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U!', Yzıgoslaııgada 
J , v Lrı 1-Iarbiye Nazırı is· 

•• •.J_ • • l - tjfa etti nun lK..lRCl gı l BrJgrad 7 A. A Yu 
goslavya Ha biye Nazın İs· 

Pazar günü fe·vkaltide oir tifo eylemiştir. .h ,, ./ / ~I k Röyter Ajansının h .b F ~ 
l fl1 Q gapl ı.aCQ aıtlıf.ıına göre, Belgrad s ya·" 

\3üyük KurtarH.'l ve Kurucunun. aziz si mehafili, Harbiye Nttzm· 
um birdenbire istifa etmesi· 

hatırasını tebcıl ~e manevi huzurunda nin aksülameıler doğurması 
eğilecr::-ğiz mümkündür. Nazır, balkın 

Büyük Kurtarıcı ve Kurucu Ebedi Şef Atatürkün ekseriyetinin iştirak ettiği 
hayata ~Özlerini yumduğu günün ikinci yıldönümü o· kuvvetlı siyasi hkirlere nıa · 
lan 10 son teşrin pazar günü bütün yurt içind,. ,}du- lik fevkalade ttzimkar bir su 
ğu gibi, Hatayda ve şehrimiz Halke,·inde muazzam bay olarak tamnm\ştır. Bazt. 
bir ihtifal yapılacaktır. şah~iyetler. Nazırın istifası 

Ogün için hazırlanan programı daha evv lce neşret dolayısile hoşnutsuzluklarım 
nıiştik. Ebedi varlı~ını içimizde taşıdığımız büyük Kurla· izhar eylemişlerair.:Harbiyl! 
rıcı Y<' Cümh\!rİyetin Bımisi için yapılacak olan bu ilı· Nezaretin'! General Sepan 

tifale bütün Hetaylılur ve bütün Vatandaşlar daveth· l geçmiştir. 
dir. ılıtiful saat dokuzu beş geçe başlıyacağuıa gört-, İtalyanın Ahna 
vatundaşların saat dokuzdan evvel Halkevinde hazır bu Elçisi 

~1!!,nmal'!,!:ı lazımdır. Hel-<rad 7 A. A. ltal 

it ırru··mhurl·.getBay"'amımız lran- yanın Atiıı.ı t:Içisi ile ltaı • 
ı'-- 1 • yan tebaaları Ati nadan but"a 

ll J k • [ k f/ d ya gelmiş, buradan Romaya 
j(Q ptır 0 meraSlm e U an l gıtmiştir. Yurıanistaııın Roma 

Bayram iki kardeş miUet arasındakı Elçisi ile Yunan tebaahırın • 

bag' ılıg"' ın çoK samimi bir surette iz· dan mürt!kkc-p bir kafıleyı 
hamil tren de Roınadau; ge· 

barına v si!e oldu lı!rek A tinayu hareket eyle· 
Tahran - Komşu, dost Tür resi altında her bakımd. ıı in· miştir. 

. iyenin Cumhuriyet bayramı kişaf edeıı lran ve yükselen Yunan ve tal-
is randa da büyük bir tezahurat asil !ran milleti gösterdiği 
• içirıdt"' kutlanmışbr Iranın bli bu tezahıiratla Türk milleti· yan febf ig"' /eri 
e Yük Şefi Majeste Ala Hnzreti ne harşı kardeşaoe d~stluğu 
ı tiümayun ş hınşahı Irnn Rı· nu bir def J daha ,zhıır e>tmiş Roma 7 A. A. - ltal : 

