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• 

i ve ir· 50 bin l~al!!.an 
.. l d. askerı çolde 
og e l kaçıyoı 

ita/ya Alman
yadan aqrı
lacak mı? 

Mali, "ktisadi~ zırt.ıi 
bahseden ~ejik 

ve
1 

ticari voziyette12 
aqdam diyor ki : 

• Sanayiirniz g çen harpten::ile kıyas edlıemiyecek kadar inki
:;af etnı ş, ŞF-k r istihsalatı · ız 100 bir, to!iu bul rnnşh.u· . 3ebep
siz fiat te effü ar 'ne nır ni ohnak içın vatandaşların liizun1undan 
fazla mal alaıak gibi bir huzursuzluk havası yaratmatnasın1 
rica ederim .. Bugiinkü den çok iyi günı er göreceğimize emi
ninı •. Parolamız ·ui Şaf' n sözlerıdir : Nef~imize ve r·emlc· 

!( ti kudret ve 'sti aiıne güv ner~k çok ve kati bir 
i anla c;,lışmak • , 

lktisad ve yı-:rli mallar 
haftası' Sayın Başvekilimiz 
Doktor Refik Saydamın dün 
saat 15 te Ankara Halkeviu
de söyı~dıği mühim bir nu
tukla açılmışlar. Ankara Hal 
kevinde yapılan töreu esna
sında Buyuk Mıllet Meclisi 
Reisı Abth•lhah~ Rerda, Ve 
ki!ler, Partı Genelsekreteri 
Vekaletin erkanı, milli mü· 
esses~ mudur eri hazır b un 

rnak t~ i1il r. 
B ı;ıv ki imlZİn SÖ) ledigi 

nutkun müh m ıı;ıml.Hı ıı ""' 
hü!asalo mı ı"' redıyoruz : 

Aziz yur daşlnrım 
11 seııedenberi tatbik r. 

dılen tasarruf ve yerli mal • 
ar baftası Cünıhuriyet iJ e 
sinin kuvvt-t · ve hız V< ren 
hcsvası içınde Milli hay tımı 
~ıı sayıl& tezahiırlerinden bi-
t! olmuştur. ı 

Bunu hazırhyan Mıllı ıkti· 
'3ad ve tssarruf cemiyetine 
teşekkur eder, yttratbf{ı n.ue 
keti tnkdir ve ön ayak o'an 
ları. en iyi temennı diler say 

duğu gibi, demir cevht-rinin 
dugunu, bu yolda hıızırlanıın J d ;r.,. ıd ğ R d · 

kk k 
. e ço0 ıı ı ıııı aman agın· 

programları t< ha u · cttır- d b 1 ' · · · d 
k . h' k. 

1
• 1• a u un an petrol ışının e me ıçın u ume m evve a . l 

k d · 1 · d t f ıl ~r emekte olduğunu, sena-
eı ı ı~ rın e a~arru ve . . . . . 

k , d ! t ti ğ ı .. yıl eşme hareketının st~yranı 
ı .ı~a } o unu u u ı.nu. uuıı . . . 

· • · t · b k I muhafaza ayl~dığını söylemiş . ya sıyası vaztye nın u un d . . k' 
d 

. v t:: eını.ştır ı: 
şık forumu ıcarşısı ı ı d..ı hu· 
ii ıetıu denk bıitçt- ve ıuıllı .. Şeker istihsalntımız 

100 bin tonu bulmaktadır. peıranın ıs ıkrarım temın ·y· 
ledığini gumruk iradlJrmın Umumi harbin sıkmtılı gün 

• lerirıi yaşayanlar bunun ne 
çok azıılmış olmt1sma rağ·menl d k ld ğ kd' d 

. e ne o u unu ta ır e er 
de\ let v ddhnın çok filli :ern·ı l 
mel oldugunu, toprak mah· 1 e 1~ d k" ,, 

