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~eşriyat Müdürü 

ŞIJlcrll BALC/Oülf:;. 
Sahibi ve Bas muharrırı 

- • >" 

Parti idare heyetinde P.!Vlüf eti işimiz lngilterede Görülmemiş 
bir tank C evdet Kerim lnced.ayı ite f\J ... 1.ir:ntaz Ök

ınerjn yerine ldarfl Heyeti le Prolesöı 

Hasa n Reşit l a.nkııt v Fethi Altay 
seçildiler 
. Ha:- nas~bctilt' inhilal ed .. n lda· 

t 
Ankara 3 A. A. f> Heyeti azalıklarına Ma · 

ld gv mı a göre Cüm· r p 
er a 

1 1 
z . . ' ~ raş mebusu ve Seyhan ar· 

uriyet Hal~ Partısı Umumı ti Müfettişi Hasan R"şit Tan 
ida re Heyetı azasrnpan Cev kut ilt> Fethi Altay seçilmiş 
~et Ker im İncedayı'nm Mü· (erdir. Bu suretle eksilen 
l~akalat Vekaletine V f": Anka teftiş kadrosuna Mardin rne 
a mebusu Mümtaz Ekmenin busu Hasarı Meııemeııcioğlu 
icaret Vekaletine tayini mü tayin edil~iştir. 

1 :Seferberlik halinde 
lsilah altına alınacak r11em11.1-

l~rzn maaşları nasıl ödeiıecek. 
M a ş kanununu t~ dil eden bir layıha Bü-

a yük Millet Meclisin e verildi_ 
k M c k .. nununun re ve müesseselerınden al· An ara - aa,, " 

dd 1 in;n tediline makta olduk ları maaş veya 
azı m a e e r !A l h .. ücrdler i haiz olduf:dsrı rütbe 
air olan kat~~n ay ı :~sdı ~i. m1Taşlanndaıı az olduğu far· 

k.. t echsme go n erı b . 1 . 
ume m . • kı ve askeri bir riıt eyı ıaız . . Bu tadıle nazaran, se l 1 . . 

.ltıışt:r. . • h' h · · olupta yul arıca yazı ı daıre t. ı e rlikte fıh ızmet ar cın .. , 
r ; l 1 lı ve müeQc.ıt c·lt't de mustalıat>m (le ilah u tına u ın n mua\ 

devlet mem\lrlarile ücretli ol mayanların maaşlarının la· 
mamt talim ve ınanevr.ı içııı 

lll tmurlann memuriy<'tleri uh orduda ı aldıkları rmidc ett> 

dderiııde ipka, maaş veya iic münhasır olmak Üzt>re kıtaya 
t~ llt" ri tularuıııı yarısı kendi· iltilıaklarındtın itibnreıı mılli 
lerine veya ailelerine ita ol~ müdafaa vekaleti hütçe:;in • 
tıacaktır . Ancak bunlara verı , ·ı kt' 

oen verı ec ır. 
lt-cek mebuıiğ,i20 !ı radan aşa k T. 
~ı olmayacaktır. Tür ig e6. fa l 
Bunlırdan askeri hir riıtbe .. • 

le silah altına alınanların rüt garı ~·ıcareiı 
bett~rine göre maaşları tutarı Ankftra - İt"lyanların 
ltıülki vazifeler inin maaş veyıı Vagon grupaj namı altında 
~creti tutarmda ıı noksan bu· tice ret katarları ihdas ele-· 
lll rıuuğu takd irde farkı ıne~ı c~kleri haber alınmıştır. Tür 
•ı.ıp · old ukları daire biitç l Stn kiye ile! ltnlya arasındaki de 
dtn tasviye olunacaktır. niz yolunun kapanıaası uz~· 