d bulunayor ·yan re.smi tebligi, Apirde 
~.a Şah Pelılcvinin yuksek i a · 
~~~~~~~~~~~~~~7~~~~~~~~- harekatın devam ettigini, Yu 

~- ~e: ; = 
Ll·g maçı.arı baslıgor nanistunrn muhtelif yerleri. 

ne İtalyan tAyyareleıerinin 

bölg •mizin beş kiübü ar asında hücum ederek b(ıJllha attık· 
larmı, Yunan tayyarelerinin· 

yapılacak de Avlonyaya hticum ellikle 

J 
01 Maçl.er 
k 

~1 
Bölgemi::de fudbol birin· Reyh:miye \'e DC:rtyolla; rini biı :lirmektedir. 

~ciıik maçlarııuıı başlaoıa~ı için , Kırı'~ha.ı: Reyhaniyc ve Atlı· a 7 A. A. - Yunan 
I' öölge Asba, kanlıgınc.la kaza- Dörtv,>1 a; resmi tı.: bliği Epird1• 'l Y uııaıı 
lardan gt ı~n birer nninıess~liıı I Keylrnnıye: l)ilrtyulla kar· kıtaları ım hafifçe gı:ri alın· 
\le futbol 1ıanldrııırn ıştırnkıyie şıltlşacr:ıktır. dığını, Yunan tayyarelerıniıı 

bir toplantı yapı1ımşlır. Ka· lık maç ayııı 17 sinde lıiiyuk 1 ;r faah} t sarft yit> · 
a~ ~larda muntazam saha ol· Reyhaniy Kırıkhan ara- dikleriııı , bütün tayy r lt-rın 
, nıadıgın ı n m çlarAntal.y <lıı smdn sa·il birdt", ikinci salimen uslt•riıH• döııJuklerİ· 

i ki L··ı · \ sıııda k ni bıltl rmt'ktedır. yap1 ıca · ır." up eı- ara maç ta ayni g-un Anla ·ya 

~üm ÇELENK 
?Jeşriyat Müdürü 

_,...._. 

)/filli p;gango 12 adanııı va 
ı.)un~; k ·şıdcd ~ ziyeti 

kaz;:..n,\n 'um ır \l r 
Mitli P.ya , > Ju ı.cşım Ingilizietin bekıe-

Ankarada çeıulmı v ç Kİi· diği fırsat zuhur 
mış s a f a h d t l ıle ettnek üzere 
kazanan numaralar radyo ı'"" Londra8A.A.-DeyliEkt'pres 
neşredilmiştir. Dünkü k~._.ide· 
de kazanan num&ralar şun· 

gazrresi.~inKahiı ~ muhabirin· 
d~n aldığı haberlere göre, 

lardır: Akdenizd~ pek yakında ha· 
30 bin liralık büyük ıikra· yati eheınmiyetı haiz hareket 

miye 183875anumaraya, lO !erin ba:,;\aması beklenmek· 
bin liralık ikramiye de 151133 tedir. lıı :iliz askeri makina· 
numaraya isabet eylemi$tir. \arı saat gibi intizamla işliyor 

5 bin lirıuık ikramıyeler Çoktanbcri bekled•ğimiz ~fır· 
294239 ve 167225 numarala sat zuhur etmek üzeredir. 

ra çıkmtıtır. Aldığım haberlere göre.12 
. 20JO tira kazanan2 nurrıa· adanın vaziyeti ıtalyanla-rı en 
ralar şunlardır: Jişeye duşürmüştür. 

19.>33, 231452, 2li6s10, Y.ng ·ı;z ordusu 
278822, 276754 l.l ~ 

Son dort rakamlara 2654 O · k. · 
ve 31L4 le ııihayetlenen bi- l ınilyon 70 bıo lŞI 
fetler bıner lira Vf' 79~6,0262 d·i a t'th 
ve 5460 le nihayetlenen nu Loııdra 5 {a.a.) Av.ını 

maralar da heşt·r yüz hrd 1-a Kamara.i nda b"yı:m ıtta bu'u· 
zanmışlardır nan Har crye .vlusle~.1rı, son 

Şon üç rakamı 197 ile yapılan eşkilat\ar sayt sittd ... 
