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ŞiflcrlJ. BALC/OuLı 

Sahibi ve Bas muharriri 

(Sayısı heryerde 2 kuruı) .... 

e 'in hitabesi 

Perşembe· 
---~~-·~---~~~---

Selim ÇELENK 
~eşriyat Müdürü 

Rusqa 
Harbin Balkanlara 

Niçin'hazır
lanzgor:.,1.z ? 

Gf çen1~ ıl Avrup· da harp 
başludığı z, man hükfı · 

l1tönü dü11 Siyasal Bilgiler okulunda gük- ve bilh~ssa Tiirki .yeye sırayet etme 

sek tahsil gençliğine yeni direktif /er verdiler sine şiddetle aleyhıİar met milli hudutların muhafa 
za ve müdafaası için derhnl 
icap eden tedbirleri nlmtş, 
Türk cümhuriyetinin .:ana 
prensiplerinden biri olan 
" yurtts sulh, cihanda sullı., 
idealine sadık kalarak harp 
harici vaziyetini ilan etmiş· 
ti. Hiç kimseden hir şey is· 
temiyerı, fakat hiç kimseye 

' Yakınd2. kendinizi büyük bir milletin hizmetine vakfedeceksi- Londra4 A.A.- Deyli · T .. k 'l • d"J · . .. .. .. .. herald gazetesinin diplomatik 
nız. ur mı letı tasavvur e ı emıyecek kadar ınce goruşludur muharriri , Molotofun Ber· 

ve kusur arar değildir. Elverir ki vazife başında bulunanların lin seyahati hakkında şu dik 

ci di harekatına kani olsun. Nefsinize itimad en büyük vas- kadt~ değer malumata vermek 

f f 
. . k te ır: 

ınız olmalıdıt. Bu va ~ı lar sızın anınızda vardn. Milletimiz "-Molotof Hitler tara· 

milletlerin en büyüğü ve en şereflisidi' •• fından teklif ~dilen şartlar· 

de bir şey vermek niyetin
de oimıyan Türkiye, harbin 
hergün değişen ve gitt1kçe 
dal budak salarak bütün dün 
yayı kana boğmak tehlike!İ· 
ni gösteren bu korkunç man 

Ankara 4 A A Siya· ve önünüze engin ufuklar itimadını kazanmak sizin eli- dan hiçbirini .kabul etmemiş 
B·ı ·ı ( M . ."ık·. ) k l açmag" a çahşıyoruı. Bunlar nizdedı·r. tir. Bu haber Sovyet res· saı ı gı er u 'tYP o u u mi makamlarile sıkı t~masla 

nun 84 üncü yıldönüınii mü· size bir anahtar mahiy~tin· Türk milleti, idare hayatı • l 

b S 8
·1 dedı"r. d d .. . rı o an ~oskovadAki yAban· 

nase etiıe bugün .. iyasal ı · nız a a goreceğmiz veçhi!~ b fl d b 
Memle

ket t d . cı me il ı ı er en ey an !ofun· 
gilf'r okulunda merasim ya u m~vzularına asavvur e emıyec.,ğiniz ka maktadır. 
pılmış ve bu merasim r.lilh temas eden m~vzulara birin dar ince görütlüdür ve kusur 
Şef Cümhurreisinıiz İsmet cı derecede b~ğlı k lınız. arar değildir. Elverirki vazife 

Rusyanın hcrhangibir bir 
memleketle kendisini j ihtila
fa sürükliyecek herh~ngibir 
harekete geçmiyeceğini Mo· 
lotof Hitlere beyan etmiıtir. 
Molotof, Rusyanın bir nüfuz 
mm ta kasma değil • bir ~mni
yet mıntakasma muhtaç oldu 
ğunu,ibarbinBalkanlara ve bil 

zarast kar~ısmJa yurd mü· 
dafeası tedbirlerini yeni va~ 
ziyetlere göre tadil ve takvi 
ye etmiş. nihayet bu tedbir 
ler cümlesinden olarak son 
defa ışıkları maskeleme ve 
karartma kararım alınış bu· 
lunnıaktadır. 

