
6 ilk kanun 1940 (Sayısı heryerde 2 kuruı) 
ŞiJlcrll BALC/Oül.L 

Sahibi ve Baş muharriri --

Buğday işi k ökünden ve ka. 
ti surette hallediligor 
Vek iller heyetinin V<!rdiği karar 

... 
Dünden itiba , en meriyete gire bu kara:rn me ile h ükumet huğ 
dayın kilos una 8 b uçuk kuruş azami sattş fiatı ~oyınuş ve b a

zı mıntakalaı·da tüccarın ehndekı buğd ·y stokuna el oya rak 
b u fiatıa satın almak salahiyetini ahnıştır ~Ü!ttahsilin elindeki 

buğdaylara dokunul• ıyacak 
A nkara - Başvekaletten da bu mınlakada buğdayın 3 -Bu karayname i l,~ h iı-

tebli.Ş edilmiştir: azami satış fiatı olarak ılan ' kumd muayyen mıntııkalar • 

Hükumetin Buğday işini edilmiştir. Huku'lıet bu fi at· da tüccar elin d e bulunan 
esaslı o larak ha l için almış ol· la Türk çiftçisine ümid t>tti· 1 bugday v~ çavdara ayni fiat 
duğu kararlar bu günkü , f"S· ği ve onun ist1hkakma kan\ la t>l koymak selahiyeti almış 
mi gazete ile ilan t-dilmiştir. olduğumuz fiatı toptcııı v~r- bulunmaktadır. Tüccarın elin 
Biliyorsunuz ki son zaımrnlar miş oluyor. rsizzat müs ah· deki stnkhı r için dı.hi el koy 
da bu~dayın ve al~lümum siller"mizir, bunu mf'~ııuni· ma fiu tı orta A nadoluda 8 
hububatın fiatlara ve bunlar ın y ~tl~ takdır f"d eceklerııı~ t-· buçuk ku ruş olarak kabul 

... - 1 ı l mişti r. Tüccıırı n elinJ~ bu te vzii bazı ft>vkalide amiller ını ııım. ..u 
2 ıı 1 · 'hl~k hınan bu\rJay Vt.• ·~avdarın dolayısile istikrar ifade eden - uaş ıca ıstı a mer· b • 

bir manu ra arzetmemekte kez lerirıdt- azami salış fııt tları bu)ı!iinkii maliyet fi tla rı göz 
idi . Bir taraftan çiftçinin e l· tesl:>it ve ı lti n edilmiştir (Sonu i k incid~) 
verişh bir fiat bckliyerek 

me hsulünü p azara servket· 
mekle ağır davranması ve di 
ğer taraftan hubu~i\t stokla · 
rıııa sahip tüccarın mütemadi 

ir fıat tereffüüne İntizaren 
---~ranı piyasaya arzetmemele 

• ri bu istikrarsı z manzara mn 

Hava Kurumuna 

... 

Sovyet mat
buatına göre 
Yıldınm harbi mu· 
vaff ak olınamıştır 

Moskova 5 A. A. - Kı· 
zıl ordunun naşiri efkarı olan 
" Kızıl yıldız ,, gazetesi neş· 
rettiği bir mukalede yıldırım 
harbinin leh ve aleyhinde 
mütalea yürüttükten sonr di
yor ki ; 

.. - Düşmanı yalnız ka
ti bir muharebede ~zmek 
tarzı Napolyonun tabiyesidir. 
Bu tarz o zaman muvl\ffaki 
yet temin etmemişti . Şimdi 

ise tahakkuKu daha 1mkan • 
su:dır . Yıldırım harbi ancak 
kuvvetler arat1ınd:ı çok fark 
olduğu .,e muharebe mevzi · 
leştiriJdiği zaman kabild ~r. 
Hatta o zaman bil" ruuharc· 
be tek darbe ile bitmeı. 
Bunun bir mİ!ali lta!yan -
Habeş harbiJir. Son harbin 
lmşlangıcında. ht>r nekadar 
Al:nanycıı bu sur~tle muvaf· 
fak ıyet kaz ırnmışsa da niııai 
zafer meselesi lıenüz halledi 
lememiştir. Fransanın çabuk 
yıkıl ması dahili zaaftan ol · 
muşlur. Alman muvaff aki • 
y~tlerini yalnuı Atman kuv· 
vetıerinin üstünlüğü temin 

belli başlı ilci un::urunu teş· 
kil ediyordu. 