· { I l 1 uun an sonra aı:-ıt sPna. 
sullt·rının ıyı ı tar a 1:>u ı r.- ·· b h d B '-'l' 

k · h ·ı· · ym n t se en aşveaıı t 
re musta sı ı memnun etll · f ·tt L· ·k· · k .. ;, · · ·c· · · f h , mız, zm· eıı.ı ı mcı a0 ıt 
ğır.ı, çı c.;ıyı re n n ~=t:vu~lur- f 1 ' k d k d f 

1
. 

h 1 • ı· · . d a >rı .asıııın a ya ın a a·ı ı· 
mıır ın u rnnıe ın t>ırıncı <'· 

"tı··~ b · t yete geçerek memlckd ih-
ı eceae gu u6 ' ır sıyas' . 
oldugunu. kamür lıavzrılarııım tıy cu~ı karşı~ıyacağu~~ _işt:ret 

1 ti t 1 1 ld d
. eylemış, derı sennyıınm de 

aev e eş ır rn •sı e e e c- ı· . . 
1 · h. t l k butiin ıhtıyaclan karşıladığı • 
~n mu ım ne ıce en ra ·am . 

m, lokuma senayıimize gelin· I'"' ızah \it" lıuuuııku i~tıh~a· 
li daha c;o c .ırttırmak ıçııı 
tedbirler lındığmı satış ışie· 
r;nın d ~ tanzim oluııdugunu 
iza ı t>ylemış ve maden ış! r ı· 
ne sözü getiı miştir. daşv ·kıl, 
<lemır, bakır ve petrol ı<;teri 
ni aıılalurak ylİ ek evs.tft 

ce, bu mil.i sanatın en çetin 
imtihanından muvaffakiyetle 
geçliğini, fabrikaların kendi 
iplikl~rimizltı dokums, bez ve 
yün kumaşlar dokuduklarmı 

'.le Lütün bu manıırala rrn şe· 
rdlı bir varlık arze ylt-dikle • 

'!ılarınıı sunarım . ., 
j bn~.ır istıhsal edilmekte ol· Başvekilimiz, milıı ıktisa ~ 

(Sonu İkiııcide) 

"ur ~lmuna teber·ı üler ''" tas.ırruf horeketinin mıf k 

lın çah~kanhgu a day.ıııan 
Gir varlık oldugunu, Lıur un 
1tııllet h >o ııı .ki derin iı.
l"riui teb rÜL dtırerek bun 
ll il s kız v 1 öne 3 uncu 
'ıısarruf ve yerli mallar iıah ı 

lV1üt 1adıylJI l d' vam edıyor - Sehrimiz 
de ve İ k ~ rur da dün de birçok te· 

bre ülev v2pılpı 
Yurdun h~r kö f"Sİmie ol· Abdullah Sait 100 

ı açarkeı , Mııh Şefiıı sö~ • 
Iedigi c:u vecizelere ı~aret ey

Juğu gibi Hattlyda d. H va h:amati Halkusi 30 
Kı.ır umuna tPberrüler devam M .. hmet Duza 100 

i ... 
t:tniştır: etrnekted11. Durı .şehrimizde 

.. Nef:;imize ve memlt ke· ve isle enderunda Kuruma te· 
tin kuvvet ve istıklaline guve berı ülerde bulunan zevatın 
llerek çok hevesle çalışmak, adl.ırmı a~ağıdR bildirıyor 
lati bir iııanln çal.ii'mak, _sar• ve kendıleriııe te~eı<kur edi· 
f"ftiğım·z g yrrt erın mulla:\ yoruz: 
8
etnere getirece6ıııc inanarak Şehriınizoe : 
~qh nıak. n ... Lha 

Hasan Gaşani 75 
Fotografçı Cevdet 25 

Suphi Tambe 50 
F uhri Güveniş 100 
Kemal Çolakoğlu 100 
Re~t Baki 75 
NiŞAN YÜZÜKLERlNI 