İııön iinun huzurlarilc şereflen Arkadaşlar başında bulunanların ciddi 
mişfü. Millı Şeften başka Be mevzua t~mas '!derken harekatına kani olıun. 
Meclis Reisimiz, Buşvek\l, bu müesseseyi bitirmekle il· Sizin yetişdiğiniz bu mües · 
\{ek iller, ını-buslar, ve çok min bitmediğini ve ancak sede sizden evvel y<:!tişenler 
güzide bir kalabahk mna:sim size bir anahtar vt:rilciiğini bu memlekete iyi nam hra· 
de hazır bulunmakta idıl ·r. göstermelidir.Bundan sonra kacak kadar şan ve şeref lc:a· 

ı. h. · d zanmışlardır. 
Okul ögretmenlerinden biri IJıt>mleıı;.et ızmetm e yeni 

Bazı kara düşüııceli ve 
zayıf imanhlar, hükumetin 
aldığı bu fevk. ıade tedbir· 

lere ba ~arak m mleketin ya· 
k\\ı bir ı ırbe do~ru sürük· 
lendiği kanaat ve zehabile 
belki de endişelere düşmüş· 

lerdir. 

·h k b Sizi bu memleketin istik· 
ile okulun ilk mezunlanndcrn ı tlyaçlar aramıt ve ulmak 
or lu mebusu Ahmed lbsaıı sizin vazifenizdir. Kuruculuk baline salahiyyetle hükmede 

ha~sa Türkiyeye yayılması· 

n~ t~teı?e?iğini Hi.tlere açıkça 
bıldırmıştır. ',Hitlet söylen
diğine göre Rus kıtalarmm 
huduttan çekilmesini memnu 
ni.vetlü karşıhyacağını söyle 
miş Fakat Molotof hiç~ir zıa 
man Rusyanm böyle bir nii 
yette olmadığmı ve hudut 
üz:erinde tahkimat yapılmasa
ml gece gündüz devam edil 
diğini cevabe•\ Hitlere bil
dirmiştir . 

1 okgöz ve son sımf ta\ebele ve yapıcılıgı yalnız zeka gös cek yüksek seciyelere v .! Ü· 

f d termez. 
mit verici unsurlar olarak 

rinden bin ta a 111 an o\< 
O
.. biliyor, sizden çok hizmet 

hey~cttnlı nutuklur okun nuş nJnüz geniş mikyasta a· b l e iyoruz. 
ve nutuklardan mütehassis ç:ktır. Menıuriy~t hayatında 

f 
Yeni Türkiyenin parlak 

Fakat derbal ve h~ıuen 
haber verelim ki, vaziyet bu 
nun tamamile tersinedir. Biz 
lıarvin başladığı gündenberi 
aldığımız bu tedbirlerle sul· 
hü kuvvetlendirmiş ve harp 
t~hlikesini bir kat daha u
za'·luşltr mış bulunuyoruz. 
Son 15 aylık Avrupa harbin 
den ahrıan ibret verici ders 
ıer hazırlıksız ve zayıf mil· 

ol u Milli Ş~f kürsüye gele· n"' siuize ıtimd en büyük ve büyiik hizm"tlerine viicudu· 

k 
t.· t k · d b vnsfrnız olmalıdır. A.mirleri-re uır nu u ıra uyurınuş . . I . . nuzu vakfede~eksiniz.Bu va· 

ve demi::tir ki: ıı•ı sıZt! u~r zaman ıyı yolu sıfl · · k <l i , .. . . ar sızın ·anımı a var< ır. 

