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şıkları Mı skele eve Karartw/ngilizler Tra b Tü::k -Bulgar 

b e f b k t /usa yürüyor gllkınlığı 
ma mec Urzııe l QZl ayz Ve ikı hükumet arasın-'3 Dün 4000 lralyan 

l l k ld 
. da bir anlaşnıa im-

ŞQ7f ar a af dırı l asker~ü~:~a tsır .ı:alanma~ı bekle· 

~·; Herkes, Karartma malzemesini iyice muha
fazaya lvejansızın IJapzlacak tecı iibelerde 

derhal ~kutlanmaya mecburdur 
Unıumi v e hususi tenvirat hakkında Başvekalet bir kararname 

neşretti - Otomob•I nıaskeleri aynen kalacak 
Ankara 11 A A -- Beşvez· tur F - Tabmil ve tahliye ve 

kaletten tebliğ ediımiştir: C - Açıkta inşaat tenvi. nafta işleri ve dauiz fenerle -
15 _. 11 1- 940 .tar ih inde ratı serbest barakılmışt:r ri l<>nviratı nl)rmal zaman • 

'lınan kararlar üzerine ışıkla- D - Nakil vıısıtnları : Ev • larda olduğu gibi C'"'rnyan ~de 
n: • 

tı söndürme ve karartma ni • velki karamanı.. ile kabul cektir. 
n lamnamesinin tatbikatı h <>k • edilmiş oları maske!Pme- sis 2 ~ Bu kararname neşrı 
m kında memleketin her tara· temi baki knlııcaktır. tarihiııden muteberdir . e· 
n· fından alınan maiumat vatan· s J 7 J l 

~::~:~~d~~ö:~::~t~er~y;~~~ ayın v atanuaş Q_ 
lt-k hass~~iycti. m~m.&ı uniyet· rın dıkkat ııaz·arına 
I~ tebaruz ettırmışltr. Bu a • 

o· tada bir~ok nolrsaıılar tamam· Yukariki Kararnamt .in nt>şri ndeıı soıır., alakadar m11· 
~ak; lanmış ve birçok acenı\liklcr kamlar nezdinde yaptıgımız tetkikat nt-ticesinde Sayın 
ta· de düıdtilmiştir. vatandaşla .. ın billıassa aşugıdakı noktalara dikkat nazarla 

taf Bugün Vekiller Heyetinin rmı çekme~i lüzumlu görduk: 
le \dıiı ikinci bir Kararla ev· 1 - Lüzumu ha lındt' süratle iadt>sİ güç olan kapı , 

zne 1 k ve ce onuları memnuiyet - Prncere vt• üstleri ve c mekan gibi y~rle rin karartma ter 
lerin bir kısmı kaldırılmış tibatı aynen muhsfozıı edilmelidir. 
bulunmaktadır. Sayın ha l kı · 2 - Şoförln karatma tertibatını muhafaza edecekler 
ınızın bundan sonra zaman dir. Ancak hrılen yapılmış olan karartma şekli muvafık 
taman habersiz olarak yapı· değildir. Lamba! ıra dişardan surülı>n boya, karartmayı 
lıı.cak tecrübeleri göz önünd e temin t demiyor. Ampu)u boyamak daha muvafıktır. 
l\ıtariik evler:nde, dükkanla- ~oförlerin bilhnss14 bu noktaya dı~~kat etmeleri h:ımdır. 

n: 
tında hazırlc.dıkiarı tertibalı 3 Lokanta, g: zioo ve otel gibi umumi yerlerin 

hil· 1~İce muhafaza etmelerini ve 
yd~ İdari makamlar tarafından 
carı ~erilec~k emir ve t~bliğata 
kıs· lı~nıalarmı rica edeı im. 

el•k· Kararnaıue 
res· 
deıı 1 : 15 -- 11-490 tarih 
hine li kar ernamP. i le tat~ik mev 
o tB ~İirıe konulan Hava taarrnıla 
rda1 tltıa kar~ı lşıkların söndü· 
ırma tii!mt:si va kararhlması nizam 
n bo llıesinin umumi tenvirat ve iç 
5 Ji· 'te dış ışıkla ra ve açıkta inşa 
i~br• •t bahislerin~ taallük eden 
arınl lllllddelerile nakil vasıtalarına 
1 m8 '-IGteallik maddeleri hakkın· 
ıı·ma ~ki kararın aşağacfo ki şekil 
. . ~ e tadili icra V ekil leri Heye 
ıshy tıce kabul olunmustur: 
miirı1 A. _ Umumi tenvirat 

