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Vilô.yet Parti Kongresi dün 
1 

. geni idare egetini seçti 
Kongre çok fay dalı münakaşalarla beş bu

:çuk saat devam etti 
:r Valimiz ve Parti Miııfettişinıizle alakadar daire müdürleri di 

lekler hakkında mufassal izahatla kongreyi tenvir ettile~ 
Cümhuriyet Halk Partisi bendinin yıkllması. elektrik 

Vilayet Kongresi dün öğle· tesisata ve topraksız çiftçiye 
.. den sonra Parti Müfettişimiz toprak temini gibi Reyhari

Fabrettin Tiridoğlunun riya· ye ıçın hayati ehemmiyeti 
setinde ikinci celsesini akde I ~~iz meseleler buluı~makta 
derek mesaisine devam et • ıdı. 
miş ve saat 15,30 da başlıyan Kırıkhan kMza.!fmt •ı dile~-

K f l Olarak beş ı leri arasında merkezde bır 
ongre, ası asız · · k" b 

_ d""kt nra saat orta mektep tesııı, es ı orç 
saat sur u en so d 
20'30 da sona ermiştir. lar nazan dikkate almma an 

Öğleden sonraki bu celse çiftçiye para ikraz edilme.si, 
Je ilk olarak idar~ heyeti · hayvan neslinin ıslahı ve 
nin bir senelik mesai raporu hastalıklarile mücadelesi ıs · 
okunarak tasvip olunmuş ve tcniyordu. 
L>unu merkez kazalarının di· Y ayiadağı kazası da, ın-
leklerinin okunması takip ey hisar idaresince tütün züra • 
I ·şı: 1 Merkez kazasının ına f&zla tütün ta'ımin ed:J 
~~~ "ıistesin~e b~lha~sa ,;en diğind en şikayet edilerek bu 
virat ve tanzı!at ışlerı, 1'.8 • na bir çare bulunmasını, çift 
raksı ve Güıdüren köyleri· çinin elindeki tütünlerin bir 

nin Bedirge nahiyesinden an evvel satın alınmasını ve 
•7nlarak Hıdırbey nahiyesi· hayvan neslinin ıslahını iste· 
ne bağlımması, birçok köy • m~kte idi. Bu me:ıele üzerin 

d · de ınhisarliir Başmüdürü iza ler e yeniden mektep ınsa· 
sı ve bazı köy okullar:na ila- hat verdi ve Yayladağ deıe 
veten Öğretmen tayini, !ira( ge~i ve Parti Reisi ile uzun 

h ·· d l K münalıcaşalar oldu. astabklarla ınuca e e, ar · 
bt:yaz köyündeki üzüm 'bağ- Yayladağdan sonra Dört· 

h t l ki Yol kazasının diiekleri okun larma arız olan as &. ı arın 
•tedavisi, orman işleri ve ke· du. Dörtyollular m~rkezde 
reste katiyatı, köy yollarmın bir köy odası, köy yollarının 
tamir ve ıslibı gibi mühim islahı, su meselesinin halli 
-ve ~sash şeyler bulunmakta· için beş bin lira yardım te-

mini, Erzin nahiye1'iode ikin 
idi. . .. 

Bu dileklere ıınısile Va- ci bir okulun tesiıını 1ste • 

r'limiz, Ziraat müdürü, maa- mekte idiler. 
rif müdürü, Sıhhat ve Vete Hassa kazasınrn dilek ra
riner müdürleri mufassal ce porunda, Aktepe - Isıahiye 
vaplar veı erek bunlardan şosasınm inşası bir Trahom 
tahakkuku kabil olttnlanmn mücadele merkezinin tesisi, 
hemen, şimdilik blhakku~u kaza merkezinde beş sınıfh 
kabil olmayanların dtı imkan bir ilkmektep inşası, bazı köy 

h kk k Çalışıl !erin Kırıkhan · kazasmdan nisbetinde ta a 11 ynu 
ması. için ırlakadar makamlar Hassa kazasına bağlıanması 
nezdinde teşebbüsattu bulunu ileri sürülüyordu. 