' ldleı·in f~r.i akibeti ile ha· 
zırlıklı ve yurdunu müdAfaa 
için her f'!dakfırhğ\ yapmağa · 
azmetmiş milletı.~rin ne hariktt· 
tar yHrattığmı çc.•k parlak ve 
göz karnıı ştırıcı misallerle 

ispat etmiştir. 
Yinr bu harplerden aldı 

• ~lml'Z. derslerden biri de, ar 
tık cephelerın hudut olmadı 
ğıdır. En korkunç ve t~h\i· 
likeli cephe hudutların arka 
smda bulunan bütün bir yur 
dun her bucağıdır. Bu harp· 
te ortadan kalkan milletler 
cephede döğüşerek değil, 
fakat içlerinden yıkılmak ve 
arkada•-ı vurulmuk sur •tile 
çöküp gitmişlerdir. 

Y arın111 nt'ler getirecegi· 
ni, &ebe:: olan gecelerin neler 

..;dogurac.ığı111 hıç kimse bu 
günden ke~tiremez. Çünkü 
bir V,Un ı--vvel "erilen temi· 
11 ta rağm.-ıı, sabaha karşı 
vrriien bir ültimatonıdan hır 
kaç saat sonra ıecıwüze baş 
1 andığı bir devirde yaşayo 
ruz. En kötü ihtimailert! ve 
herhangi bir tecavüze karşı 
t"'k çare baı.ırhklı, ayak:ta ve 

Arkadaslar ! gostı-rect:k ve lYt muamele Zı"ı ·a m'lt t. . · ıı ti . . . . . ı e ımız mı e erın en 
Si}asal 13ilgi.ter okulu edeceklerdır. 3ır ınsaın sevk b""yu··ğ·· fi" .d. . u u ve ,.n şere ısı ır . ,. 

memleketimiıııı ıd.ıre hı Jatı ",... ı<l re etm~k kolaydır· B b't b k k ı ' .. h . . ' u ı a e coş un al ıı ar 
na seçme uıısurlar Yt't.~tıren Tı·veccu ve ıyı muamele 1 arasınJa bitnıiş ve merasim· 
en kuvvetli muessc:selr:-iıııiz· k.:rştsında_ i_nsan kendini kay· den sonra davetliler iıuz 0 . 

den b·rıdir. l.fo mies;.eyı hi bt-tınemelıdır. Amirlerinizin lunmuşlardır. 
tirıp çıkanlnr kedil ... ı ini d vıe ~.' 1517~~,~~-k~liıııliiiiıiııiilliiİİİİ .. mm~;.;.;.~-------
tt! Ve :nillet h Zlll'"tıne V kfe ' ür ı·ye -ln:gı·ltere 
diyor ve ba~lıca icl ıre oıe1ea· 
nizmasında vazi•e alıyorlar. • Ticareti inkişaf ed,>cek 

Yakında sizlerdt" büyük "" 
bi,- milletin hizmetine kendi- lugiltere ile yeni bir ticaret muahedesi 
ni.ı:i vakfedeceksiniz. Bu vazi İm%aladık 
feyi aşkla ynpımz. Sıze Lu 
müessesede mümkün olduğu 
kadar kuvvetli bil i vernıeğe 

Ankara 5 A. A - Res mi 
tebliğ : Türkiye ve lugiltcre 
Hükfımr-tleri iki memleket 

!erek vt: kasten eksik yapmak 
ta vatana ihanettir. Bunu ya 
panlarm vatanperverliğinden 
ve hatta düşmana yardımın· 
dan bile şüphe etmf"k hak
lrnmzdır. 

Türk milleti bütüu kötü 

arasındaki ticaret hamioi 
ve ticari mübadeleleri 
ehemmeiyetli surette artıra 
cak anlaşmalara va:-mışlırJır 

Bu anlaşmaların devamı 
müdd~tince Türk li rası ile 

lngiliz lirası arasında hali 
hazırdaki esas kiymetıeri 
üzerind~n muamele görüleçek 
tir. 