Umumi muvazeneye d.ıhil rin~ İtalyanlar gerek mc-m· 
tılan mülki ve hususi bütç e Ieketimiz, gerekse nıeınleke· 
lcrı: idare ed•len d.ıirelerle timiz vasıtasile diğer ıne n· 
lcrm ayesinin temamı devlde leketler ile yapılan ticari mü 
!:it olun ve husus i kanuııl ır· nasebetleri idame mnksndı 
ı" devletçe teşkil edilen veya \la İtalya - Türkiye arasm· 
l:ıi r imtiyaxı işleten nıües~ese da direkt ticaret katarları 
~tl e müstahdt':m olanların işletmeyi düşuııınel<te.dirler. 
'ila~et ve Belediye daimi en İtalyadcın kalkacak bu Kal r· 
t•ıneıı leri czulıklarında bulu· larııı Bulgaristan uzer nden 
ıı,l\ \ardan tali m v e mane vra lstanbula geleceği söyleR· 
ltıu nıı~ebeti le silah altına ,1ı mekted ir . ~ 
'lı\ıııum ıııuş yeya licrdleri FRANSADA İMAR lŞLEl:{l 
llı c-ıı sup oldukları ida r t- vr- mü Vişi 4 A.A. - Harbten 
tg, ı::st' l erce tanı olarak vt rı b' k 
lt<!cktir. zaı a r gören Fraıı:;ıııım ırço . 

365 r yerlerindeki köp rii ve Tünel Ancak ln ıılardan ° 
1 

· .. 
!erin yt'n:den iman iş erı mu· 'ayılt kanunun 19 ncu ve sa it biı :,ulhada inkişaf eluıek 

~659 sayılı kanunun 10 ucu ı 690 
ı.. d ted\r .H:ı• pt !n açıl un 1 g~ "''ddesine dahil müstah em .___ k 1 
1 • dilwiıı yüzcl ı:: do~ııı apatı m.ş ~re ve rilecek ücretin nıcıuıı 6 k k 

40 bin kilometreii: elt" lri llıiiddcti 45 günü geçirnıi 
~'!cektir . Bunlardan asi.eri lt!sİsatı kabJosu He yıkıian 
bit rü tbeyi huız olanlnno 50 J köprüden 185 şi seyui· 
"" aef ere açılmıştır. 28 lunelderı ~llaş veya licretl~ri . tutan .. b 
il\~ d 12 tünelin yenid~rı inşlisı it ~nsub oldukları - :ure ve 
tq~ 1 k m·ış, bu ; ... ıer için bir milyar . "'lle1el~rce tam o ara~ ve v 

tilccektir. Bu gibi l ı:: rin dai· frank sarfolunmuştur. 

Yarın geliyor 
Gaziantep Vilayet i Parti 

Kongrelerinde bulunml\k Ü· 

zerf! yirmi gün evvel Ga?İan· 
tebe gitmiş olan PartiMiife t • 
tişimiz Fahretlin Tiridoğlu 
yarın şehı im ize gelecektir . 
. Parti Müfettişimi zin gelme • 
siııi müteakip Vilayet dahi
lindeki Ku a Kongrelerine 
başhnacak ve kaza kongre 
Jerinden sonra Vilayet .. Kon • 
gresi yapılarak idare heye ti 
seç;lecktir. Kong r .!leriıı P.n 
geç 25 kanunuevvel ayı için 
de bitmiş olması lazımdır. 

Vali Muavi•',l imız 

İstanbula g itti 
Vali muavinimiz Akif İşc ian 

bazı hususi işleri gö rmek üze· 
re VI! bir hafta izinli olarak" 
bu saheh lıtaııl>ula. ~itmiştir. 

lyi yolculuk di lerız. 

Türk - Bulgar 
münasebatı 

• • tayyare ıanesı 
8 milyon lngiliz lira 

SıDl geçti 
Londra 4 A .A - lngiliz 

Havatnezın AvamKamarsm• 
da sorulan bir ıüale cevaben 
tayyare satın almak için şim 
diye kadar İngiliz milleti tv· 
refından teberrü ~dilen para 
nm 8 milyon 88 bin İngiliz 
lirasına baliğ oldu~unu söy
lemiıtir. 

Nazır, milli gayrnte buka· 
dar alicenab bir ıekilde işti• 
rik edenlere hükümetin ha· 
r~retli tebriklerini beyan e l· 
miştir. 