HEDiYE E· EN VAT AN· 
DAŞLAR 

[n gilizler 20 bin Ital Çünkü bir Alman 
yan askerini esir ettiler zaferi İtalyan istik-

Kahire 12A.A. Resıni teb lafi .... i tehlikeye koyar 
liğGup çölünde garba'doğru Nf'vyork 12 A. A. -
çekilen düşmanla bunları takib Amerika gazetelerine göre, 
eden kuvvetlerimiz temas ha· son günlerde It.,Jyaıım vazi· 
!indedir. Alınan esirler ve yeti çok garip bir şekil ar· 

harp mal:ıemeai hakkındu Sil· z~tnıektedir. 
rih rııkamlar vnmek ıimkan· Avrupa<la Almanya aley 
sız 'İse de esirleriıı 20 bini hiııe bir blok vücude gd • 
geçtiği nıuhııkkaktır. Bunla· m,.si ve bu bloka ltalyanın 
rın arasında l>iı j Kolordu ku do girm("sini uzak görmeme 
maudanı olmak Uzerc 2 fırka !eridir. Çünkü bir Alman 
Kumandanı da vardır. İki fır- zaferi ltalyanm istiklaline 1 

ka ltalyau askeri irnh1:1 edilmiş nihayet vereceği gibi, ilk ne 
. tice olarak da ltalyanm eslci tır. 

Londra 12 A.A. _ İııgi· Avusturya arazisinden ilhak 
liz Harbiye Nıtzırı Eden, Or· ettiği arazinin kaybolmasile 
taşarktaki İngil\~ başkuınan· tezKhür edecektir'. Yin~ böy 

d b. t 1 f k k le Lir takdird~ ıtalyanın Ak 
anına ır e gra çe ere t d . d k. 

l 1 1 ' ş k 1 ' entz t: ı müstemlekelerin • ta yan ara Kar l ~zanı an J • • • 

f d d 1 k d . · · t b \ liCll vaz geçmesı ıcap eylıye za er en o ayı en ısını e I . . 
rik etmiştir. cektır. Bu ıtibarln Italyanm 

il Almıınyadan ayrılması çok 
Çörçilin rautku mümkündür. 

Londra 13 A.A.- Zrıfer ftaJqan Cephe 
do\ayısile Avam Kamara.san· Sİ erer ist·n de 
da Beyanatta Bulunan Çör- O 

çil, Mısır hududun<laki ha- Şaşkınlık hüküm 
rekatı iznh etmiş ltalyanlaıın 
bütün sahil mınt . .tkasmdan 

kovularak perişan bir hal<le 
kaçtıklarıın çevirme har~ka· 
tınııı ınıikeınmel bir pian)a İ• 
dare ediler~k bü~ ·· ıc Bir za· 
fer kazamldığın1 bu hareka
tın şümul 'Ve ehemmiyeti ha1c 
km da Şimdilik bunclan faz· 
la malı1mat v .. reıniyeceğirıi 
söylemiş ve çok lltışl mımş· 

tır. 

'" 
lngiltere ile 1 

Yunvnistan ı 
İTALYAN ES1Rl ALMl\K 1 
TA YARIŞ Y APıYOLAI..! i 

Atina 13 A.A. - Atim! 1 
gaz t<>leri, Afrikadaki l'lgiliz 
zaferini ehemmiyetle kayde 
d~rt>k derin bir ıneınııuniy~t 

izhar f't rnPkte ve İngiltere 
ile Y~nanistanm ltalynnlur· 
darı,. esir alınnk hususunda va 
rışa çıktıklarım yazmaktadır 
)ar. 