lacağı bildirilmi~ ve bilhas· Nafıa müdürü, ıslabiye 
sa Valimiz Şükrü Sökmeıısü yolunun inşası içiu gelecek 
er kongreyi tenvir eden mu senenin naha bütçesine 600 
f assal izahatta buhııımu~lar· bin Jirn tahsis, 1 onulacağı· 
tiır. Maanf işteriııden bahse· nan Sayın 8aşv ... . ılimiz tara· 
Jen valimiz, ahrııuı tedbirl:r fından vlldediıoığini söyledi. 
le 4 stmeye kadar mektepsı:ı En son olauk isken ie • 
köy ı, alınıy11cağrna İfaret ey· ruıı kazasıııuı dilekleri okun 

lemiıtir. du. Hu rapordll lskenderun 
Merkeı. kazasmdan sonra, tüccarlarının elinde mevcud 

*•rasile Reylıaniye, Kırıkhan tütün stokunun bir ttn evvel 
Yayladağ, Dörtyol, Hassa inhisarlar müdüriyetinca sa· 
'Ve ı.k~ndcrun katalarının tın alınması, bir kısı.n köy • 
ıdilelderi okunmuştur. lt~rde tütün ekimine müsaade 

Reyhar.iyenin dilekleri edilmesi, Suriyeden soğan 
.arasında köy mektepleri, ıner tohumu celbi, batık ihracıh 
.lt°zde bir orta okııl teşkili, 11111 kolaylt:şlırılması, Hatay 
hayvan nesliniıı ıstahı, çeltik devletinde alacatğı olanların 
ekimi, trahom mücadelesi ve hu haklarının kolayca alın· 
Anıık batakhğmııı kurutulma roası için teşebbü:>te bulunul 
.&ı i~iuin _.teırii Mazlunıpc1şa 1 waaı, lskenderwı - Payas 

1 şosasının tamiri, hastalık bu· 
lunan köy!ere seyyar doktor 
temini, topraksız çiftçiye top 
rak verilmesi, köylerde ye• 
niden mektepl"r inşası :gibi 
meseleler mevcud bulunmak 
ta idi. • 

Bütün bu meselel~r üze· 
rinde madde madde uzun mü 
nakaşalar olmuş, alakadar 
daire müdürleri kendilerine 
taalluk eden kısımlar üzerin 
de mufassal izahat vermiş· 
lerdir. Bunlardan tahakkuku 
nuo vilayetçe mümkün olan 
kısımları tesbit edilmiş ve 
vilayetçe tahakkukuna imkan 
0lroıyan dileklerin de alaka· 
dar makamlar nezdinde ta -
hakkuku için çalışılması ka· 
rar altma alınm1ştır. 

L>iıeklerdl'!n sonra bütçe 
ve besa.p .encümeni Raporla 
rı okumuş, kan ve vilayet 
bütçeleri madde madde mü· 
zakere ~dilerek kabul olun· 
muştur. 

Kongre mesttisine son ver· 
mezden evvel vilayet idare 
heyeti asli uilarile yedek 
azalarını ve Büyük Kurulta
ya gidecek murahbaılan seç 
tikten sonra saat 20,30 d 1 

mesaisini bitirerek dağılmış· 
tır . 

Vilayet idare heyeti aza· 
ııklarına seçilen zavat şun· 
lard1r: 

Samih Bilal, Selim Çelenk, 
Hayri K«rpat, Abdullah Bil· 
giıı, s~plıi Bedir, Mahmut 
Kuşçu, Ş. ile Sabuncu, Maa
rif Müdürü Rifat Necdet 
Evrim er. 

Yedek azalar da şunlardır: 
Şükrü Balcıoğlu, Avukat 

Suni Attar, izzet Zekeriya, 
Şükrü Melek, Salahettin Ôzal 
Mehmet Can, Ali Mmrlı Nu• 
ri Aydirı, Doktor Ali Muhar 
rem Civelek . 

Kurultay Murahhaslıkıarma 
Samib Azmi Ezer, :iaydar 
Kılıç seçilmiş yedt"k azalıkla 
ra da Bahrt Bahadır ve Dok 
tor Talat .Civelek intihap o· 
olunmu:slardır. 

Yeni idare heyeti azaları 
kongreyi müteakip toplana· 
rak riyasete Abdullah bilgini 
muhasipli~e Bahri Bahadırı 
ve katiplige Mahmut Kuşçu 
yu seçmiştir. 