Yine Avam Kamaraannda 
sorulan bir suale cevap ve· 
ren lngiliı Ticar~t naıırı, 
Amerikaya 60 tiçaret gemii
si ısmarlandığmı ııöylemiştir. 

lngiliz-lspanyol ticn 
ret anlaşması 

M1tdrid 3 A. A. - lngiltere 
ile ispanya arasında uzun 
zamandınb~ri müzakeresi 

Bulgarist a n 1-lari- yapılan ticaret hakkındaki 

Italyanıarın kullan .. 
dıkları tankların geri 
açma süratı 60 mil l! 

Londra 3 A.A - Arna • 
vutluk cephesinde ltalyan 
askerleri veziyetini teşrih e· 
den Röyter ajans' şu şayanı 
dikkat ve gülünç haberi ver· 
nıektedir: 

Yunanlılar , ltalyanhtrdan 
aldıkları tankları kuhanmak 
için ilk .zaDUlnlarda çok mÜf 
küJit çr.kmişlerdi. Çünki bu 
tankların birinci vitesi 5 ve 
ikinci vitesi açıldığı zamanda 
10 milden fazla sürata malik 
bulunmamaktadırlar. Fak at 
bu son sistem tankların geri 
ye gitn,e vitesi açıldığı za· 
mau 60 mil süratl~ geriye 
doğru gettiği görülmüthir. 

İtalyanların bn tankları aür 
atla kac;malr için yaptıkları 
anlaşılmaktadır. 

Manidar bir ziyaret 

ciye Nazın bir aa u konuşmalar sona ermiş ve iki Belgrad 4 A. A - Macar 

hükumet arasında bir anlaş· Hariciye nazırı Kont Çakinin 
uk söyledi ma ıspanyol Fasına da şamil yakında Bela-radı ziyaret ede 

Sof ya 4 A. A. lmaıı bulunmaktadır· ceti SÖ)'lenmektedir." 
Al. ansı bilcfüiyor : Uuluar ı ~'!;~--------~111!11'1 Bu ziyaret reımen ilan e· ~ ren teminat vermiştir. Türk Hariciyt> Nazırı Popof, çok· dilmemiş olmakla beraber 
tsııberi beklenen 1ıu tkunu Bulgar münasebetlerinin is· hususi bir ehe mmiyeti haiz 
dün Solm:ınya meclisinde söy tikbalde daha çok inkişaf e- olacaktır. 

decegv ine emininı. " !emiştir. Popof, Bulgaris~anı Mihver devletlerine iltihak 
Nazır, Buıgaristanı harp M H harp d•şıuıstrıda bulund ur • etmiş olan ac aristan ari· 

felaketind~n muun tutmak nıak ve Bulgar milletine hu ciye naz1rmın Belgrad ziya· 
ve hu karışık vaziyette her k zur lemin e tmek iç in hüku· reti her tarafta ali a uyan• 
zaman hazır bulunmak icap mt'tİn verdiği vadi tutmak dtrmııhr. 
ettilırini, memleket çocukları· ta devam ve her zaman bu • 

· nm vatan müdafaası için h~r si11useti tc.kip eyliyecı!ğinı 
,, zaman ölmeğe hazır olduk-söylemiş, Bulgaristanla mih· L 

ver devletleri arasındaki larrnı beyan ederek nut~unu 
müı .as"bahn bi r kat daha bitirmiıtir. 

Ticar~J Nazırı da iyiıeştiğini beyan ederek, 

Utılır r kralının Ber li n ziy.ı · bir nutuk sÖy ledi 
retırıi ve en büyük Bulgar Sofya 3 A. A. - Alman 
şefine Bnliııde goste rı len Ajansı bildiriyor : 
hüsnü kabuluıı ehemmiyetini Bulgar Ticaret Nazın ga 
tebariıı ettirmiş. Buıgar bak· zekcilere beyanatta buluna· 
lanmn So\'yetler Birligi tara · rak, hükumetin Bulgariıtam 
fınd .• n tanmmasmın iki mem harbiıı haricinde tutmak 
it-ket arasındaki müıııısebatı için e linden geleni yapaca~ı
bir kat daha samimi bir şek nı söylem\ştir. Nazırın bu 
le koyduğunu beyan ve B·ıl· beyanatı bütün Bulgar gaze· 
gar - Yugoslav miına::ıeba· !erinde büyült h<irfle rle iuti-
tının i)'iliğe doğru gittiğine şar t'y}emiştir, Gazeteler, bu 
i~aretle Türk - llull{ar rnü br:yımatla şimdi cenubu şar· 

YUGOSLAVYADA MÜ~ 
HiŞ FIRTINALAR 

Belgrad 3 A. A. - Yu
goslavyada fena bavalar cid· 
di hasarlara sebebiyet ver· 
miştir. Farhnalar yüzünden 
iki vapur batmış, müretteba 
tı kurtarılmıştır. Yağan ıid

detli karlar yüzün :ien otomo 
biller işliycmemektedir. 