MACAR - YUGOSLAV 
PAKTı 

suruyor 
Atina 12 A.A. - ıtalyan 

lardarı alınan esirler cephe 
g""ris1ndeki ıtalyan kıtaatı a· 
rasında şaşkırılık hüküm sür-
düğünü teyi<l ~tmektt-dirler. 
Biribiriıli tak\h eden muvaf· 
fakiydsizlikleri Kumandan· 
lar birbirlerine yükle.uekte· 
<lirler. Firar eden askerlerin 
kurşuna dizileceği ilan otun 
muştur. =·= 

ita lganların 
Afrikadaki 

hezimeti 

Suym Refiı< .)aydom, 
~~tıı~J rdenberı t. ~ıı> cdi· 
b rı ıkt d sıst mı sn}esiudt: 
Uguoku mesu<l varlı d eri· 

~lldı. nı , oılt .tl r ara:;mdaki 
~-iltb ıı 'aı uk c rp 1cephe -
111d\!u ikttsa<l ı c~ph,..lere g-c::ç 

Ali Kuse ri 100 
N sıhHoca ve bireder\eri200 

Mehmet Kuseyri 50 
lliHakkı Kilmru 50 
Şu rü Mt-lek 100 

Yani Antibc • O 

lmtİ)'az sahibiniz Şükrü Balcı 
ve eşi i!e Parti idare hAyeti B:lgrat 13 ~.A. Yug«'S 
azasından Suphi Bedir Ulu. lııvya 1le Macarıstaa arasında 
nişan yüıtiklerini Tlirk Hav~ \ bir dostluk ve ebedi sulh mu 
kurumuna hediye etmişlerdir. ahede wi imzalanmış bu mu• 

Hava Kurumu kendilerine lhede r~smi tel liğle ilan o· 
teşekkür etmektedi~. lun nıuşt l\r. 

BU YIKıCı DARBELER 
HARB1N SEYRİNİ TAMA· 
MEN DEGIŞT1RECEK 
Londta 13 /\. A. - Muso· 

liniııi n Afrikadaki ordularına 
tııgilizler tarafından indirilen 
yıkıcı darbder, barbiıı :seyri 
iizerin<le hemt'!ıı heınt!n kati 
bir tr>sir yapacak mahiyette· 
<lir .. ltolyaıı donanması harbi 
kctLuı etoıek mt".cburiyetinde 
dir. Aksitakdirde Afrikadu 
ki ltalyaıı ordu&una mahvol· 
nıu naza1 ile bakılabilir. Bu 
hezimet yalnız Afrikada de· 
ğil, Avrupada ve Balkanlar· 

da da lesirimi gösterecek,Yugos 
luvyaya kuvvet verecektir. 
Türkiyenin siya~eti de parlak 
bir şekilde inkişaf eyliyecck 
Ve:' mihverdl~rin Balkanlar· · 

tı{r· . . 
~ıııı, menılt.:k tunızııı umu 

lllı harpteki iktısnd~ vazı) eti 
e bu unku vaı.i}etinrn kı ns 
tdilcmiyecek kadn:- forklı ol 

Y ahy ı \tuhmut 50 
Rızkalla Kebariti 1 UO 

isken ~runda: 
İbnahım Vert 400 

YURTDAŞ 
İsraf her ZAman bir cürümdür. Bugiiıı bir hıyaııettir. 

Ulusal Ekonomi ve Arrlıra Kurumu 
daki siyaıteti iflas eyliye 
cektir. 



Yaglnd ğ Paıisle 
Parti Gkaza kong esı Çok büyiık bir sı· 

yapl dı kıntı var 
Ynyladağ Parti Kazd konj . Londra 12~·A. A. ~a· 

gresi dün yapılmış vr Kon· rısten geıeıı bır yolcu, Roy• 
grede Valimizle Parti Mü· tı>~ Ajansın şunları söyle • 
fettişimiz de hazır bu:ur.· m ştır : 

" Her sabah erkt'n • 
muştur Ko ıgre çıtır çıl· 

maz Ebedi Şef Atatürkürı a
ziz hatırasına hürmeten beş 
dakıka ihtir tın su cutu ynpıl· 
mış vt bunu ıoutcak"p Milli 
!'j t lnönu ıe .ığll lk v t ı· 
zıın,' Jaşv kıl v l<.artı üen., 
Sekn.>terıne şukran telgrafla 
rı 9eklhıle ine karar verıl· 
rnıştir. undan sonra ımimes 
sıllerın mahal i ih İyöçları 
u z e r i n d k l dılck-
leri dinlenmiş ve kararlar 
ahndıktan ~o:ıra idare heyeti 
ıntihabı yapılmışt r. İdare he 
}etine Mehmet Şerit Koca 
Öğretmen Kazım Arıkan, Mus 
tafa Gonca, Yusuf Şakır ve 
Muslafa Akj'urek seçılmişler 
dır. 