bit~n biletler yüzer lira, 917 İııg;(iz l rdusunun bitdenh ·rc:ı 
ile bıten biletler ellışer lira bir nnl)Oll yedi yuz bin kişi 
Vt' so · ıki rakamt 95 ile nih arttığını llt- bunların otomu· 
yetleı en biletleı onar lira ka tik tüfekler ~ı bombdariylc 
7.Rnnuşlardır. techiz edilmekte oldulrlurını 

Son tek rakdmları l Vt! 7 şimdiye kadar bıınlardaıı bir 

olan bH ·tler ıkişer lıra anıor• milyonunun tt:chiz etl;1diğini 
ti alacaklcrdır. ve bu r.skerin teftı~in~ Gcıı~· 

Bundan başk.t Pn büyuk ral Dugohin meınur editdi-
ikramiye olan 30 bin lirayı ğini bcyrtıı etmiştir. 
kazanan 183875 nun1aranın lngiliz hava kuvvet
alt ve üslune rasthy n aş.ığıda· !erinin parlak zaf~ 1 
ki numaralı bıletler d~ altını· Londru 7 (a.o.) _ fogillz 
şar lira amorh alacaklardır. hava 11, zırt ~&yledi-gi bir 110• 

18370, 1837 l, 1837 ı, 183 tukt.ı, lngilız havs kuvvet!··· 
73, 18374,18376,183"77,183?1', rrni; terıiıı elrtği parlak ,. · 
18379,183805,183815,183825, tice vı bılb~s~~ kaydetmi~ ve 

183835, 183845,183055, 183865 denıı~Jtr kı: · 

183885,183895,183075,18317 5 .. liu kahranıaıılıgı dunya 
183275, 183375,18175,18~b75 takJir eJıy.>r. Httl~r, bır kaç 
183675. 183775, 183975,180 hafta iç' .ule Lotiltt"rt>yı k,ıti 
875,181'.'J75, 18·U>75, 184875, ıaxbeıi indırt"rek Briti\ııya 
186875, 18787S, B<iB?:>, ud ıurın isııla ~deceıiııi tJıı 
189875, 103875, 113875, 

ızhar t'l· 
123875, 133875, 1438'/'l, 

m ~ ı ~ ut cıb.trı d 1 imııuıı 
153875, 16.S875, 17 ~8 75. bö t! oi c •,..ırı t \ııniıı ~·dı· 
19387), l83875, 2d3875 yorau F 1 t malı. Bu llt" 

On maç ydpılac k y.. bu İskenderun .trasrnda ve Yu anistanda Ölen 
tnttçlardu Aııla Y . lskt>nde· sa !\I 3 te yapılacaktır. ilk İ giliz ta 1yarecisi 
:un, Kırıt <ın, l{ .. yhani)~ ve 7 A A y 

En "büyük ikr.uuiye olan tic •yi lnci"İl ı. h vacıhvım:ı ) uk· 
otuz bin tirm m y rısı Uörtyol sek kalıranıctnhk Vf." !cd k r· 

~ Maçların çok lı'"yecanlt Afna · · una 
Dörtvoll ~ d f d olacıı rı t lımin edilm••ktt>Jir nistarıın mü a nası u~run a 

ş 

lskt•ııdeı u : Kırıkhan. ~ ·ı· 
1111iaıllliilliH11•liiıiııı:&&:~1&1~ıla~~~--~~~~~~!:U;'.:;ll ölen ıh: lngı ız tayyar cisi, 

e Gazetemizin aşvekilimiz a::keri rıerasimlf" Atinadaki 
protes! •n mezar lığına göım.il 

Fevkaıad' sayısı 

~ ~Büyük Kurtarıcıı ıız Ebe· 
~ Jı ef Atttlurkuıı ıaynt gÖ.l· 
rı ıtrini yumduğu guııun ıkiıı 
~ cı yıldönümiı m.maseuetilt' 

&azetemiz yaruı ögleden son 
ta intişar etm1yecek pazar 

~1 sabahı dôrt sayfa ve fcvknJa 
ır de bir nüsha hDlinde ıııti:ıar 

edecektir. 
i1 

ıf 
.~ 

. Sayın okurlarımıza bildiririz 

l)un lspa~ıya elçisi , ırıüştur. l3u tayyareci Yuıı~n 