Diğer taraftım soğuklar da 
müthiş tahribat yapmıf, bin 
ev kıkılmış iki bin ev de o

turulmaz bir hale gelrnittir. 
Bu mıntakada bulatık lıaa 

talıklar çıkmaımdan korkul 
maktadır. Ç ünkü sular 'kir 
ı~nıni ştir . nasebotleriııe SÖLÜ a-etirer~k ki Avrupada sulh ve MÜ ku· 

demiştir ki : ne emııiycttlc halulabiıeceği ROMANY ADA V AZJ YET 
• - Komşu Türkiye ile ni söylemekte müttefiktirle r. 

nıüuast:batımız ınevcud do st Türkiye ve Hulgaristanl 
iuk ve iyi komşuluk ınualıe k ·· 1,.. k 
deleı iııiıı çerçevesi içiıı<le nıüş u atçı arıyor 
inkişaf etmektedir. T ürk mat larmıı 
l•uatındıt arııda sırada yükse Londra 3 A.A - Alman 
lerı bazı naho~ sesler i:! rağ • ların idareıinde bulunan Br ık 
men müııas.eb~t iyiıi~d doğ· ael radyoıu dün ak@mki neş 
r u gidiyo r. riyatında, Avrupa muvıızene 

T rakyttda yapılan Türk ve nizamının tesiıinde Türkü 
tab~idalıoa geliıı ct! : Türkiye ye ile Bulgaristanın müşld • 
hunun sırf tedafüi bir mıabi lit çıkardıklarını bildirmekt~ 
yetteolduğuna dair mükerre dir • 

Moskova3A. A. - Taı 
Ajansının bildirdiğine göre, 
Romanyada D~mir muhafız 
kurbanlarından Yorı•nın bl 
şı ucunda bir nu tuk söyJi. 
yen eski Bftşvelcillerden Man 
yo, Yorganın demolcraıi uA"
runda mücadele eden muh
terem bir sima olduj'unu :ve 
bu zatın Rom~ n ilim ve kültG 
rüne olan hizm~tini saymıt
tır • 



Ytılnız hesap 
qanlış1ığı değil 

Bunu hi leriıııi2le değil 
vakalara dayanarak söylüyo· 

'ruz. Yunan· Başvekiline sa -
i baha karşı ühimatoın veren 

bir devletin yalnız hesabı yan 
lış değil bu hesab ameliyesi· 
ni zihni ameliyeler süratile 
yürütecek v~ neticelendire -
cek kuvvetleri de kof çıktı. 

Bu yalnız bir su~ulu hayal 
değil bir sukutu itıbardır da 

.. Bittabı bu halin devamı bir 
-inhita\ manzarasile netice e· 

necektir ki bunun da kahra · 
manı 6 milyonluk Yunanis • 
tan ve onutl cesaretle verdi
ği savaş karan olacaktır. 

l Ortada hiçbir sebep yokken 
bütün Akdeniz: içine ulan bir 
imparatorluk kurmak ~evda· 
si;~ bu harbe Kireııleriıı, Ar 
navutlukta mcıcera arayanl~
rm t"lraflarun bu kadcır boş 
ve hor gtirmeleri hrrtası elbet 
teki bu ın lli)•et devrinde 
böyle di.ışimenie .. t:: parlak bir 
istikblil değil hazin bir uki · 
bet huzırlamaktadır. 