Yedek azalür da şunlar· 

dır: 
Murat Saydam, Refet Din· 

cay, Mahmut Dumancı,Meh 
met Talip Süleyman Kara· 
mur. 

Mümessiılikler e d~ Meh· 
met Şerıt Koca, Mustafa G >n 
ca ve Yusu{ Şakir intihap 
olunmuşlardır 

İdare heyeti seçimindtn 
sonra ld rtt heyeti Rei::ıi in• 
tıha~ı yapılarak K· z , ıdd· 
rP. heyeti Reiı;lıği 1e Mehmet 
Şerıf K octt, Halkevi Rt>ısliği 
ne de Öğretmen Kazım Arı 
k n intıhap oluunıuşl:ırdır. 

f ~hrik t>d r lllU\iuff kı· 

yeti er dıleı ız. 

lVıt~riç ve un-
canı ı f egezaıı 

Edir t\ et ... ~heın ni
,yetli hasarlar yaptı 

Ankara 12 A. A. - E· 
dirııeden gelen habP.rlere ~ö 

•re, Tunca ve Meriç nabirle 
ıi gece:: yurısınJ,w sonrd in· 
~meğP ba~lamıştır. İnme nis 

peti saalt ' b· ş santimdır. 5 
metre 7:J santime kadar yuk 
selmiş olan suların seviy si 
sabahleyin 5 metre 20 saııti 
time. dü, ınüştür. Trenler iş· 
ıenıemcktedir. Hava açı. ış 
yağmur durmuştur. Hasarın 
miktarı henüz tespıt edile -
memekle bMral.ıer oldukça 

ıııımuhimdır. Elektrik fabrikası 
hali sul.ır altındadır. 

Kızılay 
Edırne fe aketzedtte 
rinın yardımına koştu 

Ankara 12 A. A. - Edır· 
edeki feyezandan zarar gö 
nm vatandaşlara ilk must· 
ce! yardım olmak üt.ere K ııı 
ltty Umumi Merk~zi Edine 
ye tel2raf hav1tlesi olarak iki 
bin lira _göndermiştir. 

Yunan tahvilab yük 
seliyot 

Londra 12 A.A.- Bey• 
ı elmilel vaziyetin en hassas 

borsada so n 

den yüzlerce metre uzunlu
ğunda insnn k fileleri yiye • 
Ct'k satan dukkanların önün 
d dizilmektedir. Gıd:ı mad 
d erı çok azalmıştır. Kah -
ve > t-r•n arpadan mamul 
bir madde verilmektedir. 
Fransızların ltalyanlara kar· 
şı vazıyeti çok acıdır.· 'ialk 
F ransanın ergeç ayağa kal 
kucağına ve bunun da an -
cıık lngilterenın gaıip g"'l • 
mesiııe bagh olduğu kanaa· 
tındedir. General Dügola 
karşı buyük bir Sf'mpati ve 
Lavala derin bır nefret var· 
dır. Mareşal Peteni halk 
çoksevmektedır. 

llitl erin nu ku 
Amerikada nasıl 

karşılandı 
Nevyork 12 A.A.- Ev· 

velki yün Hitler tarafından 
Ameleye hitaben söylenen nu 
tuk Amerikada hiçbir tesir 
icr.ı etmemıştir. Amerikan 
ınatbLıahna göre bu nutkun en 

t-h"mmiyfttli tarafı nutka kar
şı Sovyet Rusya ile İtalyanın 
b hğ :sukutlarıdır. 

