiine ta • 

ken, orman ve datlara da· yin edilıniş olan Sovyet Rus 
ğılmış olan rialyan ukui müf yanın Huiciye Korniıer mu 

Roma a te'v"~if edilmiş rezt'leri açlı" yü:ıürıden or· avini buscih yeni vazifesine 

1 'Yet temenniferile tasvH.> miştir . f l ll.. f ÇİSl • 
flllııımuştut. Aynıyat teberrÜJl"'r arasında 
ltundan sonra' kürsüye gr· yuzlerc ton gida nıadd .. si, 
n Rei~ vekili Hilmi Oran mı binlerct> brtttaniyet caket, 
•ıı_r Y aı dım, ~onııtf"sİ ııaım palto, n1anto,ayakkabi, yorgan 

c· İz11hat vermıs ve Erzın· c;.mHp, gönıl··k, mıııltuı.yüzbin 
} ~11 zel7.t· e t ·lakezedeleriııc leı r.e nıetrt" kuu:a~, bt•z ve 

' ,1 ~ hıı ıçııı l>uyük Mıllet çok müiırnı nıikd:·rd.ı tıbbı 
~ ~ clisi l~eısıııiıı l.1a~kunlığın cC/h vardır. 
ı' ~ tt·şekkul ederı Konı itenrn 
d 'it l'k ı · · · k Hilmi Oraıı, Milli Yardırıı 

11 
s~ne ı tııa ıy<."lıııt rlli anı 

ıı 
1 

l'a dayaıHuul ı~a.,h etmi ı, kvmitt-sıııin artık veıifesinin 
b ~ lıtdtııı h r l11nhıı.ia feıaket s...•n erıJ1 i:.ı oı·Juğımu, Mecli 

1P •le-lt:rt arşı ı:o.:.kı ılt'n sın bm,· ıleo leş kkül e<len ko 
~ ~·I lak{: ve c.ıuyp.uiura~ 1-..ı· ?ıi tenin;-rirıt• Yüks,ak .~oclrsin 
' llYııı lıiımd tı:ıalıyetine le· loır k.ııarıle dağ!lıııa31 uzumunu 
iti kku.- eylc-nıişlir. Hilmi O· 1 işaı et tıyıtnıı~ H' ~u ızahat 
r ilıı • ıl K · sürekl• alkışlarla h1svil ol•ırı· ~ı • tYil ı o.ıııtı: vıısıtıuıle 

1 
<.. 11 ıldcn vt· hariçten felaket muştur. Hılmı Oran vatanın 

lt '\: i.ltlert,., göodeı ıleıı nakdi ı~ir köşt>sinde vukuu gelen 
~~ ":tııerın y<'küııu 5 nıilyoı bu fel5ket kar~ısıncla a.ııilTürk 

1 
IJ bıu 871 lira 44 kuruş ol- mill~tirıin bır kalp gibi çarp 
'•t~u~~u buDuıı 1 nıil~on 427 tığını ve f'i"k kıssa bir zaman 
~ 11raıı111n laariçten geld1gı· da gosterılrm bu büyük feda· 

1 

~~riainin temamı c: Jalıil- karlığı ~ükranl yad atmiştir. 

Londra ·n AA R ,manlardan çıkarak teıli ol I batlamak üzere Berline ha-
. · oına kt d l k l · · .. dan veıilt>Jı haberle gör~, 1- ma a ır ar. re •t •y r.rn1thr. 

talyanın Atina Elçisi ile At.!l· ~ONDAKIKA = 7 

şe Mıliteri Atin dan Romıı 
Yll gt-lir gdmez sorguya çeki Ro"ıangcıda 
1 •rt>k tevkif edılmişlerdir. 6-4 ki§İ kurfuna 
1unlanıı, yanlış raporlarla 

italyan l·fariciyesiııi uldtltlık· . dizildi 
ları söylenmektedir. IJiikr~ı 28 A.A. - Al•aq 
--.-.- ---- - ···•· 1stilıbaratAjarımaatf.:u Röy-
Bund,ıa sonra kürsüye gelt:n t b·ıd· . D .. b L B k 

