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Yeni Türk Ciimhurigefinde 
Halk mürakabesi 

ef lnöniı 
Memleket içinde küçük bir tetkik 

Dünya korkunç bir kanık 
ve ateş dalgası içinde çırpı 

• 
ve~en açık& bir t nkidi, : t·n 
serbest hir , kontrolü den t>k· 

tir. 

- -- seyahatine ---:çıkhlar ... 

Yunan ordıısu
nun taarruzu 
Muvaffakiyetle de· 
vam tdiyor, yeni 

esirler alındı mr ve milletler biribirini bo· 
ğazlarken Cümhuriyet Türki 
yesi bu ateşin dışında, yu · 
varlak kürenin en sakin, en 
rahat ve en demokratJ bir 
ülkesi manzarasını bütün ihti· 
şamile muhafaza ediyor. 

Türk ordusu silahı elinde 
her ihtimale karşı hududu 
bekler ve yangının Türk sı • 
mrlarm:ı sıçraml\sına mani o· 
lurken, içeride sulh zamanla 
rmın en normal vaziyeti güzel 
yurdumuzu dünyama en rahat 
bir kösesi· haline getirmiştir. 
Harbin içinde ve dışında bu 
lunan bütün milletler bugün· 
kü vaziyetimize ha:ııretve gıp-

ta ile ba~ ıyorlar. 
Bunun en canlı misal!, ay 

lardanberi köylerde, nahiye
lerde, ~aza ve vilayetlı•rde 
devam eden Cümhuriyet 
Halk Partisi kongreleridir. 

Bu kongreler milli baki -
miyetİn V6 halk murakabesi• 
niıı, milletin kendi kendini 
idare etmesinin en büyük bir 
örneğidir. Köy ocı.klarından 
ve nahiye merkezlerinden 
p:ırti kongreleri ne gelen elle 
ri nasırh, şalvarlı ve poturlu 
asil halk mümessilleri dt:vle· 
tinin valisi ve partisinin mü 
fettişi ile yanyana, dizdize, 
oturarak onlar!& kendi köyü 
nün ve nahiyesinin ihtiyaçla· 
n hak~mda münakaşa edi • 
yor, karşı karşıya isteklerini 
söylüyor, her derdini bu 
kongrede açık açık ortaya a· 
byor ve çaresini istiyor. 

Devlet idaresinde mille 
tin mürakabesiııi, Cümhuri • 
yet halk partisi kadar sara· 
hat ve kıskttnçhkla tatbik e· 
dt!n bir parti, henüz dünya 
nın hiçbir köşesinde görül· 
momiştir. Bu mürakabe ta · 
mamile halk hakimi )'etiı in 
timsali olan " Kemalizm ,, in 
yarattı~ı rt:jimdir. Bu rejimin 
banisi ve Türk Cümhuriye· 
tinin haliki olan Mustafa Ka· 
mal. 18 yıl önce memleketi 
d üşmarı jstilasından , kuı tar· 
dıktaıı sonra 700 yıllık pü· 
riiıleri bir hamlede ortadan 
kal<lırnıak için bu rejimi or· 
ta)'a atarken, her taraftan 
bu sistemin b~ynelmilı·l han 
gi rejime benzediğine Jair 
yükselen sualler ve Hiraılar 
la karşılaşmıştı. Mustafa Ka· 
mal bu sual ve itiraz tufanı· 
na o zaman tek bir vecil:e 
ile şu cevabı vermiştir : 

" - Biz, bize benzeriz" 

ünyaııın en büyü· dah' 
si tarafından ortaya konulan 

ve tatbik edilen l>u rejim, 
fılhakika kürenin beş kıtasm 
da tatbik olunan türlü siyasi 
rejimlerin hiç birisint" ben · 
zemiyordu. ıV)ucidinin de· 
diği gibi "Kemalizm,, yalnız 
ve ancak Türk mılletinin 1 

bünyesine uyan Vtj Türkt:: 
bt:nziyen bir rejimJır. 18 
yıllık tecrübelerin verdiği ka 
ti ve muspet netice bu ha· 
1dk ltl bütürı parlakıığılt! is • 
bat eylemiştir. 

Ankara Miılı Şef Cümhurreisi İsmet lnönü, Anktt· 
ra civarında bir ttıtkik seyahati yapmak üzere evvelki 
akşam şehrimizden ayrılmışlardır. 