Gerek lngiltere ve gerek 

Girid adası sü~atle 
tahkin1 edi!iyor 

Atina 4 A. A.-Aııosiyatid 
Press ajcsnsına ~Ör~ ı11gili.der 
le Yunanlılar Girid adasını 

hummalı bir şekitdt": ve ~ürat 
le tahkim etmektedirler. Ada 
ya kıtaat ve mühimmat n•k 
leden vapurların sayısı çok 
büyüktür. 

lngiliz imparatorluğunun bü· 
tün aksamı ile yapılacak ti· 
cari mübadeıelerde azami 
tediye kolaylığını temin için 
hususi hesaplar açılcrcaktır. 

Bu anlaşma 3 şubat 940 
tarıbinde Pariste imzalanmq 
olan ticaret anlşmasmm mü
temmi midir . 

tetikte be:klemek, hiç harbe 
girmiy,..cekmiş gibi sulh için 
de çalışırken, hemen harbe 
başlıvormu~uz giOi hazır· 
hkh bulunın:1ktır. Bütün bu 
fevkalade tedbirlerden mak. 
sat ve gayemiz de bundan 
ibı11·ettir. ihtimalleri düşünmüş, hesap· ıwını••••••••••••••••••••••a 

lamış ve en İnce teferrüata ka·ı · Yurdun müdafaRsı neyi 
İcffp dtirirse onu yapmağa 
ve hu uğurda her şeye kat· 
lanhrak ber fedaka' lıgı giize 

' atmış bulunuyoruz. Buııun 
için verilen emirlrri tamamı 
tamumı .. a eksiksiz yerin ta ge 
tirınek suretilt- hükumetin 
aldığı tedbirleri tahakkuk 
ettirmek her vatandaşın baş 
ta Q ell"n vazifesidir. 

;> 

Işıkları karartma ı şmı 

" adam s nde ! " diyerek 
ihmal etmek bir hiyand, bi· 

dar her tedbiri almıştır. Ba 
~ımızd.1 kahraman Milli ş .. fi 
miz ve yenilmez ordumuzla 
kadın ,~rkek yedisinden yet· 
m\şine kad r bütün bir mil· 
lel yurdun emniyet 'le sela ·. 
ınl'ti için bütün varhklarile 
dögüşmcğe haıtrdır. Sulh is 
tiyeııler harbe hazır olnrn lı· 

.hr. 
Bi7. işte bunun için hazır 

tanıyoruz. 
Selim ÇELENK 

SONDAKfKA 

Yunanlılar 
muzun şi <ldetli müdahalelile 
kırılmış ve duşmanm tanklar 

Dün çok müh ~m la yaptığı lıücumJar tardolun 

muvaffakiyetler muştur. 
kazandılar Proınone şehrini işgal et 

Atina 5 A . A. - Dün ak- tik . Oüşman ağır ıayıata utra 
şamki Yunan tebliği Poğrüd·~ mış, 500 den fazla esir 6 top 
sin garbindeki çetin muhare ve çok mühim miktarda mal· 
bt-ler mühim muvaffalıdyetler zeme aldık . Hava kuvvetl~ri· 
le neticelenmiş, düşmanın mizin faaliyeti de mesud ne· 

anudsn~ mukavemeti topçu· 1 ticeler vcrmiıtir. 



Ssyfa-2-= 

Şehirde görüleıı tifo vaka
arı hakkında 

Sıhat ve lçt mi Muavenet Müdürünün 
g~z~•enıize be-y enah 

~ENIGON 

Adana Milli 111ensücat Şirketi Yunan muvaf
Hava Kurtımuo.a 60 bin lira teberrü etti - . f a~elİ ber-

Ankara4 A .A . - Hav?. BuaradaAdana milli Men· .. ,J -
kurumuna yapılan teberru sücat Şirketi eskilerine ilave uevam 
için yurdun her tarafında fev ten Hava Kurumuna y~niden 
Kalade bir ~ayret rSarfedildiğ\ 10 bin lira teberrü eylemiştir 
gelen haber)'!rden anlaşılmak ki, bu Milli müeesesemizin 
tadır. YaP,ılau teberrüler çok Hııva Kurumumuz" yaptı~ı 
mühim l.tir yekune bal ığ ol· teberrülerin yekunu 60 bin 
maktadır. liraya baliğ olmuştur. 