O er ı ırıyor: un 8a aa ü 
daşvekıl oktur Refık Say· t D · L t' • . • reş e enur 1Jlll11• ızıar tara-
dıtm Mıllı Yardım Kon İksi fındf\.ı ~vlerinde tevkif edilen 
uın yophğı büyük hizmeti 64 kiıi kurşuna dizilmiştir . 
şu.kra:ılu y:d :ylemiş ve Ko· Ku~ıuna dizilenler uuıııda 
mııe.ıııı Hukumetle ~n sıkı eskı' BaşveLı' I ve r . ~ . . ~ nazır ır var-
v~ samımı lnr ış birliğ y«ıpa· dır. 
ğmı beyan etmiş ve Komi~eye &"Al' '33'lit:l"J 

kt>!ndisi ve arkadaşları namın~ gtleu y.udaııılara teıekkü eyle 
tt>.şekürü bir borç bildiğini miş ve bunun Türk miJletine 
söylcmi~tir. Başvekil, bu Mil karıı bütün dünyada i'Öıt~ri· 
li felak .t knrşı~mJ dünya· leo derin bir Hmpıfoııin ~s.ri 
mn en ücra köşt-leriııden olduğuna itaret eylemiıtir. 

Yeııi italgan 
hatları da ya

rıldı 
11ADOut1YO TıKANDA 

Atina 28 A. A. - Yu· 
nan orduıu ltaiyanlann Ar· 

navutlukta tesis ettikl~ri Y•"' 
ni bat!an da yarmııtır. Yu. 
nan İleri hareketi devam' edi • • 
yor. 

Uılyan orduları baıkuınan 
danlıjmı tayin edilea mareşal 

Bodoiliyo Tirana ıiderek ka 
rarııihını orada kurmuflur. 

. .. 



• 

• 
Sayfa-2-

Umumi 
Kütii11hane 
KcArşısında 

• • 
arıcı-

eşarı 

•; . . \ ulgaristo.nda Jngi iz 
Örfi idare kanUnU- ' Işı· söndıirm t c· ge Ü 

b 
_ • tiibesinden vazgeçildi B 

nun ırvzı 'maddelerı Sofya 27 A. A. Dün uiga 
· staı at~ 'lİuat 

Kitı-p her münevverin en U B başlıyan ve bir hafta siırme 
nmimi dostu, '1er alillfln en Altı Vılayethnazde öifi~ida -:\:yin ve .. tahdi'cleMmek; si muka .. rer o~an ışıl' söt d~r 
yakm arkadaşıdır. Kitap•uz re ıliııı ,.dilcligini evv~!ce ha VII -•Orfi idare mıntaka ıne tecrube[t;rınden vazgeçıl 
bir düııya tasavvur dmek ber vermiştik Örfi idare hak sına girip çtkmak istiyen\er miştir. Bu emrin geri alınma 
insana çöl ö tns\nda aç~ ~u • km<lı. c\kuytıcı1larımı"Lı tenvi hakkında Hil<yidat ve tah 1ıd sı~a sebep ~ulgar hal. ~ın 
İuz. destt-biz ve kimse:ı.iz elmet~ için ('rfi idare kanu koymak gosterdrği dısıplıo ve bılgı • 
kalmış liiı1sfoi vc:riyor. Bu • ııtı ıuıı uıiihiııı hazı maddele Vııl _ Geceleri dolaşma· dir. Dı~er turahan Sofya 
gün elimizden oku.nak hassa· riııi ayc.·n ııeştediyoruı. yı t..,ley ı" \•eya mcnetm k.. univers•~.e~inde Faşist tal~be 
ımz alınsa göıleritniz ahnnıı~ \ıleclde 3 _ Örfi idare al•t· , ıx - lc!'a vek\lleri Heye ıle Komumst talAhe aras 4i1rl· 

kadar u\r yokluk hi~stıderiz. 1 na .. ıı'ıııun yerlerde, askeri ti tarafından ittih ı ye teb· da müsademeler olmuş, bir 
ilmin merdiv~ııi irf~ınıı ba· ı idilre ..... şağıda yazılı fevkali hğ'. edilen ~ı~irlcri ve illin e_· kaç talebeJ t~vlclf edilmiştir 
samağı ve yüks fmenın tP.k . . • dilen sair tedbirleri talub ve Bel:rikct ltalyaya 

la k kt Ok 
.... 

