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lşıkl 1r dün akşam 
kontrol edildi 

Fakat birçok yerlerde mas
keleme~işinin tal:irrlrı.fno.me9e~ 

ıwgıln olmad-ığz görıüldii 
V~limiz ltont ol işıe.rini tetkik ederek 
talimat verdi - Kont .... ol mliteınadiyen 
devam edecek vıe pazar guniine kada 
ışıklarını talimatnameye uygun olar-ak 
maskelemey,enler ağır cezalara çar 

pılaccılHardır . 

Rus
tem 

ngiliz 
siarz 

1 .Dü ı Loud <'d 1 rnii 1 
ktın ko ışm llar oldu 

Londr 28 A A. Röy· 
t~r Ai,ınsının siyasi mı.ılıabi· 
ri oıl..ıiriy{'r: Sovyet Rusya· 
nın Londra büyükE.lçisi Ma· 
yiski buguıı öğleden sonra 
lııgiliz Hariciye Müsteşarı 
Batleri ziyan:t ederek kendi 
silı:o uzun miidddet görüş· 
miiştür. Uu görüşmede iki 
tarafı alakadar eden mesele 
lt:r le dünya ... iyasi vaziyetinin 
görüşuldügü habftr verılmek 

tedir. 
Maskeıemc ve karartma i ş· 1 evlerin kapılarını çalarak ikaz 

leri11i kontrıl e\melc üzere te'il etmi~ler ve zıyanın harice çık 
Vs.!?iııgton 28 A.A 

Sovyet Büyüıc Elç;ııi bugun 
Amerika Hariciye Miiskşarı 
Vels ile uzun bir RÖrÜ~· 
mt! yaprnı~hr. Bu görü~mede 
neler konuşulduğu belli de· 
gildir. Hiçbir tebliğ neşre· 
dilmemiştir. 

kil edilen heye\ler dün akşam maması içitı terti8ata lmalarını 
şeltriıı ·he'r ıtarıfmı ~erek bildirmişle,rdir. 
tetkikat yapını$ ve mmatalar Bilh~s5a k'ahvehilneler lokarı 
Ia dafldan ışıklarm nrartma •ta ve b·ıkk"al ankkanlari otel 
işleri kontrol edilmiştir. Vali ter dün .. akşarrfki vaziyete na 
miz Şükrü Sökın •1ruer rahat zann ımtikeler'irri y ııi karad 
sız bulunmasına• ra'ğmen dün ma işlerini yapanıamı~lııtdır. 
akşaıukı 'tontrol işini takip Pazar günti akşamıııa.~ka.· 

'emiş ,.e görduğô"llo:Csa.ıı·, 
ey . ' fi dar bu k'arar~meyı ikmal et, 
Jar hakkımi ı dıre ·tı er ver- mezlerse pazartesi gününden 

miştir' itibaren r esm\ dairelerin tatil 
Dün a şan. alman aetice 

·Bugünkü ltai -
yan ricll.ll 

Y aı ın kati bir hezi 

Ankara 28 A. A . -
Türk Hava !Kurumu Genel 
Merkez heyeti altı aylık top 
lantısını~•ptnışhr. Toplantı· 
!ar murakıplar affı aylık ra· 

poru 1etkik ve tasvip eyle· 
dikten sonra planço tetkik 
e.dllmiştir. Kurumun altı ay· 
!ık faaliyet raporu büyük bir 
kıymet arzetrrrektedir. Rapor 
da milli havacılığı beslemek 
içirı ı.tzomi gayret ~österildi· 
ği, bu gayret neticcııi oluak 
aza adedinin 816 bin 989 a 
yükseldiği, ahnıtn le ibirler 

sayesinde iyi neticeler alın· 

:birıçuk v. tandaıJarrn ıııkla· saatin.:le yani gruptıt l>unla-
rJnl da kapatılmasına karar 

rıııı talimatnameye uygun mus 
verilecektir. 