r • 'r llkarıda tarih ve numarası 
b:a hııı. kararnamenin meriyet 

lltt:\lkiinde bulunduğu müd • 
e al• et zarfında Belediydnce 
ve'/ lınrrıış olan Havaya karşı 

tebcf ilsk~leme trrtibatı baki kal 
•k şartilc, normal renkli 

ne ıJ1 llıuani tenvirata müsaada 
t 9 d 'dilıniştir. 
ııec B - Resmi ve husuEi bina 
rJerİ :.~da iç v~ dış ışık.lan ~üzunı 

Qrülecek a:amJt,nlarda ani 
t~cr~beler yepılacağmdan 
~hnrnış olan tertibat mı.:ba· 
t''l.a edilmek şartile ııor mal 
~nvirata müaaada olunmuş· 

methııllcrinde yaptırılmış olan jkirıci medhallerin korun· 
ması ve bunların muhafaza_ı ta\siyeye şayandtr. 

-
Nisangüzük 
!erini h diy'e 

edeiıler 
Ke dilerine gümuş 

yüzükler geldi 
Hav'i Kurumuna nişan yıi 

züklerini b :c iye ed~n yurt· 
dr; ş arımızdan Bayım dergu· 
zar Seıım Çelenle, Zübeyr 
Karabay, ~üsııü Ô .. ten ve öğ 
retmen lbrahıın Olcayluya 
Hava Kurumu ıı•erkc·ziııden 
bu altun yüzükl~re mukabil 
birer gümüş yüzük gelmiştir. 

Tasarruf ve 
iktisat Haf tası 
Yarın meresinıle 

başhyacak 

Yerli Mallan, Tasarruf ve 
iktisat haffusı yarın merasim 
le b ışhyact1ktır. Evvelcı· le 
haber verdiğimiz gibi hafla 

yarın BaşvekıJinnz Doktor Re 
Jik Saydamın hir nutkile a· 
çılacaktır 

Şehrimiz Halkevinde de bu 

Hava Kurumu 
.. ta teberru/er 
Har,uetle devaın 

ediyor 

V atuııdaşlarm H :1va Kuru· 
muna yapmakta oldııldan te:· 
berruler her gliıı artınakta· 
hr. Dün ve evve!ki glin Ku 
ruma teberrude bulunan ze· 
vat ile teberru ettikleri p ra 
ların mikdarı şudur: 

Lira 
300 Şaya Kebudi ve oğul 

ları 

100 
100 

40 
15 

- Y. ...... 

Ht•şit Kuseyri 
Sıddık Müftü 
Nas1r Mah mut 
Rasıh \1urtaza 

-== .. , 

münasebetle yarın bir tören 
yapılacak ve esnaf bidikleri 
H \kevinde toplanarukAtatürk 
bu:;1Üne çeh·nklcr kayacaklar 
dır. Esnaf birliklerinin yarın 
sabah saat 9 da Halkevinde 
haıır bulunmaları rica olun

maktadır . 

Londra 10 A. A. - Tra 
lus - Mısır hududunda 
Seydi Uerani cenubunda 
ltalyanlara karşı dün yapılan 
lngiliz taarruzunda esir edi
Jt:n askerlerden çoğupun 

Trablusugarpli olduğu anlaşılı· 
yor. ilk lıatlarda bulunan 
ltalyan kuvv<:tlerinden ço~u 
nun Trablusug"rpli olduğu 
malUmdur. 

ltalyan sağ cenahına tev· 
cih P.dilen Jıüçumun bir l>as 
k111 mahiyetinde bulunduğu 
ve bu hücumun zahiri ııu,k· 

sııdmm Italy;mları m~rke:ıe 
doğru si•rmek olduğu ani.ışıl 
mak tadır. Sahi'dc ise lngiliz 
doııa ıınıası ltnly:uı kuvv"lle• 
rır.i barııtamıyacak hale gc· 
tirecektir. !tnlyan ku' vetlerİ· 

nin işga l etti~i cephe 50 ki
lometre deriııti ğindedir, 

Kahire 10 A. A. - ln· 
gil\z karargahımn tebliği : 

Garp çölündeki harekat 
muvaffakiyetıe devam etmek 
tedir. Şimdiye kadar esir 

edılenleriıı sayısı 1100() ni 
geçmiştir. Birçok tanklar 
iğtinam e tt ik. 