Hitlerle Mu t Şiddetli ı~ar 

, . Ay.asar:a.ndJly:a iki 
kilometre yaklaşblaT" 

Atina 4 A.A - Atina rad 
yosunun haber verdiğine gö
re , Yunan ordusu AyaUa· 
randa1a 2 ' kilometr~ kadar 
yak[aşmış bulunmaktadır. 

Son giiıılerde şehrimtıJe 
tifo vak1ları görü.me~e baş 
lanmiş ve Sıhat Müaürü der 
hal icap eden tedb;rler i nl

mışhr. Her s•~ne bu m~v.,im· 
de bjzde sık sık görül~n bu 
hastalık hakkında Sıhhat ve 
fçtİm!!İ MuavenetMiidürile gc 
rüştük . l3u hu~usta şu beya 

dugu gibi şeker kamışlarının 
söküldükten sonra bir kaç 
gün bahçenin gübreli toprak 
lan üzerine yıthrılarak muha 
faza edilmek ..suretile kirlen· 
mesindeıı ve bunlar: bol su 
ile yıkamaksızm ve dış ka· 
buklarını soymaksızın ~o:nu· 

rulma;nndım ileri gelmesi çolt soli ıinin ara Fırtırıaslna 
Ayni radyo , merkezi mm 

takada ~rgeri ş~hrinin şark 
kısmıne hakim bulunan tep~ 
(erin de Yununlıların eline geç 
ti~; ,i haber vermektedir . 

nattn bolundu: 
.. lkiı~iteşrin 940 ayında 

mt-rkezde y~di tifo vakası gö 
rülmüştfü . Bu hastalığın bu 
mevsimda faıla~aşm:uıııa se· 
bt>p bazı insanları:~ torp, may 
danoz gibi çiğ yenen :sebze· 
leri bol S\I ile birkaç defa 
yıkayıp terniılemeksizin ye
melcrintlen İleri ge1m~kteol 

muhtemeldir. herkes her ne f 
vi çiğ sebzeleri iyi temizle- Sl açılmış. 
yip bol su ile miücerreren İtalyanların A lman 
nkayarak yepıelidir . Şeker 
kamışlerım mutlaka eYveıa hududunda ta Şl 
yıkamah, sonra dış kabuğunu aat y~ırphğl söyleniyo 
soyup öyle:somuralıdır. Tifo Loııdra 4 A .A. La va 
mikrobu lağım gi:breleriode 
bulunduğundan bu giibreleri 
öabçeıere dökmt>m~lidir. 

..... '~iiıılııiillil'PlmB~~->lıf!~i~'*"'3'A!i!°W .... l"Jll .. llllllll ........ j.J~· 

l'Vıillet ınek- ·lstanbulda 
tepleri 

Hüyük bir fnaliyet 
le .çalışıyor 

Vijayejin hı:r t;\r~fmd~ a 
çaı.a 105 millet mektebi büyij~ 
bir fa.liyetle tedrisatı Jevam 
etmektedidt;r. Yainız şehri
mizde kadın ve erkf;k mille~ 
mektepler inin adedi 25 i buı 
m11ştur. Mek ~ çağJnı aşmış 
binlerct· vntan<laş akşamları 
bu nt>kleglert> devam ed~rek 
ders almaktadırlar 

·vfesleki toplantıla 
ilkokul ö_ğr-etıneııleri uy 

ba,şınd a n iübar~ıı meslt'ki 
topla ıı tıl a r ına bJşlanıışd ır la r. 
l11meıpaşa lıkpkµluııda yctpı
lan bu toplantılarda sını 

ile nüm un e dersleri v .~ mes· 
leki konferanslar verilm ·kk 
ve tOliiantıları r\:rıarif ~.1iidü 

rü idar~ ctnıektedır. 
Diğer hıraftarı yalııız ma· 

,,rif aile)i menı-uplarına mC\ h 
IUI olmak üzerP. İsmetpaşa 
İlkokulunda bir kü tüphane 
tesis olun1cağı haber alınmı.;ı L 

tir. 