Milli Şef garda Büyük Millet Meclisi Rei!İ Abdülha· 
lik Rend::ı, Başvekil Doktor Refik Saydın, Genel Kur -
nıay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Vekiller, Cümhu· 
riyet Halk Partisi Genelsekreteri, Mebuslar. Ankara Va 
lisi ve Emniyet müdürü ile askeri ve mülki erkan tara· 
fından uğurlanmışlardır. 
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Lavalin azli • • 
ımzz e 

Atina 15 A. A.~ - Yu· 
nan tebliği : Bütün ct•phel~r 
de Yuuan taarruzu muvaffa· 
kiyetle inkişaf etmektedir. 
Yeniden mühim tepeler zap 
tedilmiş ve büyük miktarda 
esir alınmıştır. içlerinde ha 
van topu ile mitralyözler ol 
mak üzere b!rçok harp mal· 
zemesi elimize geçmiştir. 
Dün işgal edil~n tepeler, Te 
pedelen yolu üzerinde bulun 
maktadır. 

Mıısolini çık-. . ..... . 
maza gzrmzştır 
Almanlar Faşİ:lınin 

sukutuna mani ola 
mıyacak 

Nevyork 15 A.A- "Nev
yôrk Harald trtih"in ,, gaze· 
tesi yaziyor: 

Muharebenin neticesi ne o· 
lursa olsun, ltaly.1 h1Jrbi kay
betmiştir . i.~lusolininin bir 
çıkmaza girdiği muhakkaktır 

Belli Almon ordusunun yar 
dımmı isteyecektir. Fakat 

Faşist reıımı sona ~rmek ü
ıeredir. Almanlar bu suku . 

1tun önüne geçemezler. 
Bu macera belki çamur ve 

ihtilal içinde bifecektir. 

lngilizler 
ltalyau toprağına 

girdiler 

.Bu göğüs kabartıcı man 
zara balk idaresinin, halkçı 
cümhuriyetçi ve devletçi hü
kumetin kendisini mürakabe 
için halka verdiği hudutsuz 
ve mukaddes salahiyetin en 
yüksek tecellisidir. Muhitten 
merk~ze, en ücra köylerden 
ta devlet merkezine kadar 
kademe kademe yükseler~k de 

Biz, Atatürk çocukları, 
. onun en büyük hıtlefi ve kur 
duğu Partinin tek Şef'ı Mil
li Şefimiz lnönünün etrafında 
dimdik t"k bir kcılp, ve tek 
bir kale gibi dünyanın en mü 
tekamil rejrni olan bu halk 

P.Müf ettişimiz An1erikada iyi kar
şılandı 

Londra 15 A.A - lngi· 
li: istihbarat nezttreti bildiri 
yor: 
lngiıiz kuvvetleri taarruz-

larına dev"'m ederek Mısır 
budu~iunun öte tarafındaki 
ltalyan topraklarına girmiş· 

lerdir. 

'vam edip giden bu kongrel~r 
halkın arzu ve ihtiyaçlarını 
tahakkuk ettirecek bir vası 

. la ve bir organ olmu;;tur. 
Bu sistem, df'vlet idart·sinin 
balk tarafından en modern 

idaresini korumağa ve Kemn 
lizmi muhafazaya aııd içmiş 
bulunuyoruz. 

·• Kemalizm ,, haliki gıbi 
ebedidir ve dünya durdukçR 
eb~diyen yaşıyacaktır. 

Selim ÇE.LENK 

Kaml}oıı ve otomobil lastiği 
Yeni bir kararla vil ayeti ere tevziat yapı
lacak ve her şoföre bir karne verilecek 
lsta1ıbul: - Otomobil 

lastik ı:centeleri dıin sabah 
lstanbul miııtaka ticaret mü· 
dürlüğunde bir toplantı yap
mışlardlr. Toplantıda oto • 
mobil ve kamyon lastiklt:rinin 
tevzii meselt-si görü~ülmüştür. 
Bu lastiklerin araaında evvel
co lngiıtereden gelip lö satışa 

çıkarılmamış lastiklerle ye · 
~iden gelecek lestikler var 

dır. 
Alınan karara göre bun• 

dan böyle bütün acenteler 
vilayetlere ellerinde bulunan 
kamyon lastiklerinin yüzde 
yetmişini ve otomobil lastik
lerinin de yüzde 30 unu gön· 

Dörty ola gi•tilel" 
Valimizle Parti ıhifeıtışi · 

miz bugün Dörtyo.da ynpı· 
lacak Parti kaza Kongre 
sind~ bulunmak üzere bu 
sabab Dörtyola gitmiştir. 
lskenderun kaza Kongresi· 

örıümüzdeki çsrşamba gunü 

yapılacaktı r. 

dereceklndtr. Bu taksime 
sebep olarak vılayetlerde daha 
çok kamyon bulunmasıdır. 
Taşralnrda tevziatı vilayet 
acentalan yupacaklar.:lır. 