Çönçil 
Trablus gal)ba ~apı· 
fan taarruzu izah etti 

Londra llA.A. - Başve 
kil Çörçil dün Avam kama· 
rasmda Mısır hududunda ya 
pılan harekat h!tkkmdo ha· 
hat vereu hir nutuk söyl~
miş ve demiştir ki: 

" ....... Bundan bir kaç ay 
~vvel arzettiğim gibi, Fransa 
11111 yıkılnıası neticesi olarak 
lngi ltere ciddi tehlikelere ve 
bizzat Anavata ııın istila te hli· 
kes1le karşıleşml ş ve hu vazi 
yet bizi düşündürmüştü. Fa· 
kat malum olan vaziyetle bu 

(Sonu İ1'jncide) 

7 .... 

SONDAK1KA 

n1yor 
Belgrad 10 A. A. _.. Röy 

ter muhabiri bildiriyor : 
Türkiye ile Buıgariıt11n 

arasındaki yakınlıtşma hare· 
keti için sarfediıeo ıayret· 
}er. burada siyasi mebafilde 
büyük bir dikkatle takip o· 
lumnaktadır. Siyasi mebafi· 
lin kanaatiue göre, Bulgariı 
tanın Ankara elçisinin lhili 
Sofyada bulunması manidar 
görülmektedir. Bulııariıtan • 
dan Yugoslavya gazetieloriae 
gelen malumata gör~, Tür • 
kiye ile Bulgaariıtan araaın· 
daki müzake relerin ~sası şu· 
<lur : Ht:r iki hükumet ya • 
hancı ask~rlerin kendi top • 
rak!zrından geçmemesi ve 
lıav üsleri kurmam ası için 
bir itilafoame imzalayacaklar 
dır. 

Bi1 ltalgan 
kolordıısu 

Bozgun halinde kaçtı 
Londra 10 A. A. - Bu 

akşam Atiuadttn gelen haber 
lere göre, Yunan orduıu 
yeni nıuvaffatkiyetler kazan · 
mışhr. Sağ cenahta Yunan 
ı0rdusu Ay.tıeranda ·1e iio· 
ma arasındaki yolun yarııı· 
ıu kat~ytemiı ve 'h.cpedelene 
doğru iterliyen vadide mübiaa 
ıaevzil~ri ele geçirmiştir. Bu 
raeia bir kolordu kadar t.ah 
min edilen ıtalyan kıtaatmın 
münheı:im bir surette şimale 
doğru rücat etmekte olduğu 
söyleniyor. Keza sağ cenah· 
la l3erctt isti~ametinde bazı 
ilerl,.yiıler yapılm11 ve kuv· 
votli mevziler el~ geçirilm~ 
tir. Bu harekat esnasında 
Yunanlıların eline düıen 
harp ganaiminin m:ktarı mü
himdir. Yunan Kralı 'ikinci 
Corç orduya bir telgraf çe· 
kerek elde edilen muvaffatki 
yetlerd.en dofay' tebrik etmiı 
tir. 

1 unca ve l~eriç~ehirleri 
Dün taşll ve Edirne için hakiki bir afet oldu 

Ankara 11 A. A. - Birkaç gündenberi ':fiadetli }la· 

ğan yağmurlar yüzünden Meriç ve Tunca ııelürleci 5 bu
çuk metre yükselmi~ ve bu seferki tuğya.o Edirne .için 
baki ki bir af et halini almışbr, 

NOT: 
Bugünkü öğleAjansını radyodan dtalerken,habf'll'lerin ba,. 
lamasıııı müte-akip cereyan kesilmiş ve Edirnede v\llcualge
len bu afet hakkıııda tafsilat elınmadttı gibi, diğer haber· 
)er de almamamışhr . Elimizdt! olmıyan bu .ebepten dolayı 
okuycularımızdan özür dileriz. 