Nutuk baştaPbaşa ozur 
)erle dolu , Almanyamn gö 
ründiığu k11dar kuvvetli ve 
kendıs ne fevKalade iti 
madı olmadığını göstermekte 
dır. Bu nutuk eski Jm:tckların 
kuvvetim kaybetmiş yeni bir 
misalidir. 

lngillerenin 
harp gayeleri 
Lordlar kamarasında 
lViünakaşa edi di 
Londra 12 A.A. - Röyte 

rin siyasi muhabiri yazıyor: 
Harp gayelerine dair pek ya 

kında bir he}anat beklen meme 
tedır. Sulbü yapacak hüku· 
metın, muhakkak harbi lcaztt 
nacak bir k .. bine olm ısı şart 
de2'ildir. lııgiltere zamanı gel 
diği vakıt domınyonıarla is· 
tişarlera~ bnlunacaklir. Hü· 
kumet Britanya i e müttefik 
leriniıı niçin hlilp ettiklerini 
izah etmiştir. Sullı mesele.si· 

nin münnkaşasının fırkalar 
arasıuda çıkıcak güçlük· 
lM o r~ t a y a koy· 
ması muhtemeldir. ~er n~ o
lursa ol~un yeni seneııin ba· 
şından evvel lngiltere huku· 
metinin h~rbangi bır beyanat 
ta bulunması beklenemez. 

Dığer taraftan Kanunusanı 
nııı ilk haftasınaa Aoıerika 

Cümhu rreisi Ruzveltın de bir 
nutuk söylıyecflğı haber vt • 
rilmektedir. 

za rler üzerine Yunıın tab
\1latı yük elmiştir. Yüzde .. 6 
f"idi Yunan hazine tahvilatı 
6 liradan 13 buçu l raya 
çıkı ışbr. 

Baş vekilimi
zin nutku 

Başı birincide 
rırn , ticari hureketıerin 

dünya buhranma nazaran mu· 
kemmel olduğunu, dhıııat e 
ihracat muva:ı:;enesin1n lehimi 
ze inkişaf ettiğinı , mab. ulalı 
mız müşlt•ri bulmakt sla 
gticlük çekmediğimiıı söyle • 
miş ve fiat ylikselişme tema. 
eJerek dünyadakı buhrand ıı 
memleketimizin milteses" 
olmasrnın tahii oldu unu, 
fiat }Ükselmeleriniıı kısmeıl 

de maliyet fi-.ıl rının artma 
smdan ileri geldığıni, g çe 
seneki ııutu .larında ş ret 
ettikleri gıbı seb .. bJz f &t 

terdfulerıne hukumelin nı -
ni olmakth devam ettıği li ve 
bunun ıç· !' nuh m te bırler 
alarak kanuıııar çık rdı un, 
görülen ılıhkar hareketle in n 
malıdut sahu ara ır h sar etil 
~ini. fi tiann no~r allaşma ı 

için de tedbı. ler ittıb lZ edıldı 
gini ,bunun talı kkuku içıu 

bütliıı vataı.da~lnrın hükuın ... 
t yardım et nıesı lazım el
di~mi söylemış v demiştır · 

kı: 
" tlunun için vattmd ş ar n 

luzumuıda 1 ve ıh!ıyaçlarm· 
dan faıl mal lmak g bı 
b r huzursuzluk hav sı yarat 
mamasını bıibassa rıc.ı etle· 
rım . ., 

Başvekıl bundnn onra 
Milli bankalardan bahısle, 

bu rnu ·sseseı.ere yapılan me\' 
dualın geçen seneye ııaıaran 
29 mılyon lıra arttığım m ın 
nuniyetl kuydeyıemiş, s gor 
ta ;!erinden babs .. tmı~ ve 
sözlerini şöyle bitirmiştır: 

·• Buti.ın u ınuvatfctkiy 1 
mılletç v bukıim tç b rlı 
gımız ' b r ber ınıız. 
k~ ı ımız v u· ırı nııe o· 
lan ıtinı dımız, vazıf y 

b ğlıhgımııl.ı t ııı kk k 
miştır. 