keieycmedıkleriııi gcstermeK Alakadarların bu nokt~· 

ıne şek iui ~ıabilir 
Londra 28 A·A - lngiliz 

gazetekri Jtnlyau - Yunan 
ht'rbirıdeki vaı:yeti tt>tkik 
ederek şu mutaleayı yürüt· 

dığmı. 941 senesi bütçr-sine 
~~ıl!n t;jımirıi rak,.m1arıp 
~r~~;;:;;;;.;;;;;;;;:;i;.;;;;;.-;;~~~:-.;iöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiii.._iiiiiiii•aaö1..,iiiiiiii-. 

icra Vekilleri 
tedir. k l k · ya te rar nazarı c ik ·atıerını 

Kontrol heyetlerki dün ak· j cdp edı•riz. 
ş3m 1şıl<l rını mu elemey~n 

Korıf eransla1 
i 

PA::51F KORUNMA VE 1 
SıGıNl)KLAR HAKKıN'.- lf 

DA SERl KONFERANS· f 
LAi< V ARJLECEK 

nıektedırler: • · Korkurıç bir isy.an 
" Yurıan kıtaatı ricet eden hareketi mi başlıyor? 

Jü~maıı:! b:r dekika bile ra 11ükreş 28 A.A.- Baş
hat ve amnıı vermeden ilt-rİ vek'il Antoııesku, Romeınya· F'r ansa1..la harekaı.t devanı ediyor. şup nın her t~rafında oazı tııb.t 

h he yokturkı son nıuvaffal<İyet fuzi ttsk~ri teab\(ler almış· Aıma.n ted işi ve d 
ler yıınan or usunlllı heyecan tır. Bütiin gün ve gece as-

İng1'iz c arafdarltğı ve maneviyatını iki misline keri harf'!kat devam P.tmiş, 
başladı çıkarm~şur. gecl"! y· rısındırn itil>ilren b:r 

V ıtalymı donanmasına gelince: çok mühim bil")alar ve bil· Loııdra 28 A.A. - işi· B d 
Havn hiicumlanrı~ kuşı ko 1 u onanma Lf.rmutad hass:ı posta telgraf biııalan den 1>il<lirıiliyor: Puris ta e· 1 

runımı ve s:2'tnaklar ·hıkk n her türııi savaş temasından askeri işval altına alınmıştır 
belerinin nüınayişi Almanlar · . ~ 

da bir seri konferans ltrtip ~ d uzaga kaçmağa çalışm., kta· Diger tarafouı Demi< ~vı uha 
G b 1 k tafafııı< a n kanl1 bir ~e'kıl e j B I 1 b d b edilmiştir. uugün eş ıyaca t~ııl-:il <dilmiştir. ilu hareke t < ır. ununa )enı t'r tek bir fız teşkilatı et u harekete 

olan bu konf eraı slarin gün. ltalyarı , · rn ~mı bıle ln gıliz ha· k~rşı ted{)1rJer cıln1al<ta.lır. ten soıı ra işgal at tında bu· 
saat ve yerleri aşoğıJadır. llınan Fr·arısız Ş'!hirlerinde va kuv~ tierinin ZdrbelerrnCJeıı Son 'hadiselerden \'~ 6"'4 kışi-

29.11.'J40 cuma günu saat hidisel«r artmıştır. Norman masun de~ilair.· niıı d~mir muhafızlar tara· 
17 de Şiikni O~z ta'r~'lndan diyaya duşeıı bir Jngiliz tay Iienuz anlaşıtamıyan b!r· fından ;dafnından sonr~ Ro· 
Gnndüı sn.t-nıa ıtWla ve ayni yarecisi'ni'n mezar 1 bir hafta noktada, ıtalyart ordusunun manyada asaoiyet ve ~ergin 

Heyeti 
Dün öğled n sonra 

toplandı 
Ankar.e 28 A.A. - icra 

Vekilleri lıcyeti buiÜrı öğl~
den sonra Başv•~ilet daire 
sinde ve B~şvckil Doktor 
Refik Sayöamın R!yaselİ•d~ 
haft .. lık toplanhsrnı yıpmı~ 
ve rüznarııadeki 'Rt!seleleri 
konuşmuştur. 
~~". ~i ... ~ ... .,..~u:;ıc_~ 
mıştır. 