Bu gıbi lastiklne sahip 
olanlar hiç bir suretle ııc .. nta 
ihdns etıniyert·k lastikleri 
ellerinde bulunduraınıy..ıcak 
ve derhal satışa çıkaracak

lardır. 
Acentalar tevziatı her oto

molil sabibinin karnesine 
işııret edt"rek vereceğinden 
bundan böyle tevziat işinde 
hiçbir kanşıklıga meydan 
verilıniyecektir. 

Vaşington 15 A .A Lava 
lin az1i Amerikan siyasi 
mt'hafilinde memnuniyetle 
karşılannnştır . 

Laval hakkındaki • itimad
sızlık, bu abamın tamamile 
antrikaya meyyal ve her ne 
bahasına olursa olsun mem· 
leketin zararına oıan Hitler· 
le anlaşmak için sonunn ka· 
dı..ır giden bir adam 
olduğu kaıırıatinden ileri gel 
mektedir. 

SONDAK KA 

İtalyanlar habe 
şistanı tahliyeye 

mi hazırlanı
yorlar! 

Yer yer isyanlar çıkt~ 
Londra 16 A.A - En iyi 

kaynaklardan gelen httber· 
lere göre Haheşistanlılar 

Kahire 15 A.Aj - Resmi 
tebliğ- : 
Mısır hududundaki harekat 

kıtalnrımızın Traplusgarp hu
duduna girm~si ile devarn 
~tmektedir. 

MuhurebC" s hasında büyük 
bir kum fırtınası hühum sür· 
mt'kle VF • rüyet şartları 
çok fena bulunmakta lır. 

Trablus hududunda cereyan 
f<leıı harakatı dikkatle takip 
etmekte V14 hilhr.ssa iınprator 
lan Hailasilasinin Mısırda 

bulunmasından memnun bu 
\ur.maktadırlar. 

En son gden haberlere 
göre, ltatyanlar Habeşis-
tauı en kısa bir zamanda 
tahliye için hazırlanmakta • 
dırlar. 



,.. VENIGON"· 

Lig maçlorı ikinci devresi 
dün başladı 

Oürı ;(Ü rnaçl ırı. a lskenderu'1, Kırıkhanı, 
Antakya Reyha iyeyi mağlup etti 

Lig maçlarının ıkinci devresi dün şehrımi:ı Gençlik: 
K1~lasrnda başlamı~tır. Dun lskenderu!l Kırıkhan ve 
Antakya - Rey haniye takırn!urı karşılaşmışlar: ır. Eld~ 
edile ı n•.!ticelere göre İs'~end,.run Kırıkhn111 3 e k rşı 
sıfırla, Antakya Reyharıiyeyi 2 ye karşı ~ıfırla mağlup 

etmiştir. 
Bugüne kndar yapılm1ş olan maçlarda takımlarhı 

knzırndığı puvıın heı;abmı gösterir cetvel aşağıd. dlJ'. 
M ç Gahp Beraber Mağlup Attığı g. Yediği g. Puvan 

İskt-nderuıı 4 3 1 O 12 · O 11 
Arıtakya 4 3 1 O 5 1 11 
Reyhaniye 4 1 O 3 j 9 6 
Kmkhan 4 O O 4 1 13 3 

'~~-; ~er~l?i :::::ımt~a~f~. J~alm:r~~/r~t-a-lg_a_n_h_a_r_p ... 

haftası mü a esirle1 i 
sebetile 

Dan m •asim yapıldı 

Tasarruf ve yerli mallar haf 
tası münasrbetile diın Useler 
V/a ıl~oku l,u; Belı:-diye nıeyda 
nında topl::ınar k Atcstürk ve 
İnöııü bü .. tlerinc ı;efet}k komuş 
ve mer .1sim yapmışlardır. Mc 
rasim saat 14, 10 da lstiklal 
marşile bı1şlamış mtitenkibell 
erkek Lisesi edebiyat ö~rctmt: 
ni Turgut Yerli nlc\h ve tasar 
ruf hakkınd<' sık sık ıalkışlarıa n 

bir nutuk scyieırıiştir. Bu me 
rnsimde Va!ımiz, Maarif Mü 
dürümüz ve bir çok zevat bu 

lunmu~tur. 