Yeni idare h~yetini tebrik 
eder ve kendilerine muvaf • 
fakiyet diıeriz. 

• • • 
Koogredoo ıonra Parti ldı· 

Başvekilimiz Dok. 
tor Re/ ik Saydam 
Bü9ük Millet Meclisinde 
mühim bir nutuk irad etti 

Bazı maddeleri değiştirilen Milli korun
ma. kanununun tatbikah hakkında Başve· 
kilimizin verdiği çok mühim iza,hat alkıı ... 

tarla tasvib olundu 

Ankara 26 A.A. - Büyük gibi eskidiği görülmüştür· 
Millet Meclisinin dünkü top- Bittabt kanun çerçevesi 
lanbıında Milli korunma kanu dahilinde çalışan hükumet bir 
nunun bazı maddelerinin ta· çok müşkülata uiradı; bir. 
diline ait kanun liyıhaaı mü· çok noksanlar gördü, birçok 
zakere edilirken lnirsüye ge tecrübeler edindi. Bunlardan 
len Baıvckiı Doktor Rnfik aldığımız netayıci şimdi buzu 
Saydam aşağ,daki beyanatta runuıa getirdik ve tedkikini-
bulunmuştur: ze arzettilc. 

Arkadaşlarım! Müatakil Grup namına 
Milli korunma kanununun kanun hıkkmda umumi muta· 

bir senellk tatbikatı esnasın· lea dermnyan eden arkada
da gördüğümüz bazı boşlukla şım Fuad Sirmenin söyledik 
rı doldurmak üzere hazırla· leri ~unlardır: 
dığımız kanun liyıbaıiJe bir· Tatbikten mütevellid ne-
likte huzurunuza geldik. ticelcr müsbet olmakla bera· 

Tekdir buyurursunuz ki ber tam değildir. Hila bu 
son bir sene buhranlı bir se· müşkülat mevcuttur. Hıllun 
ne olmuştur. Harbin devamı ihtiyaçları için kafi stolc ~li· 
buhranı arıt,rmış ve bir hafta zımdır.Fiat tespit ve müra
evvel verdiğiniz karsrların a· kabe işi tam olmamış hr. Mu 
d"ta bir sene evvel v !rilmiş (Sonu ikincide) 

--mT~rra•••••••••--•• ••••••• 
Arnavutlaı 

ltalyanları cephe ge 
risinde dehşet içinde 

bıraktılar 
Atina 26 A.A.- Arna

vutluktan alınan haberlere gö 
~ 

re Heyeti Kongrede bulunan 
Mümessiller şerefine 50 kişi· 
lik bir ziyafet vermit ve bu 
ziyafette V alimizl~ Parti 
\4üfettitimiz ve hükumet 
erkim huır bulwımUf lYr. 

re, Arnavut Çeteleri cephe 
yeriıinde büyüle mikyaıta fa- l 
aliyet sarf etmekte ve bu faa-

liyet ltalyan otduiunu dehşet 
içinde bırakmaktadır. Bazı 
çeteler arnavutlu~un merkezi 
olan Tiranaya kadar girerek 

İtalyan Valisinin oturdu~ıı 
bina da dahil olmak iiıere 

ltalyanlan Arnavutluğu tah· 
liyeye davet eden b1'yanna· 
meler yapışbrmaia muvaffak 
c.lmuşlardır: 



Başvekilimıziıı beyanatı Fransanın Suriye Komiseri l lngiliz Kra.lı 
Dün akşaın Roın~nya yolile Istanbula geldi lugiliz mille ine 

İstanbul 26 A. A. - Fransa 
nuı Suriye Ho- Komiserli

*ine tayin !dilen '-.Jenhal 
Denz dün Akşam Romanya 
vapurile Kostencı>den şehri· 

m\ıe gdmiştir. Aym Vapur 

il\ Bükreş Büyük Elçimiz 
Hamdullah Suphi Tannöver 
ve Mısırın Bükreş Elçisi de 

hitabede bulundu 
Londrf\ 25 A. A. - Noel 

bayram\ münesebet~le İngiliz 
mitltıtine bir mesaj gönderen 
Kral Corç bu mesajmda di· 

yor ki: 

Başı birincide 

tabassıslardan azami istifade 
edilmelidir. Tüccarı ne muta
zarrır rtmeli, nede ihtikara 
teşvik e::dt!r vaziyette serbest 
bırakmalıdır. Mürakabeyi tes 

~evvel Milli korunma .. kauunu: 

kabul edi\lrken. Saym arka· 
daş,mtz müstakil Grup 'Reisi 
Ran11 Tarhamn sorduğu sual· 
lere verdiğim cevapta bu bu·~ 
susta mutabas,ıs1ardan aza· 
mi istifadenin bizim esasen 

ş~hrimize gt>lmiştir. 