1 
d11 te<lbirlr.ri ıttıhaz ve tatbi Y • 

vaı~ ~ı o uma ır. u ... a - 1 icra etme"; h "l t · yıtıı bil' rııillet bir sürüden ! ka s"\ihiyetlidir. Madde 4 - Örfi idare ıltı arp ı n t:1 ı farksızdır. ! l - Görülecek lüzum üzeri Londrıı 27 A.A. Bel 
'r.t· maskenleri ve her türlü ce na alınan yerlerde bu kanu çika hükumeti kendisini ıt<ıl 
• nun hükürhlerini tatb .k etınc1C ıııiyet, kulüp _gıoi teşokk~lle ya ile hahhnrpte ilan Güzel Vt! ıeııgin bir kü · 

tiiphiitıe)'t' sahip olmak her 
şahsi bütçenin kar~ılıyam~dt 
it bir ihtiyısçur. Fakat ıııem 
lel:ctte biı umumi ktitüpha· 
ne bulunnıuı herkesin böy
le IJır kütüphanesi olıncssı 

ucmdHir. 

rt' ait binaları ve bun1arın üzere haz mla Genelkurmay. eylemiştir. Buna sebep, [tal 

1 

ruüştemilahm ve i~ nıaballe· Baş"•mı ve seferde batkomu· yanın Belçi ·a ticare t tayya· 

' 

ri ile sair IC:!l•>alı yerleri ve tanlık tarafından en az Ko· r r, relt!rİne vaziyet e!mesi ve 
mek(up, telgraf ve Stl;r mer lordu ıwmutanhğı yapmıJ H Belçika toptaktat111da • ava 

1 

sulP-leri, •ahısların üzerini bir komutan, örfi idare kom1u " k le M'll" M · iisleı i ·tesis ;derek lngilte· 
a&.1o ve uündu" r mak • tam olara ıeçilerc ı ~ 1 u e""'e t) z • a Vt. • d f k- . • · r~ye hücumlar yapınaııdır. 
bunlarla ubut -Ju!Sıtalan olan a aa ve aıetınce tayın mua 

h t ml·:1•.:.ı tabı" !..'.' ._ml'"lesi yppılır. Bu komuta· Italyau zayıatı 4 * • 
Dün .ıııı:rasıırlk ;tçılan Ma 

arif Vekilligi1ıiı! şe·hrimir. U" 
.nıllli kütuphanesi n eınlekc!· 
t• en büyük irfaıı yurdunu 
kazaııdırmış oluye<r. 13u our· 
daa ;111~ale ile 1trtık dünün 

kitıp .kııl ''· kitap ha:ırelİ. ve 
ukuın-!lc-buhrCAnl k ılranlıkla:-a 
g~mülmüş bul•uı\ıyor . 

F. B. 
...... [Plfwti 

l nıilteregc3 
tayy arır:, hep >ay· 
ve da a z-iya:da' tay 

yaı e JaLUll 
NevyorJ( 27 A.A - A· 

Bİ~r:ikırn mt"saj Nazırı F'ede 
ruyon lÇliınaında söyleJıği 
bir nutukta İııgilıerı!ye yar· 
ciım için. meri · aııın azami ra 

iyet ıösterınc!ıini ve buuuıı niha 
yetAmerH:a mi.ıda{aa:iı demek 
olduğunu vt· ~merikadan gö·, 

. derilecek m~lzem~ ile lngil 
ttrenin h.ırbi kaıaııacoğına 
i~aret ettil-..leıı sonra· derniş. 
tir ki: 

"Biziııı parolinrfa ~u olma 

:1u.Jıı !,, 
"Amt-rika çıpukol !., 
ingitiz işçi teşkrıaıı reısı 

1 

tle muAhhulartt hitah edarc k 
Şunları ıöylerıai~tir: 

''.--A ınerikanm sil ablan• 
aıuı için C'l birligilı~ çalıtnn· 
NllZ li-ıımdır. 

veya u ucreye uu· . .: l 
Junau oıyayı zabr ve rttdyo, mn refakatıne _bzu~u k_a~ar Ha 'er verildi~ine göre .. 
ıe!efon ve telsiz gıl>i bilcüfu subay ve eskerı a.dh lıakım ltalyanlarm ıoıı Yunan mu· 