H. Vekilimiz 
Parti Gropunda 

izahat vc.-di 
Ankara 10 - Ctimhutİ· 

yet h!tlk PHrtisi Meclis Grupu 
Umumi heyeti bugün .saat 15 
te toplandı. Celsenin eçı)nıa· 

sını müte2kip kürsüye g len 
H&riciye Vekili Şükrü Sar · 
coğlu soıı 15 giir:ı\iık s1yası 

si hadiseler ara ınd bizi ala· 
kadar edenleri izah etmiş ve 
bazı hatipler larahııdan soru 
lan suallere ı:evaplar vermış 
tir. I311nu müteakip Milli Ko 
runma kamınunım tndiline 
dair Parti komisyonu tnrafın 
da:ı hazırlanmış olup bugükü 
rüznameye lnbiı bulunnn 
rapor mi.İz k rı.; .;ine geçıl 
miş ve raporun mlizakeresin· 
den sonı a ~iilli Koru uma kn· 
nunun~n tadil eJılecek mad· 
deleri onlarm ne şekilde la· 
dil edilecekleri hakkrnda pren 
sip kararları ahnmışbr. Cel· 
:-1~ saat 18,30 da bilmiştir. 

lşaBnkast 
Asket lerimize kış· 
lık hediye içiu 5 

bin Jit a teberrü t i 
Ankar 10 A.A. 1<111· 

lay umumi merkezinden: Er· 
l~rimize kışlık hı dıyesi t"'· 
darik etmek iızer,. Terkiye 
işbankcısı umumı mudürllı· 
ğü tar fındau urı11ıını mPrke 
zimiz veznesın • be bın lira 
yatırılmış ve Cemiyetımizce 
bu hediyelerin tcdarikıne baş 
lanmı,..hr.KızılayCemiyeh iJml: 

mi merkezi,Tütk ıyefşfüıııkııs1 
mudürluğüne bu kıvmetlı yar 
damlarından dola)'ı teşekkür 

!erini takdim eder. 

ıngiller ge 
mali gardım 
Nasıl yapılacak ? 
Vaşingtvn lOA.A .- Nev 

york fayıni gazetesinin ınu 

habiri yazıyor: Am~rikun 
Maliye Nazırı ile müınes:;ilı 

arasın<la yapıian hususi gö· 
rüşmelerden sonrd Amerika 
nm İngilte reye mali yardım· 
da bulunması karon verilmi~ 
olduğu kanaat umumidir. 
Kuvvdli tahminlere göre, 
Amerika Holan la hiıkumeti· 
ne ikraz tta lıuluıı~cak ve 
Holanda hükumeti de bu 
p lrayı İogıltereye verecek· 
tir. Çünkü Amerikan kuoun 
ları,eski borçlanm ödeme.1 iş 

devletlere ikrazat yapmağa 

müsait Jeğildir. 

Amerikanın 
lngiltereye mali yar 

dım mest:le~i 

1/lısırdaki in Çöçril 
g il iz f aa rruzu teblik~:::i:· ~:::;ci:e~lenmiş, 

N sıl başladı ve Harbiye Nazın ı:.den ge· 
Kahir• 10 A. A. - in· ç~nlcrd~ Orta Şarka giderek 

giliz yakınşa k orduları baş Mısır h~dudundR c.:iddi bir 
kumandanı i?"'lleral Veyvel t: arnız içiıı hazırlıkldra ba~· 
g:arp çölünde başlıyan lngi • J mıştı: Ancak bu sırada 
liz aarruzund n dört saat:son ba~lıyan Yun n harbi dolayı 
ra lnailiz, Türk ve Ameri · sile Hava kuvvetleri izden 
kah gazezet ~ mııhabir!~rıoe bir kısmmı Yunanistena gön 
taarruz hakkında ilk haber dermek mecburiyeti karşısın 
leri Terr ıi~tir. da bu taarruz muvakkaten 

Cepheden gelen tafsilata tııahhür eylemiş ve ay ba 
göre, ordu ile sıkı teşri i me şmda tekrar taarruııt geç· 
sni yapan lngiliz hava kuv· mek imkanı elde edilmiştir. 
vetleri dün bütün giın ltalyan İngiliz kuvvetlerine hurFraııs11 
kıtaatrnı ve hava mt'!yaaola· müfrezelerı de ıltih k ederek 
rını mutemadıyen hırpahya· derhal ileriye rıtılan kuvvetleri 
nık ağır zayiat v~rdırmiş mıı"rı120kilouıetrelik mesafeyi 
ve bir tayyare meydanına surntle kat derek ilk yaklaş 
'.lO tondan fazl bomba ata· ınayı muvaffakıyetl e başardı 
rak bu meydanı yakmıştır· ğım meoıııuııiyetyetle beyan 
Sellum ve Sdıberraniden 1 ederim. 
lıücumlsr yapılmıştır. ıngiliz Baş:ekıl har ı, at sahasın 
ıf eri hareketi inkişaf etmek d k" · t' ı kk d t f ı At · .. h a ı vazıye ı ın a a ı>ı a 
tedir. Bır ltalyan musta ~em I · d · h k .. . . . vermış, nız ve iVd uv-
mevkn zaptedıtmıştır. 1 · · b ··k d 1 

l d 
vet nının uyu yar ı n arı· 

talyan or usunun m sitayışle kaydettikten son 
vaziyeti ra sozleriııe devamla dem ı Ş· 