ni kabul etti tayyareıerit~ beraber Yunan 

Ankara 7 A.A. Başve· i\razısi uzerinde Halyaıı cu • 
kil Doktor l efik saydam tm zü tamlıtrrnı bombıırdunnn 
gun öğleden sonra Başveka eden b. r bombudımım tay· 
!ette lspaııyol t-lçic;ıni k bul yaresi ıııürettebatından ıdı 
eylenliştir. Hab,.r alındığına göre lngiliz 

•Bugun• kap~'h dı "e 'iun uı bombardıman t '1 
Adımada intişar t'tmekte yat cıtr~Göricede dahil o:mak 

olcm"Hugürı" gazetesi, Vekıl iu:ere Arnavutluktaki askeri 
ler heyetinin ICararile müddet lıt'cietlcrı şiddet ı suret (" 
siz olarnk kapatılu11~llr. bowbttrd1wAu etmişlerdir. 

Kazılay, hamiyetli ve yurtsever vatandaşları bekliyor! 

kazasrndtl atıl ın~t ı. lı\!Ul ı borçluyuz ... 
fliıii!mı!lllit!~iiil[~~~~~~l::Bi:iii~öfi~t.il~,..:an;~~~i:iil~lr2ıliilüııt 

Epirde 
ltaiya ı hüctunu piis 

kürhildü 
Atiııa 8 A. A. Yunan 

tebliği rt}smisl : E.pir c phr• • 
sinde ltalyaııhırın yap ıgı hu 
cumlarııı hep siı uı pfü;kıirtül 
düğünü, ltalyan tayyareleri 
nin Korfoyu bombala<lıklara • 
nı, ölü ve yaralı bulundugunu 
Yunarl t yyarelerinin de ıtal· 
yan asker ı usler:ni ve tecem 
ı.ııii merkezlerini bamb !1tdık· 
larıoı bildirwekt .dir. 

lVl?faksas 
((Öle oh \ } acdgız diyor 

\tin;ı S (a.a.) Yuuaıı 
f3uşv kili ·~1eıuksas, Yuııaıı 
tan•ardl'"ri mraf ıııdaıı honı· 
b· rduıı .. n edı en Golos şelıri 
haJkıua )İr beyan~1am"" neş· 
retmiytir. Bu beyanfüım,.de 
şu ciıml' vardır: 

a. t ... i ı kt!!Ç biııanın yıkılma· 

:-ı, bir ~aç nvta,iımızın olümü 
bizi azırim\1.dep as\ r.ıdônıie· 
renı z.Yunanist.uı köle veye.. 

e ir olmıyacaktır . 

:ı 

l 

--



~t\ftı = 2 = -
Belediye za
bıtası talimat 

• nanzesz 
31 

Madde 284 Değirmen· 
lerde tozun önune geçecek 
tertibat yapılacekhr. Ve bii· 
tün süprüntü ve saire gibi 
f zlahklar hususi ka}Jlar için 
de toplamıcaktır. 

Madde 285 Jşçilt~r için 
değirmenle doğru:\an doğru 
ya alakası olmıyan ve sıhhi 
şartları haiz bulunan soyun· 

ma, oturma, yatma, kı:ılkma 
ve yıkanma yerle-ri ve bela· 
lar bulunacaktır. 

Kalenin bir 
nutuk söyledi 

Ve Kızılorduyu 
methetti 

( { ,. 

Bi, iki satırla 
Lizbon 8 A. A. · Ka· 

narya adalarından tayyare 
ile dönen ispanya 1-1 ariciye 
Nuırı teftişlerde bulunmak 
üzere Tancaya gitmiştir. 

Moskova 7 (a.a.) -Yük7: Nevyork 8 A. A. - Ko 
sek Sovyetl~r birliği Meclis lombiya radyosu dün akşam· 
Reisi Kalenin, Komünizm ki neşriyahnda Ruıveltin Vil 
ihtilalınm 23 üncü yıl dönümü ki ile teşriki mesai etm~k ih 
münasebetiyle bir nutuk söy· timali olduğunu söylt"miştir. 
!emiştir. Kalenin, bu senenin Vaşington 8 A. A. -
Komünizm davurnCia en mu· Ruzvelt Vaşingtona dönruuş· 