A !ını atılmıştır. Geri alı· 
aır mı alınmaz mı bilmeyız. 
Fa,,at ııör<lüğümüz ve bildi· 
ğimiı bir hakikat varsa o da 
ilk hatvenin lıçuruma gittiği· 

~dir. Boşa giden adımın göv· 
... deli aallanır. Bunu bilmemek 

ve farkctınemek kabil mi '! 
Y ahnz buka<lar mı . Ay.• 

.. g~ 1 bir kaza bir be a seöeblle 
• j • 

'·uçuruma kayan b1r şahsın 
.• ıö~desi sctllandıgı gibi içini 

de korkunç bir heyecan ve 
~ürperme kaplar ki o uman 
sinırlt!r çözülür, dimagi te • 
zelzul başlar şahsın bir tulu 
nağı olsa deıhi o anda keııdl· 
ni toplı)·amazsa uçurumun 
d:-rinliKlt-r inde parçalann:ns1 
kaçmılması' kabil olmıyi\n lıir 
akibet olur. Şimdı Rümada 

· yürütüıen münakaşalar, ordu 
da yapılım .tens'ıknt gazetele· 
'riu esL.:i ağızlarını <legİitİr t: · 
r ek nıı.ğlubıyetiıı se::bepl~riııi 

"'ve suçluı ırım araştır waları 
ayuğ'ı uçuruu~a ka .. n ş ıhııın 

~~inir L>uhı anııı.ı mu.şahit bir tu 
hi l.aleliıı ")nine beoi\yor. 

.:~ ~~H. F. ÖZKAYNAK 

Defne yağı 
veztfl için 
lhrıı ç lisansı ve .. i

lecek 

Anicar.l A. A. - Ticaı et 
Vekaletinden tebli1t edilmiş· 

tir; 
Yabancı ülkelere ihraç e· 

dilece" mabıulit ve mamu· 
lihn ıisanaa tabi tutulması 
hakkındaki 2,13477 sayılı ka 
rarOfmeniu Jıtbikine müteda 
ir talimatnamenin ii14ns ve-

• rilıneyen maddelere ait bir 
numaralı listeıinde bulunan 
ve tumrük tarifemiztn 233 ve 
695 ppziıyonuna giren defne 
yağı v~ 7ift ayni 'talimatname 
niD Jiaaıı~ verilen maddelere 
ait iki numaralı listesine alın 

1 
dıiı blldirilir • . 

lngiliz matbu ı 
atı11a göre . 1 

ItaJyaniarın bütüıı 
cenubi Arnavutlu 
ğu tcıhliye etmele 

ri ınuhtemel 

Loııdra 3 A.A.- İtalyan 
forırı Arnavbtlulctaki hezime
ti dolayısile İngiliz gcaıE-tele
ri mütale-alarda bulunmakta· 
dırİar. Tay mis diyor ki: 

" - İngiliz takviy~ kıta· 
la.rınm cepheye dahil olma· 
sma ve bunun nt:ticesi ola· 
rdlC İtalyan mukavemetinin 
arthuş bulunmasına rağmen 
Yunan ordusu ilerlemektedir. 
Ge,ecek günler zarfında İtal
yanların bütün cenubi Arna· 
vutluğu tabliye etmeleri muhfe 

meldir .Yunanis~ankendisini!böy 
le kahramanca müdafaa edecek 

ye de teslim öıle olsaydı 
Girit adaıının lngalizler tara 
fınaan işgali, ltaiyaya karşı 
paba biçilmez bir kıymet o· 

lacaktır. İngiltere, Yunanis
taJın bıı cesurane muleave
m Jır ve ltalyaya infürilen ' 
Zl1rheler bize çok şey k:uan 
d ırmışhr. Musolinimn asker· 
leri niu maneviyatı artık ta· 
nıamen bozulmuştur. 

Yunan neferi, kendi mu· 
vasale hatlarını elinde tut
mJk mecburiyetindedir: Ge
neral Pagagosun ihtiyatlı ve 
ayni zamanda azimkir bir 
kumandan olduğu an\a~ılmıt 

tar. 
Diktatörler kendi fikirle

rini saklamaK hususunda l:>el 
ki üıtaôdırlar. Fal( at l:iugün 
anlaŞılıyor ki, Musoli ni Yu· 
nau meselesini Almanya<lan 
yardım istemeden kendi ba· 
şına halletmek ıatemr.ICteair. 
Ba\kanlarda aale.eri zaferler

1 

ve deniz galebeleri J\lman· 

5
ya ın da Cenuou şarki Av· 
rupaôaki mevkini gucleıtirmh 
bilhassn Balkan memle\Cetle 
ri arasında harp bela,uıa tu 
tulroıyan milletler arasmda"I 
istiklal aşkını arttırmıştır. 