Bükr~ş 28 A.A. - Ro· 
men Başvekaleti ne~rettii; 
bir tebliğde · Demir muhafız 
Lejiyonlarıı11 m"!vkuf siyasi 
suçlulardaıı bir kıımının kur 
şuna dizdiklerini ve bunların 
şıddetle cezalandırıla~ğıııı biı 
dirmektedir. satttk H~n~ar kCi .. esi kahve· çelenklerle dor:anmış ve halk hiçbiı ı~c yaramamı~ olma· lik hükiinı sürmeğe başla· 

7indt! öğretn~f ıı Maci ! 1tt r alın tarafında ı ziy ard f'dil m iştir. sıdır. el:!S~O~N~O~A~K~IK~A!lilllllilErımİiiiİl-iiifiımm&ilı1&Giıliıımİlll•alM 
dan. lşg~i altmdd olan ve olmıyan "Bugünkü ltalydu ricatı J 

30,'11,940 cumar(esi ~ünü y~rlcl'de holk ıugiltereye yarın kat bir hezimet ş;ıkli yunan l1 ar 
~suat 17 <le Httlk ,~ine nası salo oüyük bir sempatı besJem~k ı.i .ehr . IŞuAL HARE.KE.TlNE. DE-
ııundn Yakup Aıı;:pına ve a;. te": •. ve lngitiz . muvaffakİyt-tle j Musoliııi geçrm hllftaki VAM EDiYORLAR 

t tıi saatte SaL·arya kahveslıı· ı k ı nutkunda ınt:rharııet.. ..:rı"an 
rı memuunıyet e arş: an " '"' J Atina 29 A.A. Rcım\ 

de Davu Zıeld rarafınc.lao. nıa•'•a.ııır. bir va~tyette ıdi . Faşisti~ ara · · ;;. 171 !', \ 
0 kbliğ: Kuvvetlerimiz birçok l ,12,940 pazar gimü saac sında ş.dd .. tli bir ihtilaf çıku 

H düşman tayy~resi düşürrnü~-d .. t> Heık,.vı !i.Rloııuuaa . usan gı- anla~ılıyor . E:;er ,vlusoh· 
l O k tiir. Düşman t"yyııreleri E.pir 
·ahri ı.kayna ~e ay~n sa 1 !ek tlerin güm1rlılı: mevzuları ııı Hitlt-rdı•rı yerdam istP.mek ..ı:m~ııı~~~"811"1111~~1"1!~11.ı&U 

ı cıtte Yıldı~ ka ıvesıııdt: f ur;gut ,~nın tJH,iki surehl ~ yurdumu mevkiine _düş.ecek olursa, İta.! ajansı tebliğ eCliyor: 
-l~r~Jıııdaı.. ıa en uyt{\Jıı, gerek nnikeJ· yanın vnzıyetı dah çok fecı Bulgaristanda lcarııı\fıklar 
Yeni gümr.Ü1Jl leli ve gerek gunıruk haııun olacaktır.,, ı çıktığına ve hükumetin devril 

' . layılıdı G.u llruk ve _ l~ıhisar· Bu aaristo.nda diğme, örfi idare ilan olundu 
k:aniınu lar v--kılırn:zııı rt'ı:.lıgıııd 6 ' ~ . guııa dair hariçle ve bil.hassa 

r:-- --- L:ı kbmbyoııl::ırr.:ıt dü tetkik isyan haberlen Bülcreşte işu edilen haberler 
uu~nrnkiee de rnua- ~ · · L~ ·h .. · d 