vaffakiyetli bir yıl olduğunu tür. Bu bir zafer dönüşü 
söylemis ve bundan sonra olmuş ve binlerce halk tara· 
harici siyasete sözü getirerek tından alkışlanan Kuzvelt kı 
Finlandiya ile yapılan muba· sa bir nutu1c söylemiş ve de· 
rebeyi anlatmıştır. Kalenin, ıni~tir ki: .. uzunca bir z ı -
Finlandiyada tabiat kuvvet· mım için Vaşıngtcııa döndü· 
lerinin tamamile Sovyetler ğtimı.len ınt"mnunum, ,, 

Kazanç 1vergisi mükellef- __.,, 

(eıiııin nazarı dikkatine 
2395 sayılı~ t'\z:l'l'; 

yaşları itibarile ve .. giden is•isna ediJe 1lenn s:ıdece sey 
yur olarak ış yapanlar o'du~u yt- iga1 ~t ikl~ri dükkan 
ve ticdr than • gibt mahallerı ıradı ıizerinden vergiye 
b1bi olan miik~lletler n""zdiode ış gören müstalıdP.nılerin 
bu muaf yettle l istıf de Pt n "'"r. ·ki ·ri .4.ı 1 ·y .. V • ,·,reti 

yüksek mnkamttım 1,11, HJ a.-ı ıh ve 22101 1 \25, 27775 

sayılı yazılariie bildırılmiştir Hu sebeple işgal etlikleri 
mahallerin ira h ÜZ< r' od n vergiye tabi mükelleflc:r yanın -
da müstf:tb,iem vaziyetin ie bulun ın 18 yaşın fon küçük 
ve 65 yaş nd1:1n yukarı olal'l hizmet erbabımn 7.1 I.940 
tarihirden itibaren 15 gün içinde karne almnl.ın ve 
vergilerini ynhrmaları aks1 takdırde bu miistahd,.mlera 
istihdam eden er namına 3840 s.ıyıh kanunun 18 inci 
madaesinm tl) fıkrası hükmün • göre liç ınisli c~zah 
vergi tarhedileceğı ilacı ve tt~bliğ olunur. e 

UNLAR 
Madde 286 Çeşni halita 

sHe yapılacak elemek, franca
la ve bunlara benzer şeylerde 
kullamlacak unlarrn hık emi 
ve kimyevi v.ısıfları belt::diye 
ce tayin V(! tesbit edilecek· 
tir. 

al~yhine olmasına ve soğu· Vcşington 8 A. A. - Yoksulara yar Acık ar ~tı ğun nakıs 40 dereceden aşa· Dahiliye Nazm i-stita etnn..:· - - rm e 
ğı düşmemesine ragmen üç tir. Gazeteciler toplantısında tlım cemiyeti Antaky.ı icıa memuYluğu 
ayhk bir muharebeden sonra i.stifasının sebel: ini anlatan dan: 10 fakir talebenin ı k ı Finlandiyaoın Sovyetler bir- Nazır ~unları söylemiştlr : pote o ııp paraya çevril 
liğinin şartlarmı kabul e~erek Ruzveltın kabınede degiı?tk· kitab !11 eı..ıin ettı ~ mesine k.ırar verilen ve ehi 
sulh akdedeylediğini, bu mu- lik yapmak ihtimaline binamı Kimsesiz ve Yoksullara vukuf marifetile teınamın 
harebelerde yararlık gösteren kendisine bir kolaylık olmak yardım cemiyeti, Fevzi Çak 1(3 }()) Ti'rk evr ıkı na~diyes 
on binlerce kızıl askere nişan· üzere istifa ettim. ,, mak iıkokulundaki 10 fakir kıymet ıaktlır edilen Anta Madde 287 - Yeniden ya 

pılacak furunlar belediyece 
tesbit edilecek nümuneye uygun 

olarak yapılacaktır. Bunların 
umumi surette haiz olmaları 
lbım gelen fenııi ve sihhi 