Londra 10 A. A. - Röyte tir ki: 
rın askeri muhaniri bildiri· .. Halen yapılmakta obn 
yor: Ortaşarktan avdet eden harekatın şümulü haHuıda 
ihtıyatkar beyanatını hadisat umumi tahmiıı\erde l>ulurımak 
te) it etmeldedir. Eden yüz.ler ıçin vakit erkendir. Fakat ilk 
c~ kılometre genişliğinde o safhanın muvaffttkiyetıe ba.a 
Jan cephede ~iddetli çarpış· nldıgtnı memnunıyetle söyle 
malar olacağını söylemiştir. liyeoilirim. muhakkaktır ki 
Simdi muharebe başlamıştır. pek ) akında başku malumat 
l~arşınuıda ltalyanldnn ıkı alac~gız. Bundan fuz.la te.fsi-

uüyuk ordusu vardır. Kuvvet lat vermeklığimin dogru ol
leri bızim kuvvetimizden faı. madıgıru z.ınııedıyorum ,, 
!adıdır. Fakat bizim kuvvet· N Jtuk bar er atıi alkı..,ldrlıı 
lerimız çöller ıe harekata karşılaırn ıştır . 
alışını ve harb~ hazırlanmış Aınerikalı atletler 
kıtaathtn rnüteşt-!kkildir. I Alnlanyaya gide .. 

/tal9anın şağ 1 ıniyece,< 
h Nevyork 10 A.A -Ame 

Cena l 1 ri''a Alet fed rasyo.1u Aı-

Rücat~ devanı ediyo 
Atina 10 - .A.- Söz 

f dığı bir karıtrla, hiçbir Ame 
1 rikelı atı t . Aımnnyay.. gi 

1 den·k mu.abakal<1ra iştirak 
edemiyect"ğin.,. dair bir ka· 
rar sureti kabui etmiştir. 

Ameıikada dö t yüz 
milyonluk yenl ta h 

si sat 

YENIGON 

Hitle1 
Dün bir nutuk 

söyledi 
Berfin 10 A. A. - Hit· 

ler bugüı öğleden sonra bir 
buçuk sallt süren bir nutuk 
söy'emi~tir. Bu nutkun hüla· 
sası şudur : 

Hitler, az söz söyledigi· 
ni, bunun 7..amanm mukadde 
ratmdıın ilerı geldiğini, eSıJ· 
se:n ço so;: yerme \:Ok iş 
görmek luzumunu iz.alı eyle· 
mış ve bundıın sonra lııgil· 
tert:ye bucunı t!derek, 45 
milyon lng lZtn 40 mı\yoıı 

kııometre muraLbat Drazıye 

hiıkmettigiııi, bu haksızlığın 
ort dan kalkması lazım gel· 
dıg. ıi,Alnıııuyaııın müstemle· 
ı eden mahrum olduğunu 

soy emiş aıtın mevcudu ol 
mıy n A manyanııı altın esa 
sınıl dPgil, ırısan sayıine .. 
yaııdıgı ll td>ctruz ettirdıkten 
son n d lı barbm ipıida:sın· 
d <·rzak vesıkcısı dagıtılmu• 
s .ın ı ıt y.ıh tedb1r olduR-u· 
nu v Alruanyada du bugurı 
yiık:sek mevkıler işgcıl eden 
adıunlarm halk anısuıdan ye 
tiştığını Vf'. bunlarm t-n can 
Jı mi al kendısı oldug-uııu 
sel) lemış -. e demişt ki : 