Ron1any da mev· 
kuf mu? 

··Sulh gün\~rinde Noel bay 

Milli Korun-

1

. 
ma kanuuu; 

Layiha son şeklini 
aldı 

' 1 Londra 25 A. A. - Röy 

1 

terden : Romanrarmı Sabık 
Londra Elç1si gazetelere şu 
beyanatta bulunmuştur : 

ra ... ıdır.Ebeveyrileri nerede bu 
ıunursa bulunsun bugünde çocuk 

larııı me~ut o~maları ıçin eli· 
mizde geleni yepı.scağız. Bir 
çok vat:mdaşlar cephede düş 
men la çarpısıyor. Birçok ai· 
lt!leı muvakkaten dağıhlm1ş 
bir vaziyette bulunuyorlar. 
Al\avatanda ve ecnebi mt-m 
lekatlerde bulunan una ve ba 
balarından ayrılma~ çocukta
r1n11zt se ıen ve oıılnrt mi· 
sahr edenl~re teşekkür ~cı~r, 
saadet hlenm. Drıha mesut 
bi( Noele kavu~'na1t1rını da 
temenni t:derim. 

Ankara (Gümhuriyet) 
Milli Korunma kanununun 
bıu maddelerini de~iştiren 
ve kanuna yeni hukiimler İ· 
lav~ eden layıhanm Meclis 
Muhte\it encümenince tetki· 
ki tlihayel bulmuştur. Feri· 
duıı Fikriyi reisli~e Vt! Ga· 
fip Bingöl (Koııyu) yı mazba 
ta muherrirli21ine iııtihap e· 

d :n mı htelit Encümen ıayi· 
hası tedi\lerle kabul edilmiş· 

tir. 
Muhtelit Fncümen maz 

hatasını haz&rlamış olduğun· 
Jan layiha bu~ünler<le: Mec 
tis umumi heyetine sevke<li 
lecek ve bir ihtimale göre 
müstaceliydle müz ,',ere olu 

nacaktır. 
Başvekilimiz Dr. Refik 

Saydamın bu mühim la) ilıa 
do\ayısiıe, M\Hi Korunma ka 
nunnnun 9 ayhk tatbikatın· 
dan alman neticeler hakkın 
da Mecliste beyanatta bulun 

ması muhtemeldir. 

Devlet 
Piya~anıızda nazım 

rol oynıyacak 

·· - Sabık Kral Karolu j 

hayatının tehlikede olduğuna 
dair birçok emareler vardır. 
Almanyamn ~esirile hareket 
eden ispanya Harıciye Naıı· 
rı Serttno Sunt!r ~ sabık Ro· 
manya kralı Karolu bır şato 
da nezaret altında bulundur 
maktadır. Şahsi hürriyete in
dirilen bu darbeyi protesto 

edel"im. 
Şurasını tebarüz ettirmek is 
terim ki, ispanya Haricire 
Nazın Serano Suner, baya· 
tını Kral K~rola medyundur. 
Çünkü ispanya dahili harbi 
esnasında Romen sefaretine 
iltica eden Nazır. o zaman 
lspanyol Cümhuriyt!tçilc:-inin 
ısrarlı taleplerine rağmen hi 
maye edilmiş ve Kral Karo 
hin emrile teslim edilmemiş· 
ti eğt>r o zaman leslim edil 
miş olsaydı bugun hayatta 

~utuııınıyacttkh 

Almanganın 
Fransız dahili iş\e
rine karışması iyi 

ka rşılau roadı 

Şunu unutmayın ı. harp 
herke~\ bıı B .. ı c-ıdt>n !\~ıran 
müşterek teh 1ıceıer ve ınüş 
terek ızurap\ardır. Mabrumi 
yet v~ yem su-aııtııara azım ve 
neşe 1lf' kı.ırşı koymağa mec 

bunız. 