şartlar şunlardır: 

a) Fırınlaı· müstakil karkir 

bina halinde ve sırf fırın ola 
rak yapılmiş olacaktır. 

b) Gündür. enaz (5000} kı 
lo ekmek çıkabilecek kabili

yette bulunacaktır. 
c) Unların anbar boşaltıl· 

ması, elenmesi,haınur yapılma 
sı hamurun kesllmesi gibi i: 

' ler mutahc.rrik ve mihaııilci 
vasıtalarla olacaktır. 

d) Ekmeğin yapılmasına 

mahsus başka ba:;;ka işlerin 
hepsi birbirınJen ayrı yer· 
lerd yapılacak ve bu yerler 
bol ışık b.ıva ılldbilecek :;u

rettc inşa edılmiş bulunıJcak 

tır. 

Madde 288 Bugünkü 
furunlar beş sene içinde yu• 
karıdaki fenni ve sıhhi ~art· 
lara göre değiştirilecektir, 
güzelleştirilecek tir. o w~kta 
kadar bunlardan aranılacak 
şartlarla alelümum furunlurın 
her zaman uyackları büküm· 
ler aşa~ıda gösterilmiştir· 

1 - Fırınlarm her tarafı· 
nın zemini her vakit ko ayca 
yıkanabilecek şe ilde su geç 
mez btr maddeden kar·g r ola 
rak yap lacaktır. Ve bu ahır 
dan mecraya bağlı iskar a ve 
sifonlu d~likler buıunaca~tır. 

2 -- Fırmlarm her tc.rafı 
bol gündüz ışığıle aydrnltıla 
cuk vechile kafi miktarda ve 
genişlikte pencereler olacak 
ve bu pencerelerin dış kısım 
ları ince tellerle kaplanmış 

bulunacakhr. Pe11cereleri:1 üst 
tarafma veya münasip yerle· 
rine hava tezelemeğe ma.1su:; 
tertibat yapılacaktır. 

3 - Fırııaın her tarafı sene 
de iki defa b dana e<lil ·cek· 

lar "·erildiğini, bu yıl Sovyet i Atina 8 A. A. - Atina talebeye 7 ı kitap temin et· yanm üçür.cü mıntakasınd 
ler birliği arazisine iiç Cüm· Ajansından : Yunan hükı1me miştir. Okul BaşöğretmenliF"i Kain (655) nnınaralı bir dıi 
huriyetin inzimam eyleoıesile tinin mucadele içm baz1 kim cemiyetin bu yardımına teşek kanm 288 sehim itibarıle 8 
mühim derecede arttığım söy· seleriıı tavassutunu istediği- kur t'tmiştir sehmi 2.Çık arttırma ilt"" 

0

3.1 
ıem1s ve demişdir ki: ni haberini veren Vrenıi A· yurtsever bır va· 940 sah günii ı,;aut 9 d 11 ı 

··Diğer taraft,m yine bu ıaıısınm bu hf\bt":ri doğru de· ye kadar birinci arttırma 
sene tarihi bir bak11zhk ta· ğ-ildir. t ndaşın t berrüü dairede icra t•difocf'ktir. 
mir ediımiş, Besar<lbya Sov- Stokbolın 7 A. A. ızzd H1tctmut14 ge ·en Arttırma takdir eclilen k 
yetler birliğine ilhak ofon· Bir gazete, Mana:stır ve (Jh şek··r bayramında inv..ı kuru metin yüzde 75 -ini buldu" 
muş, bu suretle geçeu bir ru şehirlerini bombardıman mu tarafından kendısıne gci.ı urette alıcı namına ıhale 
yıl içinde takriben 23 mil· eden tayyare!erin Fiat tıpte derılen fıtra zarfı ıa kırk lı· yapıla.cağı aksi t kdirde so 

olduklarını Berlinde bulunan ra koymak suret\le Havcı ~u h yon insan Sovyetler birli- arttır.mm taa hudu bakı k 