.. buguıı Avrupada ya• 
şıyan ıki at• mden bırının } ı 
lkılo Wil azımdır. du h rpte.1 
evvel silahsızlanmayı te dif 
ettım alayla k rşılandım. Be 
ıum l tun ıneaaım Almanya 

yı üzeıfeştırmek ve kuhürü 
mi yl!ksel rııek ıd ı. Fa at 
beni.u sılahsızlanına teklıfiın"" 
gulmekle mukabele edilince 
ben de si!ahlcmmağa mecbur 
oldum. l)en işler on yarım 
yapan bır adam ciegılım. 
V1e::nı eket mı mudufaa için 
her şeyı ) aptım. !>ozlerınıi 

kabul elmedıler. Çörçil 7 
senedenberı 11 harp ısterım" 
diye "bagırıyor. Bu efendiler 
asyoı al Sosyaliznıı ortadan 

kaldırm k ısııyorlar. O halde 
buıılar yakınd bır stirprızle 

k rşıla~ caklardır. Bu sur • 
priz başlamışhr. lngılııler Av 
rupaum h ınt:ı noktasına çı
karl&r:>a, kurşııan.ıda bızı 

::öylemeğe salihiyetdar bir 
Yunan me"muru :'..ryrinin zap· 
til~ nehcelenen Yunan muzaf 
feriyetinifl neticesi olarakArna 
vutluktaki İtalyan ordusunun 
sağ cenahı rücate J,.vam e!· 
mekt~dir. Şimal cephesinde 
sevlrülceyş bakımından çok 

Va~ıngtıJn 10 A. A, A 
"k d ' d . d' ' bulacaklardar. H.wa mubare 

merı a a yenı en tesıs e ı· ı b b t d 1 _Jevam 

muhim olan tepelerde bulu· 
nan İtalyanlar süngü hücu· 
mile buralardan sürülmüş. 

ferdir. 

Yabancı ıne nle
ketlerdeki Rome er 

Bükreş: 10 A.A. - Hu 
gün resmi gazet de neşredi· 

len hir emirname ile ecnebi 
memleketlerde bulunan ve 
Romanyada bugünkü r,.jime 
aleyhdar vaziyet alan bütün 
Romenler tabiiyctt~n iskat 
edileceklerdir. 

lngiltereye Kana
dadan hav c .. lar 

geldi 

J k 20 .. h. f b "k .1 t'SI u Ull şı etı e u 
ect' mu ıınm~t J rt u· d k 

. . 400 .1 1. 1 
k 1 e ect' tır. 

sı ıçın IDh,YO 1 ıra J ye· l 
ni tahsisat hbul edılmışlır nnlaşmd zama n geldıgı 

F t t vukıt bn.ıın kararımız bakını 
raıısanın pro es osu olacakhr. Netıceyı geçen son 

Vişi 18 A.A.- Surıye baharda alabılır lık. F .ıkat 
Ati Komiserliğıne tay;n e· tedbiru ve ıhtıyatlı hureket 
dılen ve tayyare ile vazifo· ettı . Ouuya bılmelıdır ki, 
başfna giderken dLişerc'ı, Ö· Almaııya harpten galip çıka 
len Siyap hakkında Fransa caktır. Bızım ugatınıız a tes 
hiıKumeti İııgilterey · hır pro hm olıı i:ik yoktur. iaroe son 
testo ııotası gôndt!rmiştır. nefcsımıze kadar devam ede 

Jsviçre ve Alman· ueceğız. Harp oıttıkten son· 

yadaki Fransız esirleri ra Alı.nauyada buyuk bır ·~ 
ı b şhyaca tır. O zaman top 

Ceııevre 10 A.A.- s• k 
imalatım kesere mılyonıarca 

viçredeki Fransız mliHeci as· 
.. d insan ıçiıı çah~ac,ığlz.,. kerlnimn F ransaya ia esi 

işini teruiıı etmek üzere tir Yunan hareka ı 
Fransız murahhası buraya dcva.uı edıyor 

Vaşingtonıı.ıo A. A. - .Vıa 
liye Nazarı Morgantar mat· 
buata yaphğ'l ' beyanatta şuıı· 
lan ıöylemiştir: "İngilt~reye 
yapuacak mali yardım hak km 
da hünüz bir karar Vt'rme· 
dik. Müzakereler cereyan 
ediyor. Vaziy~ti tetkik ediyo Londra 10 A.A.- Kana Atın,i 10 A.A.- l.{u sa· 

bah ıw~redıle.ı bır resıni teb 
lığe nazaran butun cephede 
Yunun ilerı hareketi muvaffa 