Cihaııa ilan eJebilirinı ki. 

lmpaı ahn\uğuıı hn tarafın· 
<la tesaniil ş~n ve ;ırkadeştığm 
büküm surdüğüım ~ördüm. 
Bu ızhrapiardan yem b" r u· 
henk doğın•ıştur. Bunu mu· 
hafaza atmeliyiz. Kadın, er· 
kek her ln~hz kendisinden 
başkalarını düşlinmeld mu· 

kelıeftir . Hepinize meıut bir 

Noel dilerim. 

Al1nanqanın 
Amerikayı 

tehdidi 

ri dmelidir. · Koc,rdin syon 
kafi bır itiyad bııHnt. ğelme· 
miştir. 

Arkadaşlar! 
:v\Hii korunma knnunurun 

tatbikmden müt•vel\id -neta· 
yiç müsbet. fakat hakikakn 
tam ve kamil de ı\dir. Olma 
dığınm misnli de bugün hu:zu 
runuza getird\ğımiz yt>nı ta· 
dıllerdir. lıir defa memleket· 
te yepyeni bir uzuv olarak 
kunılan bu cıhazııı işlerkP.ıı 
gösterc!iği bır t1k1m müşkı.i\· 
le r oldu . F ~rtr~r ılışmakta 
mu külat çekti. ı hşnıak is·' 
tiyen\t'r bunu karŞ\ muş'\cülflt 
gösterJil .. r. l>ev1et teşkilatı 
lazım o\duğu kadar rniiceh· 

hez olmadığı içiı' müşkülata 
uğr-' hk. Ru teşi<ilatı vücude 
getirmt:k için çahştı!. ve ne· 
tıt!ede bir takım tadılal[a 
hu:uruııuza bu tayıhayı gt-tir 

dik. 
tıh· latta ıuüsküliit olmuş· 

tur. f3uııu tafsil." iuıum ~ör 
men:. HakıkaUe ınüşıcülat ol 

muştur. Çünkü bu buhran 
nihayet alelade m~vz\i bir 

şı.uımız olduğunu söylemiş· 
tim. Bun\ardan istifade iç111 
ğerel< Devlet daireleri ve ge 
rek şahsen k udim elden gel! 
diğ kıd u ıçatış•yoruz. Bun· 
darı cnıi olabılirler. rücca· 
ra müşkufa ~ös •rt>rtl:, Ka· 
nuna aykırı haı ekt-t t"Jenleri 
ticatd alt!muHil"n ç~kıırnk v~ 
ya onları st•rbe.sl bırakarak 

büyük bir ihtikara meydan 
vermek istt".r Tiyoruz. INite· 
kim aldığımız birçok kl\rar!ar 
lıeyetı celilenizce malümdur. 

Biz Tücan millet hayalin· 
da lazım bir un!ur telakki e· 
diyoruz. Fakat tüccar bu u· 
s:ııe riayet etmezse tamamen 
içımizden çıkması laıımdır. 

Koordinasyon meselesi 
lıakkmdıı bazı arka'1aı;lar bu 
ıneselrnin kafi bir itiyad ha 
[•ne gelmediğini b~yan bu· 
yurdular Bu hal Vekillerle 
\3a ,vekil arasında değildir. 
Bt·lki Devlet da\relari ara-"' • 
smda olııbiıir. Mafümu alini% 
Devlet ~dairt>lerinio birçoğu 
kendi hudut v~ satahiyetl~ri 
dahilinde çalışan müessese· 
lerdir. Bunların müşterek ça 
lışınası esashr. Bunda birta· 

buhran değildir. Yahut diğer 
bir alemin buhranı değildir 
Bu buhran, çok yakınımızda 
cereyt.t.11 ed ... n bir l>ul .. ol· kım nbk•anlar ızörülürse eli· 
ması do layısile lıakikatı::n ıt· mize geçtikçe tamamlamaya 

halattn müşkülat olmuş .. •r. 