--- __ eell~n1ıştır. ayı tl onumu7 e yalanlanıyor temamile uydurmadır. Bulia 
nıe1eyi llasitıeşllrece ki ~iinlerde 13aşvekalE\te ve· rjstanda vaziyet temıtlllile sa· 

Ankara - Uuat~lif • 'ill rilscc-ktir. Sofya 28 A.A - Bulgar kiadir. . . -

Korfu ve Kefeloııya ınrntaka
larına karşı hilva hücumları 
yapm1şlar!a da bu hücumlar 
netic~ıinde pek az Ziylat ve 
hasar ulmuftur. Kllvvetleri
miz cenup bölır !iirıde muh
telif tept"ler işg 1 etmişlerdir. 

Atina 29 A. A. - Ce -
nup böllı{esiııdı-: ı~g-aı edılun 
tepelerin biiyük ehemmiyeti ol 

·duiu ve buıılarrn Yuııaıı ile· 
ri hıı:reketine yol açac&.~ı tıaı.
miıı edilmektedir. 

Yı..:nanlılar cenup böfgr:siıı 
de uöricerıin işgali eınuııı<la 
kullandıldarı plana l>eıızer 
bir plan t tbik .. tın•kto ve mu , 
vaffak olmaktadu1ar. 

r 



• 

Sayfa-2-

Hulk f erbige.~i 
Cümburiyet id aremiziu 

aaıkçııık ideali başmda :ıhalk 
terbiyesi " gelir. 

Şüphe istemez ki; " halk 
terbiyesi ,, dendiği zaman 
önümüze geniş bir saha açı· 
lır. Bunun muhtelif kıtynak
lardaıı gelen ve vatandaşın 

"yükselme ., hizmetiıı•~t· top 
Janan kollan vardır. 

* * • 
" Halk terbiyes; ,. türlii 

kaııallnrla vata'n<laşın 5eciye 
sine akan bir fikir seyyalesi· 
<lir. Bunu; devlet, Belediye· 
ler, rııliııevver züınr~ ve mü· 
rr-Ht·lı kütle feragatle feda · 
kirlıkllirla vatandaşa • ulaştır· 
ınak m~cburıyetiudedir. 

Çünkü; vatandaşlık ter -
biyesi ancuk bu miınıtaz küt
lelerin vataııdaşhk manasııı& 
inkişaf ettirm~+·rile biiyür ve 
kuvvetleııır. içtimai vazıfel~
rt! kendinı verrıı~gı bir ha· 
yir işi değ'ıl; bir vazife ola · 
rak kabul eıtiğinıiz güıı ga · 
yeye yetişmiş o!uru:ı:. 

* • • 
Auhıkyd: şehir kiitüpha· 

••Iİ ~çılırken Götenin; 
u lir ınekt~p açılınca, beş 

ltapishaııe kap.uıır " sözünü 
batırlıyarak, münevver bir 

kıideniıı s trekli ·!kışları ara· 
sında kord .. la kesilip te ku· 
tuplıaııeden i.çt!ri gırince; 

.. oh 1 muhıtt~ bir kütuph • 
ne daba uçıldı, biç olıııaz~a 

!tir sefahat ocaiı tlah<ı ıöner,, 
•iye ııe •indik. 

* * • 
Bir felsefeci: " kitcıba pa· 

ra vermeye kıymıranlllr, can 
lan na !uyarlar " der. 

Nekadar yerinde bir söz· 
dür. Çiinkü, bıigisiz i::san 
meyvesiz ağaca beıızN. 

Herkljs, her teşt'kküi: ge 
lirinden 6 r.<le bir kuru~unu 
olsun le.itap ıçrn ayırınRyı 
1tiyad ediııirse ., Halk tcrlıi· 

yf':, " sinde istenilen n.-ticeye 
varmak kı,löylaşır. 