Nutukt<Hl soııra çelenkler 

konarak beledıye önüwieki 
merasiı ı~ nibu.yc.•t verilmiştir. 
Bundan sonra ellniı;de: yer i 
... ıal ve tasarruf hafta~ını ani• 
tan t le\.ıdt'r bulunan talebıleı 
~elıır d lhilinde bır gezı ycıp 

ı .ışlardır 

rvıısıra taşınıyor, 

esiri ır mt mnun 
İskenderiye 15 A. A -

Röyter ajansının muhnbiri 

bildirıyor: 
Trablus çölündek; harekat 

süratle ilerlemektedir, İtalyan 
Kara gömleklileri t>eyhude ve 
ümidsiz bir gayret sarfet· 
rnektedirler. 

İngiliz nakiiye ve ıcıharp 
gemileri mütemadiyen garp 
çölünde esir edilmiş olan 
ıtalyan askerlerini fskende· 
riyeye taşımaktadırlar. 

ltuly n wsirleri vaziyetle· 
rinden çok-memnundurlar. 

Bunlar ısh\c ç!llarnk ve şar• 
kı söyliyerek eğlenme te , 
kendılerin~ bol v ~ İ)'İyemek 
vMildiğinden memnuniyetle 
bahsey) emektedir!er. 

İtalyan tebliği 

Fransada bir 
değişiklik 

Alman ·taraftarı 
Laval azledildi 
Vişi 15 A. A. - Mare· 

şel Peten, Başvekil muavini 
ve Hariciye Naıtrı Lavalın 
vazifesine nihayet vermiş ve 
yerine Flandeni getirmiştir. 
Lalı"81 Almanya ile teşriki 
mesai için h"r şeyi gözüne 
alcın sinsi bir adam olarak 
tanımaktadır. 

Marf"şal Peten bu münıs· 
sebetle Fransız milletine bır 
beyanname neşrederek, La· 
vahn .sırf dahili ebepler <lo 
layısile kabine eıı .hraç edil 
diğini ve l>Ö>le bı r oeğişık\i 
ğin FrRnsız man ınüna· 
seb~tlnındt" h1çbir de~ışik 
lik husule' get ren ıy Ct'ğıni 
bildırmış ve Hıtl re d • ayni 
maaldA bır telcrr t ç. mıştir. 

Lavah Pet 11 nıuavm ta· 
yin eden kanun es iı m 4 
üncu ınad Jesı ı> 1 ed1taı1 ~ 
tir. 

Su iyede n ~n u . 
nıy t 

Kahire l:> A. ~ • - Rôy· 
terin Suriye hududund ki 
mubabiri bıldiriyor : lngiliz· 
]erin Tarabıusl garp hudu • 
dundaki zaferi Suriyed~ se· 
vinçl·' karşılanmıştır. Sakak· 
ıara biriken halk kumeleri 
"Sidiberrani " dıyr ·bnğıra 
rak ~enlik yapmakta ve hal· 
)aya k rş' l~uaum t. ıtıkç 
artmaktadır. Surıretleki ltal· 
yan mı.itareke komisyonu a· 
zaları 12 de.a 6 ya indirilmiş 

tir~ 

Hitler-Musoli 
ni mülakatı 
Aımanya eski ınlit

tcfi ~~nden ay ıla ~ak 
nıı? 

Erzak ve mahrukat, alınacaK. 
l.i 

1 -Hatay Jandarma birlilclP.rİ için a:-;ağıda cins ve mik--
tarı yazılı erzak mahrukat ve yem açık eksiltme suretile sa ~ 
tm alınacaktır· ' 

2- Eksiltme 17 Birinci kanun 940 salı~nü saat 14 ite ı 
icra kılınacaktır. · " • 

3 -Talip olanlar o günde teminat!-uile ve ticaret odası 
dan musaddak vesikalaril., birlikle Antakya kışlasında mü 
teşekkil satmalma komisyonuna ve şartnameyi görmek üze 
re Alay levazım müdürlüğüne müracaat.lan 
Cinsi ı~ikları Muhammen 

Bulgur 
K. Fasulya 
Sade Yağı 
Patates 
Merci mele 
Nohut 
Z. Yağı 
Z. Tanesi 
Pirinç 
Peynir 
Kuru buber 
Çay 
Şekn 
Salça 
Sığır eti 
Soğan 
Sabun 
Ya:-; se'1zt
Kuru uzum 
OJun 
Saman 