ilan 
Kırıkhanda mukim lbrahim 

o*lu Celal tarafınc.rn halen 
nerede olduğu anlaşılıımaya~ 
Yayha Kavas oğlu Cemil a· 
)eyhine Kırıkhan sulh kukuk 
mahkemesinde açıl n ve 222 
esas num rada kayıtlı olan 
davanın duruşması eş!1usında
müddeialeyh Cem\lf' ilanen 
tebliğat yapıldıgı halde g I 
medıği ıdeıı davacı veı ilınin 
tal..,.bi uzerıne .endisine ila· 
nen glyup kar an tebliğine ve 
duruşmanın 14,1,941 tarihine 
talikine k rar verılmiş Öldu 
_ğundan muddeıaleyh nıuına· 
iJeyh mah .eme gününde mulı 
~kemeye ge.erek gıdap kararı 
cnı kntdırın.::dıgı takdırde mu 
hakeınenin gıyaben ıcra edi 
leceği ilan olunur. 

83[)) "ı.ı b n~i" 

hac ak 
Antakyada Hat y gümrük 

muh~faza taburu satınnlma ko 
misyonundon: 

Taburumuz motörlıi v.ısıta 
lan ihtıyacı ol.ın 8300 kilo 
benzin kı.ıpalı zarf usulile ek 
siltmeye konulmuştur. T~neke 
veya bidonla teslin edilebile 

cek vt kapları:tabura ait kalacak 
olaub .. nzinin beher kilosıınunmu 
hamm n f=aıı 43 kııruş olup 
ilıııle 13,12,940 cuma günü 
sa ı 11 de yapıhcaktır. 

isteklilerin 267 lirn 68 ku· 
ruş tem"nata aıt makbuz 
ve ticaret odası vesikasile bir 
hkt. tcklıf n1 ktuplarını il ale 
S?lltınden en çok bir~ a ~ve 
lisin k dar omısyona getir 
ııı<>lr ri. gecikmelerin kabul 
edılmiyeceği ve buna Rit şart 
namenin her :.ı:aman komis· 
yonda gôrül 0 biler.P-{!i iları o· 
hınur. 

Çorap f iatla ı 
Fıat mürakabe komisyonu 

Vali Şi kru Sökmensüerin 
beşkonlıgında, ıntaka lkti· 
snt Müdürü Halil Ôngeı, Ve 
teri'ler Müdürü Ş vket Tuna 
boylu· Varidat müdürü Rt'm 
ıı Akıncı İle Tüccarlardan 
Nasibin iştirakile 6,12,910 
tarihinde toplandı. 

Pıyasaıoıza çıkarılmağa baş 
Ienılan Jstanbul fabrikaların. 
da Diluer marka yün çoriip 
lurııı perakende s tış fiatının 
(45) kuru~ olarak te~bit e• 
dilmesine ve bu kararııı be
lediye vasıtas"le Gazetede 
ilanma karar verildi. 

Açık teşekkür 
Ôlümile bizleri mu .. sır 

eden b.ıbnmız Halet Civele· 
gin cena1esine gelen, mek· 
tup ve telgrafla teessurüınlızel 
ıştırak eden ııkrab' ve do t 
larım12at eşekkurlerimizın b· 
jağıııaS ayın gaz tenizin vası 
ta olmasını rica ederiz. 

Ailesi ve Çocukları 

Güı düzde 
İki şaheser film birden 
'l ürkçe sözlü • Meruiş 

Ve r ran IZ<,:a sözlü 
Heyaı. Zambak 

!'UZ. lngilizler şimdıye kadar da Hava kuvvetlerine mensup 
bizden ne resmi ve ne cıe yeııi bir grup dün İngiliz Li· 
gayri re.mi hiçbir mali yar· nıanla~ıodan birine çıkmıştır. 
dım talebi .. de bulunmamış• .Buı iar İngiliz Hava kuvvetle 
ıardır. l rine taksim edılectlklerdir. 

gelmiştir. Bu murahhas bu· 
radan doğruca Berliııe gide 
rek Alman ricahle görüşea 
cek ve Almanyada buluııen 

iki milyon Fransız harp esi· 
rınin f rausaya dönmcsı ıçin 

\leş ıy t \ uduru 
kıyetl devanı etmıi' ve yem S ıım ÇELENK 

mü:ıakerelerde buJunacakt ır. ılerlcmeler kaydolun muştur. CH '.rnat ANT AK'{ 