11 "a memur verı'lı'r harebelerindeki zuyuıtı Ubirı 
le muhAoere vasıtalarl'ilı Kon -- · 

d M'ddr. 5 Ôrf"ı ı'dar .. '~,. h eıir ve ölü il Bımd n baş 
trol ve icabın a tatil ve me- . - " .vı .. kemeleri ışagw ı<la .;azalı •eki ide ka 75 bin kişilik hir ordulu 
netmek: ' "' ı teşe~ kül ~der: rı da Jl oz:ulmuftur. 

1l - Mt'mıeketin inzibat ve ~ 
emniyetini ihlal etmek· suçıa ı- Örfi iclar~ komut•ıılığı Arı eri d ngt 
rıle sabı\c:alı olanları ve em ni refakatinde Askeri muhıkeme tere ve mali yardını 

usulü kanununun 3 ı inci ve J 
yeti umumiye nezareti altın· V "ngto 26 A A 35 iııci mıdtlelerine t~vfilıcın aşı n · · -
<la bulunanI&rı v~ örfi idare Amerika Harieiyc Naıırı Hail 

lüau:nu kadaı- ..skeri ınabke· altmu a\men ycı lerde nıuay- lngi tereye mali ya1'dını ted 

b
. ik me teflıti\ oluııur. Bu m .. hkc yen ır ı ameliihı oh111yaıı· birl~rinin mutal a edilmek 

ın~ toplandıkları mahallin İJ btrı ve şüpheli olcı n kimsele· te olduiunu ve İniiltereye 
mini ta~ırlır. 

ri o" r'i idııre ıntn tr..ka •111dan I ı:. •· d' ~ · " ll - Örfi idare ma•lıceme açı nca11: t re ı mesrY"a uıo 
çıkJrmak; leritıiıı aml ve yetle'< ;ukeri iÖrÜJÜlmekt nulunduSu u 

111 - Ttirk Can kanunu· ve askeri adli ni!Cimteri, za· ııö>' \emiştir. 
nun 189 uncu madde1inde bıt katipleri. ve dfier memur 1 Aı~ erikada yapı 
yazılı ola silahl irla alet ve ve müıtchdemleri-Milli ~ üda lan son an "et 
c~phanelerin ve dinamit, bo faa VeL-ili tanhn<lan intihap 1 Londra 26 A. A - Ame 
ğucu gaz bomba ve buna miı ve tayin olunur. Aaskeri ad- rikada yapıt ll bir nnketın ne 
masil al~tı muhribe ve mevad 1 h ~ 1c· ı b ı d b lf ı i a ım er un ar an i ii ticesinde şu kaoant ortay 
dı infilakiyc ve mti~taile ve hakimlik etmiş olanlar ara· çıknııştır ... ln•_riltereye daha 
bunlann ihzar.ve imaline ya ·ı· " sıı1dan ıeçı ır. fazla yardım etmek lazımdır,, 
rayan ed"vat ve vesaitin tes l ..... \ U ~ .. ustece ve Zdruri Auierikamn mühim bir ek e· 
limi için emirler vermek vı, d ·· fi d k: buıUarı ;fayıp toplamak: haller e nr . i ar• Mah eme riyeti bu fikirdedir. 

leri tl!e~ı!ls t!dinciye kadar ma Bu. AnL:.eti vapaı. müesse· 
JV - Gazete, kitap vesair ı ıı · h_,__ C" h · ' •>"'.• • ... tın v.e. um u~ıyet_ seninmiıdliıü şu beyaııaHu 

matbuaların tab ve neşrini '\;l U J ı '" - dııv n t1~uut11um1 el'ı HK erı a ı bulunmuştur. Ameri'kalılann 
veya baı içten ithalini neoet ha" 11• • 'f · · .... ı Kımııı vaıı e>.UU....iQ1Y.! er ıf mumi !Caıuınti ~ımdqbır harp 
m«•k ve nuı.tbaal rı kapatmak • 
ve matbuat V" telgraf ve mek fvlısı. ın a'TJCİ siya .sahTıeS! olan lngıltereye da· 
tup üzerine anıür koyma~: t ' d . ., ntiv • ıı ha çok yardım etmek lazım 