* * • 
Cümlıuriyetin bize verdi· 

gi birçok feyizli nimetlerden 
ltirisine daha kt.vuştuk 

.. Şebir ,kütüphanesi n· 

ilmin bir muhitte kök 
saluıası için muhitin o 7~öku 
bcsliyecel. hak sretirilnit-si 
liıım<lır. Çiüıkü; su; nekad"r 
&erin olur~a o kadar st•ssız 

ve sakııı akar. 
" Antakya kiitüphanesi ,, 

nin kuruluııı "Haık tt:rbip· 
s'i ,, ne derın l>ir vukuf, sıır 
sıl~u bir azim, sönmez bir 
lıasaaaiy~tle önem veren ve 
tal..-n çok kıyuıetli Valimiz 
" Şülcra Sökmenıüer ,, in tc· 
ı•bbüsleri olduiuna i~aret e· 
derken: " Hat•y ,. da unutul 
uıaz ~atıraluıud~uı birinin 
dı ~u olaeaiını kaydetmt' k 
k~cirıinaahk idevlerimizde•ı 
dir. 

Şükrü OGUZ 
• 

~eşriyat Müdürü 
Seıiıa ÇELENK 

CH!P ~atb..,ı :::A~TAKY A. 

r:z=ı -· ·;; ; · r s 

Yanan Matbu \Bulgar- Yugos
af Müdürü lav dostluğu 

Halyan propagan
dasına cevap veriyor 

Atina '28 A.A.- Yunan 
mal buat Müdürü İtalyan pr o· 
pagaııdasını:l dayandığı yalan 
esasle1r hakkında ~öylediii bir 
nutı ı 'cta dl"miştir ki: 

"Musolinı nutkunda Yu
nanhlHrın İtalyanlara karşı i
zah ve tt"davi edilemez bir 
kin bcsledıklerini ıöylemişti 
Halbuki Yunanistan taarruza 
uğrayıncıya kadar bütün dün· 
ya üzerinde büyük devletlerin 
gösteremediği en sıkı bitaraflı
ğını muhafazl\ etmelcte idi Yu
nanistan dört gündür taarruz 
eden bir mütecav!ıe karşı na· 
sıl ldn beslendiğini iÖster· 
mektedir. Eğer Yunanistan 
taarruza uğradıktan sonra 
böyJ~ hareket etmeseydi, bu 
günün kahramanlıklarını ya. 
pamazdı. Muıtadderat Nazi 
diktatörierile Yunanistam 
karşı kar~ıya koydu . 

Musolininin ıiuıku İtalyan 
hilelerile doluydu. İtalyan 
Ef kanumumiyesinin "ned~n 

~t.ilünç oluyoruz, neden teli· 
kete sürükleniyoruz.'? • suali 
ne her gün bin türlü yalanlilr 

uyduruyorlar. İna'ilizlerin 
Yunaniı1tan kuvvetlerini tak· 
viye için yaptı{[ı civanmerda-

. ne yardım muhimdir. fakat 

ltalyanlar İııgiliz toplarından' 
daha fa~da Yuııan süngül..~rinin 
önünde kaçıyorlar. Bu ve 
bunun gibi birçok yalanlar 
bergün tevali etmektedir. Yu 
nan orduları İtalyan lıcuv11et
Jerini yıkmakla en ınukad-
des vazifelerini yapıyorlar. 

Yunan ordusunun göıterditi 
esatiri kahramanlıklar artık 
Nazi propaiandasmm Ro· 
ma İmparatorluğu hülyasına 
Faşizmin kapıiarını kapiumş• 

Köse Ivanofun be
yanatı çok iyi 
karşılandı 

13elvrat 28 A A Alman 
ajansı bildiriyor: 