f{ava Kuru 
mu na 

bütün sabıkalılar 
toplandı 

İstanbul-Gerek örfi idare 
ve gerek ışıkları sönClürme 
ve mukeleme hususundaki 

icuarlardan sonra ihtiyat ted 
biri olarak İstanbul dahilinde 
ki hütün sabıkalılar toplanmış 
tlr. lstanbvlda mt'vcut sabıka· 
hlar 250 kişi kadardır. Bun· 
lanıı bir kısmı da 13- 16 yaş 
arasındaki küçük hırsızlar· 
dır. 

Tamamen toplanan bu sa 
bıkalılat ın kon trol altmda bu 
lundurulması için küçükler 
darülact"zeye alınmıştır. Di
ğ'!rleri de mua~yen bir üc
retle nezard altında olarak 
gündüzleri yol ve diğer Be· 
ıediye inşaatında çaJaşlıştırıl 
ıpaktadır. Bunlar geceleride 
T opbanede bir antr.epoda 
yatırılmaktadırlar. Sabıkalı· 
ların topltbrılrnasile gece· 
leri berhaogibir .hırst2M<: :va· 
)casınan esayışi iblil ~ecek 
bir hadisenin önüne geçilmiş 
olrıcakhr. 

inlandi9adan 
Memıek~tinıize mal 

geliyor ' TEBEflRÜDE BULNMAK 1 
ISTıY-ENLERE İstanbul- lyi bir kaynak 

Haya Kurumuna teberrüd tan alınan mahimata nazaran 
b.U_,.nmaıc iıtiyen bazı zevat /Yakında memleketimize geli· 
bize mUracaat ederek Kuru rilmek üıere bir milyon lira· 
mun merk~zin i sormuşlardır. lık bir mal partisi yola çıka 
KaMumuıı merkflıİ şimdilik hlmıştır. Gelecek ilk 1>11rtide 
Viliyet Jandarma Komutan· kağıt, mukava, sellülöz, ıcutu 
lığı binasmdaki hu~u~i dair~de luk kereste, kontrp~ak vardır . 
dir.Arzuc:den buradaKuruın Bu mallu geldi kteıı sonra 
muhaiibi Cemil Cemaliye mü Finlandiya ile aramızdaki kle 
racaat ederek makbuz muka ring hesaplara da Bıiz~ e'!~k 
bilinde teberrüterini y•h .. a tir. Finlanpiyaya sevkedilmek 
bilirler. üzer~ mü kin: tütün siparişleri 

ıAlmanyadaıı tthnmı,tıt, J'I 1 ... r .... ·•ı•n•tts._.J~ı.....-&•fH~t~'~~l1ıııılıt~?'iltS 
Y e,ni lokomotif geldi Ne~riyal Mü .. t:liirü 

1-tanbul - Almanya ilf· ya Seıım ÇELENK , 
pQ.n 21,5 milyon liralık an H.P.matbuıu -~NTAKi.A,. 
J~ma büktımlt!rine göre Al
~o1.-nn ver·~cekleri malze· 
m~nin bir kısmı yol4 çıkmış 
tar. Bu malzemeden iki loko 
motif Sirkeci istaıyom •na. gel 
mittir, üiprlerininde gelme 
IİM intizar edilmektedir. 