,_ l se 1 egıı :..ı: ece K aeldiai nıerke-zindedir Zira 
V - Kapalı ve açıx. yer er Kahi • 26 A.ft\,_._ Yeni 16 

• ff k l · · 
de her türlü to·t,lanhları me M B · · H ngıltere muva a o unca bız 

r ısır aıvekılı aaan Sırrı t: <l' t ı · · · b b 
netmek ve cemiyetlenn faali p . . . .. ~en 1 ayy re erımuı ar e 

·~~. kb~bme ıçtımaıhda._soy ı~vket .• ıek mecburiyr tinde 
yetleı ini durdurmak; ledıgı tr nutukta ncumlt! ko.lnnyaca~ız. 

Vl ~ Ka~ıveharıe,_ b!nıhane domiıtir ki: "Selefimin ıiya· F '' 
meyhane, tıyatrO, Slllt:m8, bn:r SPtini taltib etmeye ÇAlıŞ8Ca• r ansa 
v~ em ali umuma açık yorle 2m;. Bıtndell •VV<·lk\ kubine 

ln~iltt!re, diktatörlükleri . 
yuyüzün<l(·n ~a.ldrnl1cıya kil· 
dıtr ka Üt. dev•tı1 edeceklıt·. · rı kap.,tmak vı-:,a b ınların l dün)•aaın l>u wü,kül vuziyet 

ln gılt reyi f.ı ro esto 
etti Fıııkat bumuı için biı:• tayy • açılma v~ kapınnı i z.tt'n'ıanını 1 kar:;ıııııd dürüıt idare· 

re, ~ ep t11yyare ve aaba ziya . ı . . :Ji'I• Mıııra büyiilı:: yardımlar 
ce tayyare )iznadır.,, nı aöylcmiş ve nııahz H .. va b l 0 b lk Madrid 26 A. A. Vişi 

. 
venyo 

Londf 26 A .A. - Avam 
kam.~rasında Bulgcırist·n hak 
kında sorulan bir suale ce· 
vap veren H lric y \ı1üsteş:ı 

rı, Bulgari<; an cnıhv r ılti-
hak etmediği takdırd . lıorp 
teıa Sonr wUlh ko ı e a sın ı 

Bul -arıstanın bugunku hudut 
larını hıgılt,.renin müdnfııcı ve 
temin ed .. cegini söylemiş ve 
deni tirkı : 

" Lord HaJifaks, bu beya· 
nntta bulunmak fırsastmdan 
mesud otduğuuu bana bıldır 
miştir. Bulgarislamn. İngilt""· 
rer in du lmanları arasınıı 

katılmaması, onlµra yard1w 
etmemesi veya lngilterenin 
müttefikforıne hücum etme
mesi ınuk bılmde [ngilter • 
Bulgarıstanm bugünku hudut 
l;ırırıı muhafaza için elinden 
gelem yapacaktır.,, 

Fransada Alman 
aieybddrlığı 

Bt>r 1 16 A. t Isv~çr 
teıerirıe Vışideıı gelen haber 
lere göre, Almnnyanın Alsas 
Lorendeki Frdnsı l n kov na 
sı, Fransada d~rın bir lııfıal 
uyandırnuşhr. 

, E'.:fkarı umumiye, Almanya 
ile bır teşrikime .ai yapılanw 
yacn~ı ka111,ltınd dır ve Fraıı 
sıla A\ın_ın l ·yhçl.ulı , 

başllfn.ıştır 

ilı ııen tebliğ 
Antaky Aslıye Hukuk. 