Bu vaziyef karşlllnda 'ln
giltereye karşı şiddetli . taar
ruzlar yapılmasını bekliyebiw 

liriz. • 
Diğer tliraftan ilkbahar 

için Yakın şarktaki deniz, 
kata ve, hava kuvvetlerimizi 
ço~altmak mecburiydinde bu 

lunuyoruı. 

Musolirti üınitsiz 
bir gayret sarfe 

decek mi? 
• 

Diğer taraftan Deyli tel· 
graf iazetesi şunları yazmak 
tadıı: 

••Musolininin ümibiz bir 
iayret ııirf etmeJİne iıhizar 
eylemek icab eder. Hitler 
kendisine Avrupnda yeni 

müttefikler aramış, fakat Ro 
mllnya ile M:acaristandan Öaş· 
kasını bulamamıttır. İtalyan 
fılosu Tarantodan 1ıtrdonya 
ad ıı !lına kaçarak orada sık· 
bııımıştır. Önümüzde çok 
ıııcrt ve daimi mesaiye ihti· 
yıaç aöatereo bir Juı vardır. 

VENIGON 

Uzakşarkta Yunan Baş- iAçık arttırma 
Çin Hariciye Nazı vekili. -Antakya icra medıurlugu~ 

b dan: 
rının eyanah Metaksasın teşekkür v Alacaklı: Kocn'ftbch mahal· 

Şangbay 3 AA.- Çin ~ı ı:lb B · -Atina .2 A,A - Yunan ı;: t•sin etı eylnhh Akif oğlu 
Hariciye Nıtzm . Japonyanın N 

sbn aefaNalıldnde kur~uğu kuk Başvekili General Metaksaa azım 
Amer·ı•:ada teşekku"l eden Borçlu:. Meydan mahallesin 

la hükumet meselesine temas K 

d d 
Yunan;stana yardım komite· den haci MuHa Kazım oğlu ı 

e erek emiştir ki: sının reısıne bir mektup Ali 
"-Japonya kendi gaye· 

)erini tahakkuk ettirecek bir göndererek kendisine teşek·.. Bir Placağm temini istifa· 
ku .. r eylemişt· sı için haciz altına alınıp pa 

rejim vücude getirmek için ır · 
~"etaksas bu· ktubu11da ra)'ü çevrilmesin .. karar verı·.ı-

bu hareketi yapmıştır. Fakat ın me v ı 
Y · t 2' l k len ve iiç ehlı' vubuf marı'fe 

kurulan bu kukla hükumetin unanas anm _, asır 1 

· 1 · · uh f za ... d.. tilu temamıııa (1800) Tu"r 1
• 

reisi tam bir vatan hail'i:::lir. prensıp erını nı 8 a ' .. n ~ 
İmzalanan vesikanın d biç hir millet olmak sıfatile fikir evrRkı rıakdiyesi kıymet tnk· 

hürriyetini• ve mavcudiyetini dir edilen Antakyanm Düver 
bir siyasi '<ıymet ve ehemmi· cl f 1 d" .. b'I k" ·· d 12 1 b" b h m.. y e ıg· ını ı oyun e numııra ı ır a 
yeti yoktur. Herha1Jgi hükı.i- u a aoya ezme • 

dl. Lı·ş ın ktup şu cu·· mleler çenin tema mı 26,12,940 per· 
met yeni kukl~ Çin hükiııne· rm ve e 

1 b·ı · t' şeınbo giitıü saat 9 dım 1 ı 
tini tamrsa, bu hareketi dost e 1 nuş ır · 

1 .. s· t • v.d re kadar dairede birinci açık 
Juk 'değil dıişmanlık sayacağız ıze yap ıgımz yu .. ıma 

· 1 td l · " ' ı arttır musı y;fpılac-akttr artlır 
Çin, nihayet~ ve kati zafere mır ne arız. yı guknıer ge . ma takd~r edilen kıymetin 
kaöar harbe devam ,:edecek· diğı zaman emiııiz i Yunan 