Halk.ta 
Bu akşamdan itibarep CA· 

l\.lLER K~ALJ çok güz~l ve 
çok heyecanlı olan bu filmi 
&örmek hraatuu kaçuma)'IDI& 

~m Berlini zıY,aret edeceği· 
ne <lair çıkuıı şayialar muh· 
.telif şekill~rde tefsir ,,ıun• 

maktadır. Yunan macerasın 

dan beri Hitler Musofo,iden 
memnun dt•ğildir. ;vlusolirıi 

Hi tlt·r için nrıık emin olmı· 
ya n bir tıı kadeş tcl~kki t>dıl 
nıektedir. f-litlerin L"lvela doğ 
ru döneceği kuvvetle tahmin 
edtfme'ktedı't". Çiinkü, Akde· 
nizdeki Fr.uısıı: müstemlek·;· 
!eri vr-. Fransız donanması 
Hitler [ngilter~y"" karşı ltal 
yadıtn d@ha faydalı olacağı 
beyan edi\mektedir. Diğer 

taraftan Afrika müstemleke
ler inde bulunan Genf!ral Vey 
gaud~n hareketi ıde garip 
bir •ekil almı•hr. 

ltalyadan gelen yolcula· 

rm sozune ~öre {talyaıılar 
Alman hududu"üfaki m~şhur 
Urenn~r geçiclinde süratle 
tahkimat yapmaktadırlar Bu 
mıntaka süratle takviye e-
tiılmektcdi r. 

Yuna iler i harek,.ti 
Lorı<lra 3 A.A.- Yunan 

Kıtalarımn Amavutluktn ıle· 
ri harekek devamından bah 
sederı İngiliz }ı!azeteri, İtaly m 
ordn 'unun ~ııııan kuvv"'tl"ri 
tarafından şiddetle takib edil 
.ıdildığinl. Yun an toprakların 
daki ıtaly.rnlarııı arhk esir· 
ıertlen ibaret bulunduğunu, 

B&Jl~aı istan ve Yugoslavya 

1 istila~ı için yapılacak bir ha· 
reket müstesna oimak üzere 
GörİCt! YunanlJl arrn eliode 
bulunduğu müddetçe af'lı k 
Jcara yolu ile Setaııiğe tua r · 

.-ue ihtimalinin kaybolduğunu 
yazmaktadırlar· 

Aıman teliğinde 
bir gaf 

Londra 4 A.A.- Alman 
Başlcumardarıhğı duııkü teb 
liSfinde bir gaf yapınış ve 16 
biri ton hacminlleki KHleaon• 
ya Krovazörümiizün bir Al 
man denizaltısı tarafmJaıı ba 
tırıldığını ilin etmiştir. Hat· 
bulti bu krovazör altı ay ev 
vel batmış 've bidise 14 hazl 
randa İngiliz kumar. tlaıihğı 
tarafından neşredilen t<!bliğ· 
da ilin )lunmuştur. 

Gündüzde 
BiR MAYIS GECESİ 

Aşk. heyecan, ve dehşetfılm· 
Pek yakmcla : Türke sözlü 
Kaspa aaJ.an adam ve Memiş~ 

.... 
"agmen 

Y ndu ta:-ur tzu ı;nlİ · 
v~ıffakiyetie dev~ nı 

ediyor 
Atina 4 A. A. - Yunau as 

kerlerinin ıLri h rl"keti d · 
vam eımektepir. ınulıar<>be· 

lerin cen•yan ettiği mır.taka 
da şi ddt't)i kar fırtın.ısı hu· 
kiım sürerkı·rı Yun.cın ileri 
müfrnek•nle ıtılyan dümdar 
lan arasında şiddetli <;arpış· 

malar olmaktadır. 
A tina 5 A A. Yunan r,..s 

nıi ıeblıki: Son 24 saat içınıl t' 
Yu•ıan or.,lucm şidd .. tfi bücum 

laı· y 'lmış ve bu h~icumla-r 
yeııı ı.Hı ıaffokiyı--tler lrnydey 
h· ııı~tıı·. Dıişıtıunın uç koldaı· 
ilt ıley n { uıısn taarruzu nu 

durdurmak içın yaptığı biıttin tt' 
şebbusler akaınt>tlt neticele•ımi~ 

bulunmaktadır. ulı ıreb kar 

Harbin ilk aıymda ltıılyan• 
lıır hrafıııdan Yunan şehir ve 
köylerine karşı yapılan hava 
akm'arı esnasında sivil Jıalk
tan 604 ki$İ Ölmiiş, 1070 
kişi de yar.ahuırmşhr. 