Kilo Lira 
7446 1042 
6675 1668 
1752 2452 

13592 1223 
5320 957 
5320 487 

236 130 
2800 740 

800 240 
~360 :1416 

90 45 
~o 180 

6750 2sns 
1200 ~300 

30000 4500 
5300 1060 
3000 1350 

11000 550 
2360 472 

142000 2130 
83000 1660 

bedeli 

Kuru~ 
44 
75 
80 
00 
60 
80 
()() 

()() 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Zeytin qağı satılacak 
lVhai Emlak Müdürlüğünden: 
Cinsi Mikdarı Mubemmen 

kilo l>r K•ymeti 

Zeytin yağ• 350 91 Ura 
Zeytin yaği 31 750 9 lira 85 kuruş 

Yukarı.Ja yaı.ılı zey•in v;ı.ğları vçık arttırma suretile 
müzayedeye çıkarılmışhr' Taliv olanların teminutlarile 
b!rliktt: 29,12J940 cumaertsi günii saat 11 de ddterdarlı· 9 
~ı-ı mürrıcantları. 

r ·tzrma Açı 
Kırıkhan icra ,dairesinden: 
Kırıkbamn Cümhudy~l ma 

hall .. sinde kain (20) tapu par 

' .. -;;:-. --

a yan aleyhinde 
neşriyat yapan is· 

tasyon 

sel No: lu bir alt bir üst oda A. 

Yı havi (100) lira kıymetle ar tın~ 15 A. A. - Ec;tiya 
gazetesl ·· t d ı 

sa ve kanatlı r.addes:nde (292) d ~ . son gun .er e talya-
tapu parsel No: beş kapalı ve 1 a F aşı~rıı. al:yhın?e n~şriyat 
demir darabah (SOD) lira kıy yapa.~ gı~~1• ~ır raoyo ıstuyo 
metli kahvehane v~ yine ka· l nu tu r~dıgıoı ve bu istasyo
natlı caddesinde (524) parsel 1 r.ui. bil~~~~ !'vf usoliniye hü·., 
No: ve (50) lira kıymetli bir 

1 
cum ethgın.ı ltalyan polisinin 

brezilyadan 
25 biu çuval ahve 

getirilyor 

Roma 15 AA - ltalyan 
resmi t~blıgi : Mısır t<>prak 
lanııoaki Seydiberraninin tah 
liyesinden sonra sabahtan 
akşama ~adnr kanh muhare· 
beler ve çarpışmau.rla geç• 
miş, taarruz ve mukabil taar· ı 
ruzlar olmuştur. Fakat İngiliz 
taziki bir 1urlü hıfiftememiş 
tir. Haha kuvvetlerimiz par· 
lak fodakirltk lıi~lerile hare· 
ket ederek hava mubar~be .· 
leri yapmış ve 12 düşman 
tayyaresi düşürmüşlerdir. 
6 tayyaremiz üssüne dönme· 

rika gazetelerinin Almanyadan 
aldığı haberlere gôre, !-lit· 
lerle Mıısolini yekı:ıda görü 
şeceklerdir. Diktııtö leriıı Mu 
nihk I.> rleşerek rgörüşmesı ve 
keodilerme alınan v İtalyan 
hari~İy n:1zırlarınrn da refo 

Nevyork 15 A A . -Ame b k küçük rıükkan ve yine cüm· ı . ~ mer .ezı ortaya çıkarmak 
lıuriyr.t mahallesi11de (606) parl ıçın faalıyete ı;.reçtiğini yaz· 

sel No: ve (25~ lira kıymetli ı maktadır. 
bir arsa bir borçtan dolayı ıt!D:l~~~iiil"iloıı.-.1D1-•-• 
Kırıkh<tn icra d airesince açık Şoförlerin hl· t 
arttırma He 6 ikincıkannn 941 • e ıye nanıe 
pezartesi güni: saat 9 dan 11 ııntiliaui 

rnı~tir · kat etmesi muhtemeldır. 
Yunan cephe Mndc. duş· M~ı:suk meabalara göre 

Kalıvt: "~ çay ıthRlat bırı\g-i 
Breıilyadaki iki firma ile n.u· 
tabık bla!'ak memleketımize 
mühim rnilitarda kahve ithati
ni tenı:n etmiştir. Şimdiki hal 
de getirılecek kahvenin m;k· 
tarı ıo ilfı 25 bin çuval ara
sındadır. Kahve\el, bir üuçıık 
ay scmra memlcl:etim1ze •!e· 