Bugunkünden daha ıyi gün 
kr gorecegımizdt.•n e: ınınıoı 
parolamız, yukarıdu arzettı
ğimgıbı Millı Ş fı Dsözlerıdır: 

Kat b r ıti ı atla muceh ez 
ol:tr.ık çok çalış cagız. Sar 
fettiginl!Z geyretl mı mutlak 
ve ı rntlak s~nıere ver ce i· 
ne in narak çahşacagız. He 
pımzı hurmetı s tamlar m ,, 

45 dekide süren nut ık sid· 
detli alkışlar! sıksık keilmiş 

tır. 

iaşe musteşar ıgn•a 

kim tayin edilecek 
Ankara - Ticaret V ·ka· 

leti .. e bağlı yeni te~ kkul ede 
cek ohm iaşe Müstt şarlıgıııa 
Emekli generallerd n b;rınin 
tayin olunacağı bı dırılmekte 

<lir. 
MUSUL KONSOLOSLU· 

GUMUZ 
Ankara - Musulda ihda!i 

edilen konsolosluğa eski Kös 
tence Konsolosu Asaf, Şam 
kon olosluğ ma merL.ezclen 
Fıkret tayın edilmışl :rdır. 

Neşriyat Müdürü 
S ıım ÇELE K 

H P.matbu.s ANTAK A ... 

Ko Çaki ıiıı 
Bel radı z ·ya
reti etrafında 
yapılan tahıni Jler 

t3elgr t 11 A.A. Siya 
:;ı m hafılde tah · ı thkhgi 
ne ~öre, Macar Hnriciyt Na 
zın Kont Çekinin burada i· 
kametı esn sında B lgnr" -
tanl Yugoslav ar.ısında 
ak dıl o 
p k ına ıu~ o h ı.>.r pa t ım 
zala ı caktı ... Bazı 'ımst l -
rın tahmin e ti r•n göre, .M • 
carı laıı agtr sa ıay irıi 1şlet· 

mek ıçin sip,mşler almak 
ni) etmd"' bulunduğu gib , mı 
zak re erı ı ık ısııdı bır c .. r • 
yan olması d mubt~mel 
di . 3elgra ta buluoaıı ecne· 
bı muşahitler Maca ist nrn 

ay ı z m n l b ıktısadı 
İsh ·lal ıztıar • e~ .srzusu 
da olchıgunu da zııııneJıyor 
la ... 

udap .. şt 11 A '\. Dun 
a ·ım elgra g.tmış olan 
Ko l Ç ki m ,,l"yahati ikı un 
surecc:k ir. 
h f ıl 

tının z nno 

- A.v } 
aj· n ı bildıriyor: \ı1ac ris 
Harıciye nnzm Ko ı Ç ıki ve 
r f kası bu s:ıblb a t 9 da 
Bel .,r d g imi~ ve ı t syon 
da iarıciy Nazırı ı refı
' sı, h, rıciy eridi ıı, Mııc • 

r s .ıo, Al nya, İtalya ve 
Slav çileri, Yugoslavya 

u apeşte çi , lgrac 
rc>h ve mevkı ko 

mutnm, Yugoslavya \1acd· 
ristan o tluk cnoıyeti erka 
nı vı daha birçok z •vat ta 
r tından karşılanmıştır. 

Ôgl de. sonra uz kert! 
1 r 1 a\'lum v Kont Çuki 
Kr 1 N, ıbi Pre s Pol tar fm 
d.ın kabul c ılmı ır 

A rnanya Bu ga i& 
taudan t utün alaca 

Sofy 12 A. A. Alına ıya 
hukfi h Bulgar ı un 45 
mi yon~ lo tutu ı alma a ~ a· 
rar \ rınişt t bu miktar 

' 
ç ıı t: il<" Almany nın ul 

ganstan an ıl ı~ı tutu ı mıkla 
rının ıki m slidir. 