Bir ltaiyan tek21ibi 
Roma4 A A - ln'giliz rad 

yo u son günlerde Arnavutluk 
ta İtaiyanlara kıuşı isyan çık· 
tığı habefini tekr~rlaruaktadır 

Selahiyettat ıta~yan meha· 
fıli hu haberi yalanlaıpakta· 
dır. 

lsviçre ve askerlik 
Bern A. A. - isvicre aha· 

li-;i, gençliğııı mecburi aske· 
ri h\zınel,, alıştırılması h•k· 
!undaki kanun layıkasmı ple , 
bisit ~ı·!ticesine-e reddetm,ş· ; 
tir. 

ilan 
ve çamur ıçind~ ve bazan 

!1atay Valiliğmden: 
150ü metre irtifadaki dwtlar Gu:ıelbdrÇ 
da ~.1ddaıle devam etmekte· Tavuklu 
dır. Şimal v.., cenupta iter li· Narlıca 
yen kıtua11mız, ın rk cıde düş Yukandft adları yaııh köy 
ıı1anın nıuka·>ıl tdarruzunu lcrin· 2901 sayılı kııııun muci 
klrdıktan soı:ra burada fevka hince yapılan arazi tahriri 

· ıade mühim İki tepeyi işgal bitmiş ve vaki itirazlar is~ 
etmiştir. Bu tepeier Ergerige tetkik edilerek karara b:ığ
şark~an hakim bir vaziyette 1 lanmış old~undao tahrir mu 
oldukların 1an ltalyanlar tara amelesi katiyet ke.$bettıği ve ~ 
fıııdan fevkaıa te surette tııh 941 sene3İ arazi :vergişi ye· 
kim ediimiş buluııuyorlcmh. ni tahrir kıymeti üzerinden 
Fakat d jşman buradan ağır tahu!ckulc ve tahsil edileceğiJ 
ıarar la ntılmlştı r. ~Hin olunur. 
~-~- ~...-- -.:-- ~---~ ................ -,,",-;----, 
Erzak ·ue mahrukat alınacak 

1 l·fatay Jandarnıa bırlık r·ri için aşilğıdıt rins Vt! mik· 
tarı y.lZı!a erı:ak mahrukat ve yem açık eksiltm~ sureble sa ~ 
tı n alınacaktır-

2- EksHtro~ 17 Birinci kanun 940 salı günü saat 14 te ' 

icra kılınacaktır. 
3 -Talip ol.ınlar o ~üııde ~eıni nt!arıle v~ ticaret odası 

dan mu~addak vesik.tlarıl,. bıı likte Antakya kışlasında mü 
teşekkil satına! na komisyonun,a va şartnameyi görmek ÜZ'! 

re Alny levı;zım rııüdü rlü f!Ün-' müracaatları 
Cinsi ıv11ktarı Mulıamm•n 

Bulgur 
K. Fasulya 
Snde Y:-ı~ı 
Patat~s 
Mercimek 
Nohut 
Z. Yağı 
Z. Tanf'si 
Pirinç 
Pöynir 
Kuru buber 
Çay 
Şekf"r 

Salça 
Sığır eti 
Soğar, 
Sabun 
Ya-ş sebze 
Kuru üzüm 
Odun 
Saman 

Kilo Lir~ 
7416 1042 
6675 1668 
1752 2452 

13592 1223 
5320 957 
5320 487 

236 130 
2800 740 
800 240. 

2360 1416 
90 45 
:~o ıso 

6750 1565 
1200 300 

30000 4500 
530~ 1060 
3000 }350 

11000 550 
2360 472 

1~2000 2130 
83000: 1660 

bedeli 
Kuruş 

44 
75 
80 
00 
60 
80 
00 
()() 

00 
()() 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
og 

• l 