Yugo,lay gaıe!eleri, Bulgar 
p1rlume.ıtosunda eski Bu~ve· 
kil' Köse lvanof Y~goslavya 
lehinde söylediği nutku neşr 
ederek tıpkı Bulgar gazete· 
leri gibi bu nutku Sof ya ile 
Belgrat arasırıda~i dostluk 
münaseb!ltmın sembolu şek· 
liru:ic tebarüz ettirmekte di:-· 
ler. Siyasi Yugoslav mehilfiıİn 
de gerek bu bt-vanat ve ~e· 
rck Bulgar gazetelerinin dos 
tane neşriyatından dolayı hü· 
yük bir memnuniy~t duyul
makta ve Bulgaristanm Make 
donya üzerinde ileri sürdüğü 
tal .. pler<len sonra bu hadise· 
ye kapanmı$ nazarile bakıl· 
maktadır. 

Sofya 28 A.A -- Bulgar 
parlemeııto azaları Dumaoo 
fun Yugoslavya aleyhindeki 
beyananatmı tnsvib etmemiş 
ltırdir. 

Sabık Bı~vekil kürıüye ge· 
lerek söylediği nutkunda , 
Dumanofa teesiüf etmiş ve 
yine eski Baıvekillerdco 
Çankofun mütalcasıııa iıti· 
rak ettiiini beyan ~ylemiş ve 
demiıtir ki: 

" Biz Balkanlarda su1lıı i.;in 
ç•lLJıyoru:& • Bul~11rlar bugün 

korn~ul ıtri le iyi mümıısebet· 
ı~r ida•e etmek suretilf' 
milli gayelerini talıaakkuk et· 
.lmııelı İstiyorlar. Duman of 
ancak şahıi noktai nazarmı 

• 
ifade eylemiştir. Bulgar hü-
kumeti ne parleınentoyu ve 
nı-d" efkarı uwumi}'eyi böy 
le bir kayıd altına koy,maz 
Çünkü Bulgariıtanın Yu· 

goıslavya hakkrndaki dostluk 
V('. iyi niyetleri ına\ilmdur.,. 

Yunaı1.istaııa 
n · lngiliz yardımı 

ltnlyanlar zulüm iÖren ve 
Ltmdra, 26 A.A. - Deyli 

isyana hazır olan Yunanlıla· 
heralJ gazetesinin askeri mu 

rı kurtarmalc:için onların yar-
aarriri .yı.zıyor: 

damına koştuklarını , söyledi· Müttdildmiz Yunarıis 
ler. YunıAn tarihinin ~biçbir tana aıümkiA olan ber vası· 
devresi böyle bir şey kay· ta ile takviye levazımı gön· 
detmemiştir. YunanMilletinin dermekteyiz Tayyareler as· 
Şefi, Başvekili(bir baba i'ibi ker ve barp levazımı taşıyor 
onlarla yollarda konuşuyor, lar Bu ... entmiyetl1 yardtm 
dertlerini dinliy Jr. Na1.i ~ef· ler sırasilc heriÜn İtalyanla 
leri Başvekiıile konuşan bir~ rın ••ilubiy~tine amH ol 
millelin biri'Ün olsuıı {yüzün- maktıadır. Yurınaistrındıı e11 

deki ifadelt:ri görseydi uYu· kısa bir müddet içinde tay· 
nan milletinin Şefiue ~.karşı yare ••ydan}arı vücuda i•· 
olan seva-iıini anlardı. l Hal· t·rilmiı, ln2iliz •Ülıaiııuıuıtı 
b&.ıki bu İtaly~n Şefi bir de· L ve RUIUIİ neviden buı sı· 
fa olsun solcaia çıkıp iez- llhlaır İtalyan •uilubiyetini 
~csmi$tir~:. ~an nfe,. . ~~a•ı I dıa~tt seri bir •alc sokmuş 
bır an Gorıce tepelen uze· 1 tur. Yuııanistınttaki tayyar~ 
rinde durdu oradan bırçolc •eyclıulannın etraf nıdı 1u 
şebirll"lrin üzerine ~itti, Gö· ' ıiii:ı .ıs\cerleri nibot bekle 
riçe,Moakopofüı Yunın kahra· 111 .,lıct,.dirlcr. 
manlıldarmın mcrbaleleridi... ~.,.., ' - "" • m: 
İtalyanlar Yunan ruhunu an Kayıp mühür 
lamadırJarmdan misli iÖ- Namımı mahkuk mülırü· 
rülmem~ bir ·he%imete uğrı mü kaybettim. Kim5eye bor-
yacaklardır. Arnavutluk dai' cua1 yoktur. 
larnıda yazılmaınna devam K•rau köyünden 
edilen Yunan destanını• bu· Altdülkadir oilu 
yü" bir. kıymeti 1 vardır. Mcsbmct E.mia 