1 1 L k ıb· d A 'k 11 yüzde yetmiş beşini buldu~u 
tir. Nihai zafer~ itimadımız 1 arın aı ırı e merıba 1 a· 5 
k tfd· · rın guneşi do~·acak ve u iyi surette alıcı namın:ı ih1lesi 

a ır. • güıılt>r mutlaka gelecektir.,, yapılacağ· aksi takdirde son 

Sovyetler Birhğini'n 'ı bır ayh :< harpten t1rttıranın ta .• hbüdü baki kal 
k t' mak şartile otı gün ur.ıtılaruk 

ani 1 i so"rıra vaziyet 6,1,941 pa? ı-lt:si gür:ü ayni 
Moskovu 1 A A. Tos• ı L11ııa'ru2 A. A - ..:a1ahı' .• ' k" . 

1 
~ saatle ı ıncı nçık arttırması 

Ajansı bildirıyor: Yüksek yetdaı· LonJra nıdıafilı şu yttpılacaktır: 
Sovvet Meclisi divarıı imza· k .. na<-ttedır.· Bıı· ayo"ıı6•. rıYu S . .. " atıs peşın ptırıı iieclir art 
lar{mı~ olan Sovyet- V:ac<:r l nan - talyltn harlıln'n ilk tırmaya girm~k istiyenler 11 u~ 
Tic~ ret ve seyribefoi1ı mua- ııetıc~ı;:ı' ,,udur .· ,\·1uta•ır ı·ızlar k dd k "'- .., < l:l er ·ıyrnetin )'Üzde yedi 
heU~si ni tasdi~ etmiştir. şı' nldı' hur t~".·ıft tıu··cutııa ı_ !. k · • · _J d .... ... uuvu msoetın e pey al<ç.ı r 

Bu garis anda De- nıanız<lur ve Yunan topra vermeleri lazıtndır hakları 
miJ.y ~u inşaatı ğında bır tek ltdlyan neteri 

1 
Sofya 1 A.A.- Bulgar yoktur. Yunaııhlar huduttan 

Maliye Nazılı, Oe~iryolu 40 kilometrelik derinl•ğe ka 
inşautmda k\!llanılmak üzere dar Arnavutluga girmişlerdir 
bulgar meclisinde 150 milyon ki,bu çok enteresan bir ha.:!ist' 

levalı\C" tahsisat istemi~tir. di~ 
Romany öa ıi zel- Norveçte suikastıa 

ze1e Londra 3 A. -. - Nor· 

Bukreş 3 /.\. A. - Alman 
ajansıiun bilairı'.il~int· gôre 
dün aKşam Ulikre~ rasJ\thane 
siJde şiildctli bir zelzele kar 
deöilıniştir. Bu zelzele vukuil 
ge\eıı şiCldetli ıe1z.el enin de
vamıdir. 

İta1yan adalannıo 
te~limi bekleniyor 

Kahire 3 .A..A.- "Elbi· 
lağ,, gozetesi yazıyo: Yakın· 
Şarktakı ltalyarı Adalarının 
1 >gil~~reye k.slim olması rn11 
ka~rerdir. Bu n<!tİce\'e, lııgi · 
liı ~donanm"!sıınıı ltalyan mü· 
nakale hatlınııı kuıi ~urette 
kesmesine intizaren az za
manda vukuc1 gelecektir. 
lngilten. ye gönderi 

len Anıeril<an t'ay 
yarcleri 

Nevyork 3 A. A. - Son sis 
tenı Amerikan bombardrnıan 
tayyarelerinin toplu bit hal
de ıngiltcreye teılimi devam 
etmektedir. Bu tayyareler At
lantik denizindt>n gecerek 
ıngiliı hav~ meydaıılnrına ıııi· 
yorlar. Fevkalid• s..-ri bom· 
bardıman tayyareteri ilk par: 
tide lt"Slim olunmuştu r· 

lı\&aharda yapacağımız taar 
ruz için bava kuvvetlerimizi 
arttırmak mecburiyetindt'yiz. 
Eter Hitler Musoliainiıı im 
dadına giderse berşeyden ev 
vel Ualyanın ~imal kısmı ile 
Avrupanm .ııabillerini işgal 
dcecek ve Jtalyan ordusu· 
nun "uınaııdasmı da a!acak· 