mahk •ı11e:o5İndf"n. 
Ant ya Hazinei Maliye la 

r~fmd n C.orç Sultanım aley 
hint" olun 11 ul c k davasın 

dan Müdd~ı ley Corç Sulta 
l}lffi8 yapılan ılan • teoliğJt 
ur.t:rine mu yyen gı.iııde gel· 
mediği ?ibi bir veki!de göı • 
dermt•mış mazarntinide bildır 
memiş olduğundan usulun 141 
ve 101 ınci mcrddr-sine tevfi 
kan gı ... ·ap kararının da ilaıı~o 
teb,iğdt lcru .ınıt. kar · r vt-ril· 
mıı- olmukfa muayyc-n gun 
olen 2,1.940 Per,.embe günu 
saat 9 " tahk kılırınıış oldu .ı 
'ı{Undiln ılan t rıhınden ıtıl>\ 
ren 10 gun içın<1c 9iyece~i 
varsa yazı il bHdırnı si vey , 
kendı getmesı yahut bit ve 
kt\ göndermesi aksi tu ·dırde 
mahkemeye kabu olı om v t 
cugı ıl:rnen tebltğ .Cuııur. 

ilan 

1 
ı , yllpllllŞ U Unuyor. uUUd • L ·l I• . ·1 n 

lnı"ılı'z Hava M{Are Marc,aııııın t lyaıılarııı c:hııe l ··k" t" d d. l" .. aırumetı Marsı yt fChrinin 
.. 1 • ' • d'. . 'r": b b •1 d v ıu unıe ın 111ren ıı ve ı· 1 ~·· 1 • f d eıır uııneıınucıı a sı c: e- k tı· ' . . d n~·ılZ. tayyıırft en tur m an 

'
ahn~n eıare i . . . 1 • ya ~ l sıy•u•tı say sın e ya· b b d d' k . mıthrk•: 

1 
•ı.b· 

1 
:t· .

1 
l 

1 

1 
om ar ım 11 e ıl re c n ve 

Mulıammen aylık icarı Se 
kız hra o an Antukyaınn Gut 
mahaıleiİ Atılı sok ın ı la 
bulunan f ıilll Emla a a~t 19 
ı o.lu hune açık rttırın su 

m .. eleai •• HRVt\ Mıreıalıın ~ölü pı an 
1 ~ !r 

1
K.!,_ 

1 
.. :.~,~'~ ":ııtır · ı.ıl ziya ına aebep olduğu 

Lon<lra 27 A.A.- lngiliz ren tayyare ıiıihlı ve muc~b Katip alınacak bitdırilı:n ve .bu hareketi pto 
Hava Müıteıarı öuııün Avcım bezdi.Tayyarede h.iıumuııdan Vilayet mıkaıınntitın:li teılo ederek (a:ın.ıinat isteyen 
lıta .. rumda torulan ıuallere tazla benzin bulunmakta idi. Kıza vr. nabyoler dahiliye notası bıün buuradaki elçi ta 
v•rdili cevaptil Alman hava ltalyau avcı tayyarelerinin bu dair~lerine kilİp •linacaktır. rafmdı.n luglliı elçisine verıl 
aöcumlarının ievşediği!ıi,~ tayyareyi yer~ inmefre icbar Kanuni evsafı haiz t11lipletin mitıtit. 
ıon günler~e Ar~!vutiulıc cep ettiklerini tabınin ctmıyonım 30 .11 ,940 cuma;.ı teıi a-unü -G-... -U-... -n-d--!l.-. ~-,,,d-e ___ . 
a•iııde 20 ltalyan tayyaresi· Br·ııiın bildiğime }göre buna sııat 9 da >apılaeak müıabe~a • 
nİR lnailiı.ı~r tarafından dü· inanm•ğ ıebep yoktıir. Çün· imtihatiına airctıek üvero Vi
:s.ürülJü u ıii, lnailiılerin hiç· kıı 'balyadan gden hab~rle· liyet .. ektupçuluğuuıı müra

bir ta) yare: _ ka)'b.tmedikleri· rt lamanaile itiOH&d edem ... ,, caatları 

ZORO KAıJÇıLı SUV A Rl 
nın bırinci kıimı Suvare 7,30 
da FırHtı kaçırmayınız. 

. 
retıle 31 mayıs 941 ayesin~ 
kadar ıcara l:ı gün muddetl 
müzayedeye çıkarılou~tır. 

Talıpl~rin 30,11,940 cmnar 
~esı gunu saat 10 <la Dt>fter 
darlık Mııh emlak dairesine 
muvakktt teınınatları yatıra-; 
ruk muracaatlan ·ilan olunur· 

1eşrie t r\hiduru 
Seıım ._:E.L .NK 

CH.P.m th uı ANTAK' ,,.,, 
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