YENIGON 

lııgilierenin 
Anıerikaya yap ı 

ğı siparişlar 
Londra 28 A.A. - ıngil· 

terenin Amerika}'a yapmış ol 
duğu sipuişlerin icra hrzırı·. 
dan sonra son derece mem
ııun olaruk lııgiltereye dö-ı 
nen lngiliz mübayaa Komisyo 
ııu Reisi beyanatla buluııarak 
demıştir ki: 

•· - Amerikaya yapmışıs 
oldu~umuz siparışlerin hac· 

fmi Alma'lyayı endişelere du 
şürmüş olacaktır · Teslimat 
cidden memııuniyet verici bir 
şekilde ic~a edilmiştir. Diğer 
taraftan yvptığumz sipariş· 

Jerden dol3y1 Ame;iblılar 
yeni endiı tri ve fabriJ~alar 
vücude getirmek mecburiye· 
tinde kalmışlardır. r bu baş 
langıç yavaş gitmiş, Fakat 
şimdi. ameliy t devresini ~e 
çirdık ve ,ıttikçe artan 
bir randıman karşısında bu· 
Junmalctayız.,, 

Anti! adalarının tah 
kimi için 

Vaşington ~8 A.A.-A· 
ınerika Bahriye Na:ıırı, lngil 
teredeıı kiralaıı üslerin tas· 
limi için Amerika Cumhur· 
reisi" Ruzveltin 50 milyon 
tlolariık bir tahıisat vermış 

olduğunu ~öylemiştir. 

Bir tekzib 
Londra '.l6 A.A - lngil· 

te,.enin An1crikadan 3 z.arhlı 

10J torpıdo muhrihi s tm 
alacağını daır ı e"-york gaze 
teleriuden bazılarmJa çıkan 
haberler, Londra siyasi ıne· 

hafilinJe yalı: nlanmaktadır. 

Isviçre üzerinde 
yabancı tayyareler 

Cenevre 27 A. A. -
Alman Ajansı bildiriyor . 

Dün gece saat 20,30 da 
Cenevre-de ve s at 25,35 te 
Lozauda telıliıce işareti ve • 
rilmiştir. 

Bulgari&tauda harp 
hazırlığı 1nı? 

Sofyıt 28 A. A . Maliye Na 
zırı Milli :- müdaf ae ıç in yenı 
den konulan 1 milyar 360 
milyon levalık tahsisatı mec· 
lise vermektedir. 

Nazile.- diplomat 
satı ı alma ısti

yoılar 

Londra 28 A. A. 
Dün ()ğleden sonrd i tihba 
r.at Nazın söyledi2"i bir ııu· 
tukta demiştir ki : 

Asyada ve Arnerıkada 

Naziler avuç doluıu para 
dökerek bazı siy ,ı•tçileri sa 
tın almak iıtiyorlar. Fakat 
azil~r büyu hatalara düşu 

yorlar. Diktator kuklası Yu· 
ııaniıtanı da Habeşistan zarı 
etti. lngilizlerin Yunanl1lar· 
la beraber barbar süruierine 
karşı harbetmeleri şerf'fli bir 
şeydir. ltalya medeni bir mil 
lettir. Fakat c.ınlar ancaıc "hür 
riyetlerini tekrar elde ~ttik· 
teri zaman bunu anlıyabile • 
ceLdenJir. 