ur .• 

veçlen gelen halıerlere göre, 
Hrtlkta Alnınııyaya ve Alman 
reiimine kurı>ı şiddetli bir mu 
haleft:t var• hr. Yer yer sui· 
kaMlar oldugu ve geçenlerde 
bir nutuk söyliyen Norveç 
hükumet Reısi Kuslinge bir 
bomba atıldı~ı haber verılrrt'ek· 
tedir. Almanlara karşı kin 
V'! nefret lıer taraha şid et
le ıriektedi~. 

Amerikalılar 
lngiUereye çok mü 
hi,n bir a (:;t verdiler 

N,,.vyork 3 A. A. -- Ame· 
rikalılar lııgı!ız bav~ l<uvvet 
lerine 15 St'nelik tecrübelerin 
n ı/hsuıü olarak ıney.fanıt ge 
tirilen c;ok m1him bir alPt 
vermişlerdir. Bu al t mağne:z 
yiımle hava Jan {o•oğraf nldı 
ğı gibi, geceleyin heclt!fleri 
tbyiııe de yaramaktadır. Bu 
al~tin lngi\iz lıava kuvetleri 
için ço kıym(·tli olacağı şüp 

hesizdir 

30 ikiııcitPşrin tarihli sayımu. 
da çıkttıı ( odun kömürii) fı
atl:m sehveıı(odun ve kömur) 
olarak çıkmıştır. \1ezkür fi. 
atlar ( odun kömürü ) yani 
mangal kömürüne aittir. tas-
hih ve itizar ~yleri z. i 

Gündüzae 
Alevler Arasında 

CHARLES BOYERtN en 
giiv·l ve ırn ııd}s filmi! 

~eşriyat Müdürü 
Seıim Q:EuENK 

CH.P.matbaas1 - ANT AK'{ A,. 

tapu siciliiı• snbit olmayan 
ipotekli alacaklılarla diğer a· 
Jak.adarlarm ve lıususife faiz 
ve masraf 1 dair iddiaları ilan 
tarihinden itibaren yirmi iÜn 
zarfında dairemize bildirme
lerı biıdirilme:ı.se aata .. b d . • ... e e • 
lmın payla~masından hariç 
kafıriar <laha fazla mulumat 
alm;ık İsti yenler 3, l 2,940 ta· 
rih~ndeıı itiöanm dairede 
açık Lulundurulaca~· ~artna
memize ve 940-l07lnum ,. 
rah dosyamıza ınür~caat et· 
meleri lüz11mu ilan olunur. 

Tuz satış fiatları 
Tuz kanununun 14 üncü 

matidesine levfi karı Beledi-

yece tanzim edil~n rayice 
göre; 

1 te.;rinievvel 94 J dan iti· 
bafon tuz satışı Antakyada 
toptan kilosu 4 kuruş 75 sun· 
lİrıı ve pnakende 5 kuruş 25 
sıırıtime satılacağı ilan olu· 
nur. 
MANiFATURA EŞYASI 
ve PAMUK IPLlGt AL • 

MAK 1ST1YENLERE 
Hatay mıntakusı iktisat ıliü· 

dürlüğüııdeıı: 

Hatay Vilayeti dahiliıidc 
nıi.lııifatura vt>. pamuk ipliği 
Sl\tıcılarma: 

Sünwrba11k yünhi ve pa -
mnklu fabrikaları mırnıulatı • 
nm toptan satışı v~ meıı,le · 
ket dahitiııde kvıii işi de Yer 
li ufollar Pazarlttrı müessese 
sin~ verilmiştir. 

3u fabrikalar marnu1atına 

ait tc.lipleı in doğruca Mersin 
YerJiMallar Paıarına müraca 
atla ldkip e lilecek müracat 
sıra:ıı dtibilınde ve fabrika
lar imaiat vaziyetinin müsa • 
adesi nisbl!linde kendilerine 
tevziatta bulunulmasını temi· 
nen alakadarların isimlerini 
kay<lettirmd••ri lüzumu ilan 
olunur. 

G 
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