Londraya şidd t1 bı 
hava hücumu 

Londra 12 A. A. - Hava 
nez rt>lı bıldir ıyor. • 

ürı gece dl şmaıı oldukça 
buyuk mikyasta lıa\le kücuın 

ları yapmıştır. du hücumlar 
aşlıca orta Ingilter .. bır 

ş hır uzerı e tevcıh ednmiş 
trr. Ba ka yerlerde bır mık 
tar hııs r vcu olmı:kla b~ 
rabeı f, aliyt.t cüzi oırnu tur 
B tun gN:c devam ed n lıu· 
yuk t arruzda bazı y ngrn ı 
çı ..ı d ' bunla suratle 
sonduru muştur. 

ııa tebliğat 
S lh Hukuk Mehkeme ın· 

d 
Ant kyanm Bıniciler nı . 

hallesinden Poli memuru \ıfus 
tafa ile kardeşi S bri Reşit 
Sabuncu aral11rında Antakya' 
Sulh Hukuk mahkem~sinde 
yapılmakta olac izalei şıiyu 
dava~mda. 

Mu cJ ia' yh nde Arıt k· 

Y ı -1 Cl D v 0 lu arap 
1 ı ıı J ı m ç tul 

u ı kkırıda çı ·an av 
k" 1 şruh<h .. n ~nlaşıl 

b en Hukuk u uıü 
muhkaem l ri kanununun 14l 
nı dJe ı ahkamına t J n 
Jnk ınd ilanen teb ı at İcra 

sm k rar v •rılmekıe duru - ~ 
ma gu ıu o an 26 1 941 tari· 
hinf' tesaduf ede~ ~eı şembe 
gun ı sa t 9 d Antakya sulh 
hukuk m h ;('m sııı le hazır -
olmanız veya t1t dikli bir ve 
k gö m • ıız t. h linr.le 
hakkınızll k.muni mua· 
mele yapılar.ağı 11 nen teb· 
lıg t olunur, 

lan 
Süv~ydiy nın Hacihabıb i 

köyundekı bağ ve bahçe\er<le 
>u_u ı ~ 1940 ıesı g r ta· 
ı "::ı n ıbnle 1 n Antakyarı'ln 
kard ~!er m hal t:sinden ıhra 
him Dökmeci ıh le be f eJini 
yatır adı ı 1 luıı dolayı 2490 
sayılı k nu 1 azar rı ihnle 
fe-shedıl ek yemden müzaye 
d ye çık ıhm ır T 1· 1 • •P o an 
lam 26,12,940 per e be gu 

nü s t l 1 dı· muvakkat temi 
n darıl biri kte defterdarJı· 
gu ıı ırac (ttları ılan olunur. 

iki dük an ıcar di
lec k 

elediyed n 

ükrü 3ökrn ıı;üer c dde· 
sinde bulun•m b 1 diyeye ait 
632 p rs 11 mukayyet iki duk 
kan ıc ra verılec~ğınden 
taliple n belediye uhaı ebe 
dairesine müracaatJarı ilan 
olunur. 

Ruhsatname iptalı 
H t v Vilayetıod ıı: 
Jskl"nderuııda mukim izzet 

Bıl<rinı ı mu ra H dev ,. 
ti ıden 1mı, oldug 113 nu• 
maralı kro la arrı ruhs.ıtna 
mes nin ıta tarihı ola ı 5 10 ' . 
1938 den 1tibar ı i St"r.e 
geçtığı lıttlde mu na 1e t ra 
fınd n mtiytt~ taleb"nde ulu 
nu ması dlllay1:; nezkur 
ruh tr menın V ıay t idare 
H yetinin 3,12,1940 tarıhl ve 
387 .sayılı ararıle ıptal ·dıl 
di i an olunur. 

Şehbe 

Loııdra 

ı> 

ş h 