Hi ler 
h .. .. 1.Ga 

er zaınan onune geÇ ıvıüdı 

mek'lsted1ği vaziyete Ui 
d .. t••ı ~-~ 

J oş u~ 
~ 

Nevyork 28 A. A. - . Ne\l'I ._.__ 
york Taymıs gazet~si Bugünk 
iAlmanyanın\ vaziyeti hakkın·, 
da yazdıflı bir yazıda diyor 
ki: "Vlihver bu kadar faali ye 
tin~_r.:ığmen henüz bir ay e 

velkı vaziyetinde duluıımakt 
dır. Hitler herhalde harekele 
haz•rlamyor. Fakat artıl ık' Yi 
devlete karşı yalmz başına 
harp etm"'k mecburiyetinJe 
kalmı-şbr. :lıtler her z rnuıı 
Önune gecm{'k istedigi vaziyr 
t düşmuştiu 

Açık arttırma 
Antakya İcr memurluğun 

dan: M 
Alacaklı: l~uman Sahilli du 
Borçlu: Sarı Mahmut mahal ğu 

de lesinden Butros oğlu Circi ve 
ka 

Tidosı ve Efdukiye: 
ipotek olup paruya çevril• 

mesine karar veril n ve ta· 
mamına ~hh vukuf marifetife 
~1100) Türk evrakı nakdiy~.sı 
kıym'!t' takdir edilen AntAk)ı 
nın Ülgii mahallesinde ve Lİ 
çuncü nııntakada kain 597 11 

maralı gayri menkulun 864 
sehim itibarile 451 sehmi 21, 
12,940 cumartesı günü saot 
11 den 12 ye lrndar birincı 

açık aribrması dairede yapı 
Jacakhr: 

Arttırın ınulinnım..,n kı) 

nıeti • yüzde 75 in· Lulmad 
ta dirde •Son rttnanrn taflb 
dü bakı kalltlBk şartıle nrttı 
mu 10 gı.in duba uzl\tılara~ 
31,12,940 sah günü aynı ill' 
atte ikmcı urttırması yapıta· 
caktar. 

lpote · ula,. khlarlıı diğer ı 
lakadarların ve:: irtifak hakki 
sahiplerinin hsklarmı ve hıı· 
susile faiz ve masrafa daif 
idddialarını evrakı rnüsbitele 

rile dairemize bildirilmesi 
aksi takdirde satış bedelinitl 
paylaşmasmda hariç kalırlar· 

.Satış peşin par.t ıledir ar1 t~ 
tırmaya girmek istıyenler Y~ b 
de yedi buçuk nısbetinde e 
pey .akç &ı vermelerı lazı111' 
dır. 

Dellaliye ve ferağ masrs11 

alıcıya aittir dJlha fazla malil 
mat almak iıteyenlt:r 2,12,9 
tar hinden itibaren daired 
açık bulundurularak şartııa 
~ıze ve 940,894 numara 
dosyamıza muı cııcaatla ica 
eden m itim tı ılmış olma 
rı ilan olunur. 

lan 
Muhammen aylık icarı ~t 

ız lira olan Arıtukyanın G~ is 
inanıl·~ t il •._ <t .. ı!J 1 
bulunan Milh Em laka, ,ait 1 ~ a; 
No.lu hane açık arttırma s ' 1 . 3 ·o' it( 
retıle 1 mayıs 941 gayesı · 
kadar ıcarı 15 gun müddetle ~ 
ıniızayedey çıka ıTmışt'°ir · y 

Taliplerin 30, 11,9406cuJ1l•' k 
tesi günü saat 10 da Defte' 
darlık Mı!li emlak d irt>siııe ,,. 
muvakkt:t temmatları yatıf 
rak mura.caatları ilin otıııı&ı'' 