Halkın ihtıy lr.n ;çın stok 

ın,.selesine gel·:'!Ç : Eger el
di! stok mevcut dı->?ılse dahil 
de stok olmanıasıııdandtr. 
Hakikateıı halbn vı· hatta 
ordunun ihtiyacını temin için 

çalışıyoruz. 

Ümid ederim ki, bu mu· 
vakkat kanuı1un meriy~t 

Ankara - Veri\en malii· 
mata göre, hükumetin müs· 
b\ft9il\eri himaye utmı!b V<! 

fiyatlara• dü~mesiııe meydan 
vumtnıek için, tütün ve zey 
tinyağl piyasasına müdahd.le 
etmeı;i kuvvetle muhtemel· 
dir. Bu husustaki kararın neş 

Bern 25 A A. Alman· 

y<'d8n lsviçre gazetelerine- CJe 
}Pn haberlere- .gurr, Fransa 
nın ıdahiti i~ln:n · karışma~• 
Almanyada iyi kar~ılanmamış 
br. Bu har:eketiıı lnitiııı Fran 

Ame~·,k~da ~layla bazan müşkülata uğradığ,mız 
~Yştland1 zamanlRr oldu. Bu !\tokları 

ten kalkacağı güzel zaman· 
lar ~eldiği vakit Devlet da· 
ireleı i de birb~n-ieril,. çalııına 
yı öğrenmiş ve buna ahşıoış 
olacaklardır.,, 

Nutuk "Br<ıvo,, sesleri 
ve çok şiddetli alkışlarla kaı 

~.rinden sonra tütün ve : zey· 
tinyağl mübayaa olun~cak 
ve ıbükümet piyasada nazını 
·rolü ifa edr.cektir. 

sanın işgalini int&e edeceği 
ve bunun Alman .uıüdafaasını 
ve Atm.111 rıicat lrnttım teh· 
dil edeceğ~ söyl ... nmektedir t 

Diğt>r t:.ıraftan Almanlar 
Lawahn te~ rar kabineye gir· 

Fransaya vitaınin ınesirıde ısr.~r etıuektedirle:-. 
gönderilmesine m Üsa· Fakat Pt>teıı bütLin bu ısrar· 

ade edildi ları istıhhıfla karşılamakta• 
Nevyork A. A. - Fransa· dırr 

ya yardım için kurulan Ame Bulgar bü .. çesi 
rikan cemiyetinden bitdiril· Sof ya 25 A. A. - Bul· 
diğine göre lngiltere hükii· garistanm 941 bütçesi par· 
ıneti 3,000 kapsül vitamini ıle lamen toya verilmı;;tir. Bu 

fo ı0,000 kapsül D v\tauıiniııin biltçe 10 milyar Levayı bul· 
Fransaya nakline müsar.<le .maktadır. Maliye Nazırı l::>u\ 
etmiştir. } garistamn mali vaıiyeti hak 

Kapsüller tayyare ile gön ı kmda tnedistf'I uzun beya • 

ıJerilecektir. aatta bnluıımu~tur. 
ltalya artık kaıka- İngilterede aınel€. 

ücretl~ri 

N k 2 ~ AA 
6

.. . yap mad t:. Fakat yapabilmek şılaomıştır. 
.. Aevy~rk ) 

1 
· :- Au· l ic;.iu si:z.de ' lazım p.e!diği 'ka· 

tun merı tt gazete en l· 1 A • ddA 
'I. •

1
...... •• d I dar salah1yet ve :na ı yar· Kayıp mühür 

manyanııı Mmerı~tıya gon er . . ş· ı· b 
dF'>-i 

1
btardan bahsr.tmektedir 1 d~m nca ettı · · Hnllı unu ve 939 senesinde yaptırdığım 

•· B ı t ı · rıyorsunuz. A1.ı' oa\u Haydar adına mah 
ler. u ıususta g., ıe e erm F' . ·· k b ~ 
müt \ea hillaseları şudur: . ı~t t~spıt v: rouru a e· kfık mührümü kaybettim, Ye 

~' Alma . tehdidi çocuı.< sı dogrudar. dogruyn devlet nisini çıkuraçağımdıı eskisinin 
ça o.ıır narnkettir. Bununla 1 te~kilatına munz,ım bi · iş ola bük.mü olmadığını ve kimıe 
bf'raber bu tehdidin ihtiva et· rak kabul Hriildı· f'iat ınüra · ye borcum l>ulunmıad&ğım: 
tiği hakaret Amerikadaki kabes\ni başlı haşana bir cihaz ilan ederim. 