~· . 'h k l . . Yugoslav mehafılind~n ögren rumuna ohn alaka mı /ÔS· mak şartile arttırma orı ·' 
gıne ılti a ey emıştır · dı' üıııı' yazma1·tadır. H K b 

B 
~ A h h 6" "' termiştir. ava urumu u l k l k ugun vrupa • arp a- Ccııevrc 7 A. A. Vı d S{e>rı )tra ·ı ara 14 12 9ı 

B 
f k yurtsever vatan aşu teşek~ ür ' ' 

linc\edir.m itara lı ve harp şiden gelen haberlere gore, etmekt~ dir. cumartesı 5unu e1yna 

haricinde kalan y~gan~ bü- Fraıısanuı Akdtmiz filosu ce· H Ik . b .. yapılacaktır. 
Y

ük devlet Sovyetier hirli x. a ~vırl e ır <:U- S11tış peşin para iled 
J5 nubi Akdeniıde mant-ıvra olmuştur. Bu lıarpten hariç yapmaktadır. Amiral DarJan tüphane .ıneınuru , .Arttırmaya girmek isteyen 

kalmak büyük bir bahtiyar- alınacak ı mukadder kıymetin yu"z 
• bu manevralardan memnun· lıktır. Bu, bizim idaremizin 15 lira ücretli lialkevr kü 1 yedi buçuk nısbetinde p 

tecellisidir. Sovy~tler birliği dur· tophane memurlug~ u açıktır. akçası vermeleri veya Ulu 

1. b. d 1 · B Londra 7 A. A. - A· sosya ıst ır ev ettır. aş· Istiyenlerin Halkevı reislığint! bir bankanın teminat melet 
lıca vazifem iz sosyalist vam kamarasında beyanatta . 1 b b re· l ._ d l N muracaat arı. unu i raz etmeleri lazım 
)'imini kuvvetlendirmek V"' bu unun iıı;.tisa i ıarp azm M 'f C • • p · aar1 enuyetı -ınsl· gayrı menkulun teraküm 
bu suretle enternasyonal va· ispanyanın buğday tedarik . . t'•' f k b yonunal p rasız tale miş vergi ve rüsum de!lal' 
ziyette hakiki vazifemizi yap· etmesmı arzu et ıgı a ·at u 

b 
wd l b k b" . be alı.nacak ve bilcümle tapu n:asrafı 

mak istiyoruz.,, ug ay arın aş a ır nulle· a 

Ruzveltl
•n tek- te verilmemesini ve ispanya Maarif Cemiyeti Talebe ctya aittir. Daha fazla mal 

yadaki petrol s~ol:lannın da pansiyonuna almaca parasız mat almak isteyenler dair 

rar seçilmesi muhafaza adilmesini i.stedi- tc1lehe içan yarın saat 14 te açık bulundurulacak şart 
ğini beyan etmiştir. Maarif Mudürluğünde bir mü me.;in"' ve 94J,68J S..iyı ı 

aponyada hoşnutsuz· B l d sabaka imtiham yapılacaktır. yasına ınıiracaatla daha zi 
hık do vurdu U garistan a Ya- ! fakir talebeler arasında yapı· de ma ümat alıı11ş olacak) 

T k 7 ( 
g, _ A • 1 hudi aleyhtarllg' ı lacak olan bu imtihanda en ilaıı olunur. 

o yo a.a., me .. 
rikadaki Cümhurreiııi intiha· , başladı ıyı d~rece alanlur pal!sıyoıı" //an 
b.ahnd~ Ruzveltin tekrar se· ı Sof ya 7 A. A. Yunan a_ıı_n_a_c_ak_t_ı_r ·-------
çılmesı Japonyada hoşnutsuz· D h·ı · N B 1 .1 lngı" 1·z tebiı'g"' 1- Süv •ydıye Ndhiyesinde 
l ki le 1 J 

a ı ıye azın u gur mı · 
u a arşı anmıştır. apoıı ga· 