ıiriimış buıuııacııktır. 

manm tauruzları mukabil H\Ucr, Atm :ı ordusu bnşku 
taarruzumuzla tard~dilmiş ve mandam Kambe\den bir r.ı· 

re kadar arttırma devam ede 
cek ve bu busustaki şartna· 

me 25,l 2,940 tarihinden iti· 
baren h rkes için açık bulu 
na<~Pktır. Arttıı ma bedeli yu· 
karJaki muhammen kıymetle 
riıı yuzelc yetmiş b~şioi bul· 
madığı helde ( 10) giin daha 

tem ıit edilmi~ olacağı ve 
onuncn günü ayııı saatte gty 
ri oıenku: en çok arttıran.ı 
ihale olunacağı ipotek sahibi 
caıacakhlar la dığer &la kadarla 

Yeniden ebiiyecname al· 
mak isteğinde bulunan veya 
eski ehliyetn~melerini tebdil 
etmek isti yen .şoförlerin im· 
tihanı 23,12,940 hırihine mü 
sadif pazartesi günli saat 9 da 
Belediy~mizde icra ~dilece· 
ğioden bu gibi şoförlerin 
ye-vmi mezkurda Antakya Bt" 
lediye dairesinde teşekkül 
e iecek komisyona müraca~ t 
lan ilan olunur. 

Vi lfıyel .. e istinaf mah 
keınesi kus.ulacak 

Ani..arıı - Adliye Vekaleti 
yeni teşkil t~d\lecek olan isti 
naf mahkemelerinin yahm:, 

ı~tanbul, lzmir ve Ankarada 

kurulmalarına karar vermiş 
ve kanun projesi hazıri tma ~.ı. 

ba~lamıştır. 
Bu istinaf mahkem :leri b r 

kısım teoayiz işlerine baktt~ 

caktır· 
il 

Neşriyat Müdürü 
• 

Seıim ÇELENK 

CH P.m"tb,.ası - ANTAKYA ... 

ağır zayii verdirilmiştır. por almıştır. Bu Rnpor.da Al 
Tayyareler.mız Yunan Ceccm maııyanın eski miıttefi~ioden r 

mu kamplarını bombardıman tık ayrllınası zamanının gel· 
eylemiş, bir denizaltı gemimiz dıği tnvsiye olunmaktad r. 
de Mısır hudutlarında bir Romadan gelen haberlere 
lngiliz ltrovaıöranü torpille· göre de, Mu<ıolini ltaiy.:tda 
yerek batirmıştır. bir isyandctn korkmaktudır. 

lngiliz tayyareleri dün Na· Hıtle:r de bu mağludıvetlerın 
poliy~ üç defa taarrurJeyle doğurac~ğı aksiilartıdlerdrn 
mişlerdir. Atılan bombai r:dan d" d - .. .. .. 
orta hacimde bir harp gemimi en ışeye uşurınuştur 
ze İı;ab .. t vaki-olmuş Ye g~mi ı 
müı:ettebatmdan 50 kişi ölmliş VBeyneımitel komisyonu du· 
tür. Bir balıkçı gemımiz tam gıtarak burasını doğrudan 
isabetle ba 4lllştir. doğrllyü ispanyaya ilhak ey· 

Tanca lspauyaya lemişti~. . . . . 
·ııı k d"ld. lngılterenm Madrıt sehrı 
1 a e 1 fı bu hareketi lspanyol hukü 

( rın gayri menkuı üzerindeki 
hakıarım hususilu faız ve ma 
afa cıa·r iddialann evrakı 
nıüı.bitelerile birlikte (15)gün 
ıçinde ır:nı dairesıne bildırm~ 
leri n ksı ha!de h ııklan tatış 

sicili\~ s bit olınadık,.;a sabit 

HalRta 
... 

• Bu ak amdan itibaren 
Film sergilerinde altun ma· 

dalya alan büyük şaheser 
GÜNAHKAR KıZLAR 
Ytıkında : Tüccar Horn 

Londra 15 A.Ar- lapan· meti nezdmdb protesto t: tıniş 

bedehnın paylaşmasından ha• ,le pey akçıı:.ınrn veya milli 
riç kalacakları ve talıp olan bi r- bankanuı teminat melctu• 
larm muhammen kıymetin bunu getirmeleri ilan olu· 
yüzde yedi buçuf(u nisb etin· uur. yol hükumeti, Tan~dak; tir. 
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