inflala büsbiıtün arttırmıştır. haline getirmek laıımılırı Bu tn~zi köyü ihtiyar heyeti 

Hitler bu güne kadar ken suretle rıılirtıkab nin daha iyi aıasıeclan Ali oğlu Haydar 
dini müdafaaya muktedir ol· olacağı ·anaatıne vıırdık. 0· 

oayan rniHetıere bücunı et· ı nun için bu gunkü •eşkilah 'Neşriyat Müdürü 
miştir. rnızla bu ş~kle doerı1 ylirü Seıim ÇELENK 

Almanya, Amerikaya gorı yece~iz İlk o\arak b\r ene C.H.P. nıatbauı ANTAKYA 

derdiği bu tehditten Alman i!tr.: 
3 k :• 

milletini haberdar etm k ce· Erzak satın alınaca 
saretini göstcrt'memiştir Çün- 1 HHlcty J nchırma bid~klni için a~ağıda oins ve 
kü Aımanlar ~eçen S-14 lııır 

1 

k h k t i\l~\k ekslltıne 
binin Amerikanın barhe )!İr· miktlin Y Z\lı ••rıa • y·•ın ve• m • ru il ' 

ıuretilesat111 lınacak tır. 
mesilo •,aybedildiğini vı· bu o d · 2 - ıh le 28,12,940 cunHırks\ günü saat 1 a ıc· 

sefer de Amerika harbe ~ir · ! ı " k , a t d1lecektir Ta\"p olanınr Antakya kı~\aıımt il muteşe 
dıği takdirde ayni akibetle ı. l ·ı kil satınalma omisy nuna !.eminat\arile ve vesıa.11 anıt 
k'arşılaşıl cağını çok iyi bil-
nıek.tedir ler. birlıkte rnüracaa tlarl. ınıyacak halde 

Londra 25 A. A. - in· 
Kiliz :gazeteleri, 1aon ltalyun 
aıuvaffakiye tsizliğini • tt-:fsi re 
devam etmektedirler. liu ga 
zetdere göre, ,ltalya art\k 
kalkamıyaca\c derecede bir 

ondra 25 A A. - Yeni Almanlar eğer tehditlere 
bayat şartlarmo uymak için kulak asacağmnzı ümid edı· Ciıısi 

Sack yağı 

Nohut 

ki\Q 
1752 
5320 
2800 

vluhamıneıı b'!l\eli ~lutJak. teminat 
lira kuru~ lir• kurut 
2452 80 183 96 

hezimete uğtamıştır. 

Çörçilin nutkunun 
ltalyancası 

Londra 2S.A. A. 

tl 
· yorfarsa, bayı.l sukutuna uSJ· 

•lngilterede amele ücre en· b rıyacaklardır. 
ne yılbaşından iti aren gün· Hukuku düveıcilerin teh· 
de 6 pens zammedilmiştir. 1 a 

5 
"' z· ditleri biıl ngiltereye yardım 

Çörçilin ltalyaya hitap eden dantııl~ gerı koya~az. 
uutkunun 1talyanca • ..ne 1 ·'' . 'eye yap.ıgımız yar 
. l 

1 
. 

1 
d ğ l dım iiurmamalı Vt:J son hızını 

sı te& yan ~sır erme a ılı • abd 
t 

alm ır. 

IDli ır. 

Zeytin darı M 

Zeytin yagı 
Toz Ş!"ker 
Sı~ır eti 
Ocıu .. 
Sawan 

236 
6750 
~00 

142000 
83000 

487 80 36 60 
740 55 50 
130 9 7S 

2565 192 38 
4500 337 50 , 
2UO 159 15 
1 ot>O 124 SO _ 
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