1 
. .. d f . • L d A A 1 zi Mustafa vıtkfrndan 

zeteleri bu hususta şu miita· ehnm mu . a aası ıçın pa~lıt.~ on 7 · · n • oda ıl" yeni mahalle fe. 
leayı yürütmektedirler: men~oya ?ır. kanun proıe.sı gıliz Htı11a N~zaretınin lt"bli 

..Ruıveltin seçil~eıi, Anıe tevdı etmıştır. Bu kanun bıl gine '{Ört•, dün gece Alman tamam bıııamn 910 icc1rl 
rika ile Japonya arasında hassa yttbaııcı ınemlek .. tler tavyar,..Je-ri lngılterenin muh açık arttırmaya çıkarıldı. 

d 
telif nokta\,, ına hucu n ""t • le 14 11 940 •> b 

herhangi bir anlaşmaya kati en yarduıı gören farmason ... ' ' r crşem t'! g 
bir se<l çekmiştir. Amerikada teşkilatı ile yahudilere karşı miş ve bu hücumla.rırı ht>de saat 14 de Vakıflar idar 

1 db 
fıni Londr..ı leşkıl eylt-ıııiştır. dQ yap 1 kt ki J 

Japonya aleyhine ambargo .a ınması icab eden te irle· ' ı aca ır. ıstt- ı 
konması muhtemeldir. intihap rı ~-htıv ı etmekte Jır .• ( ıııurıB Ahlan bombctlRr baz, .. v v- 1 mtiraca:.ıtları. 
nt::ticesi, harp tarafdan olan gore, babası yahudı olan her düıckfınları hasara ugrutmış· Kay~p ınüh ·· 
Demokrat fırkasını kuvvet- şabıs yahudidir ve yabudıler hr. Ulu ve- yttralı Vtırdır. Ha 1 ur 

d ı h 
sar çok det,.{ildır, . " lsmail knlaycııtkızı 

lendirmictir. Amerika cimdi ev et iı.melinde kullanıl<ı· d d 1 k Y Y 1'1giliz tayyareleri de dün ıre ,. u ına ma ı ı1k 

Japonyaya meyJan okumak- mıyacaldardır. 6 milyoı1 nü· B 1 h b akşam er in ve civ mu, is • mü rıınıu u sabah kay 
tadır... fusu olan Bulgaristanda an· tıla altındakı limanları. batar tim. Mezkur; ımibürle hiÇ 
Anıerikada humınalı cak 50 bin yahud, vardır. ya mevzılt'rnıi, tayyare mey kimsı~ye borcum yoktur· 

tir 1 bir harp hazırlığı ordusu, temamile ımıharebe- r danlarmı bomba dıman et · Nadire Kala} 

- Fırının içinde oturmak Nevyork 7 (a.a.) - Harp yi andıran geniş mikyasta 1 mış yangııılar çıkarmışhr. 
büyük ve küçük ber ne cinsten hazırlığı Amerikamn her ta· bir manevra yapmaktadır. Buf l:ieş Alman tayy<'resi duşü -

'-leşriyat :\tüdüru 
Seıım ÇELENK 

olursa olsun hayvan bulundur rafmda son derece hummalı manevralara 60 milimetrelik / rulmü~, ıki lngiliz tayyare~ı 
mak yasaktır. bir bal almııtır. Am~rikm toplar da iştirak etmiştir. 

1 

kayıptır. CH.P.matbauı ANTA~/ 

de hav~ kmızleme tertibatı- Selim ÇE.LENK ediyorum. Bu hususta elimiz ( 
ayotnıanıa~ö~ v'l• O(;cılı U~cece·ı ı"leşrıyat l\'}UQUCU 1 Uta u ... • ...... ,.. ..,,ıovub•·•• .... ~-

m havı olacakbr. CH.P .matbaaaı -ANTAKYA den geleni yapacağız." 

b~~~;;d;~an ·:·d-Ümi~ti;.· / na~istana geçtiğini bildir(l)e~ 
Londra 5 A. A. - lngi tc!dır. 

v 