Buğday fıatlanm müsta h 
Nİle vefa ed ecek bir hudu· 
da sokmc1k ve çiftçinin malı 
ıulü:ııi ucuz bi r fiatlu elınden 

kaçırmasına mani olmak mak 
sıdile Cümhuriyet hükume· 
tince:teşkil ediimiş olan 
toprak mahsulleri o fisi nin 

Şehrimizıle ve lskendeı unda 
1-lge iş mi y a a ebe rü er~ 

d va11ı edivor eylemiştir. Bu muvaffakiyet· 

Minin1inile Pin · Hava-- ıer i n büyük bir kasmının se· 

Kurumuna teberrüü beplerini Fransa ile Polon. 

Türk Hava Kurumun 1 şı:ah 
rimi ıde ve lskend~runda ge· 
uiş ıııikynsta teberrü\.-.r git· 
tikçe nrtmakta ve he,. şeydP. 

olduğu glbİ bu yurl va:l':ife· 
i inde dt- vatandaşlnr birbirile 
yarış etmektedırler. Bu anıda 
Ji.in Guııdüz si•1eması salip· 
Jeri Nuri ve Fuat ~1ı:>tık 100 

.._evvelce mübayao fiatı olarak 
tespi t etti ği 5 kuruş nıüstah 
sill~rim iz tarafından büyük 
bir ınemnuııiyt:t l e karşl lcı ıı d ı 
ğı ve ofisiıı yurdumuzu n 
her ~arafm".ia a lı cı merkez· 

lirn teberrü etmii?lerdir, 

İlk okullardaki ınini mini yanın zaaflarmda aramak 
}'<iVrulanmızm H ava Kurumu doğrudur.Sovyet sevkülceyş· 
n:t karşı gÖ!lterdik leri asiı çile ri harbin yıll!nİ usullerini 

ve masum alaka her gün bir aynen kopye etmeyi . değil, 
az daha a rtmaktadır. daha ziyade onları tetkik v~ 
Yavrularım17 gündeliklerin ıılib eylemeyi düsünmelidir. 

dt-n arttırdıkları ku ruşları ~ . 

okulla rdaki Hava Ku ru mu P Müfef f İşı·mİz 
kutusuna atmakt& ve bu ku· • 
tular her &}' başınde Kurum Dün geldi 
nıerkeıindc açıl arak te berrü Yirmi gündenberi Gazian· 

Cuma 
-=--~------

Selim ÇELENK 
~eşriyat Müdürü --

1 Işık söndürme 
ve karartma 

Saym Valimiz; ı~ık sön· 
diirme ve kttrartma işleri hak 
kında klsa fakat veciz bir 
beyanname neşrettiler. Bu 
beyanname ile vatandaşların 
vazifeieri ve hükumetin e • 
mirleri kati bir lisanla izah 
edildi. Bu suretle halkımıza . 
yerinde bir ikaz yapılmış ve. 
işin ehemmiyeti anlatılmış 
oldu. 

VatandaşJ,,.rın memleket 
müdafaası bahsinde tevJi e· 
dilen işleri bibakkin yapmak 
vazifeler i i .~ bugün de hü
kumetin sınır gerisindeki 
halka verdiği bu vuifeyi nolc 
sanstz yapmık zaruri ve 
m~cburidir. 

Lüzuf!1suz 1,ıkları söndü· 
recrkıin, lüzıımlulnrı da m11 

kel;ycrek huice Slzdırmıya· 
caksrn deniliyor . lşt~ yapıla 
cak iş budur. Bu tedbirin 
uhnmasu11 icap ettiren sebep 
le r, hükllmetin beyanname • 
~inde sarahutlc izah edilmiı
tir. Bu izah11t ver ilmeıeydi 
bile buııun üzerinde durma· 
yı ve sebebini a raıtırmayı 
zaid addederiz. Çünkü yurd 
müdafaasında ve memleketin 
yüksek menfaatleri uğrunda 
verile n kararları bilikaydu 
şart yerine getirmek milli an• 
ane .. ve şiarımızdır. 

Mukadderahmızı kudretli 
ellerine tev.:ii ettiğimiz şef
ler~ itimad v~ güveoımız 
tam, bağlıhk ve aaygımız ur 
sılmaz ve derindir. Onların 
bizim kadar bizi düşündük
lerine ve aldıkları her ted • 
bir ·ve kararın muhakkak 
menfaat ve selametimiz na· 
mına alınmış karar ve ted • 
birler olduğuna iman etmi· 
~izdir. 

ler açıntt sı l~mennisi uınu 
mile-ştiği halde son zaman· 
larda 5 kuruş 50 santim ve 
mütt-8kibe > sltı kuruşa iblağ 
edilmt>nine rcsğmen bu ... mil· 
ler yüzünden ofıs merkezi!· 
tine satış ıçin vaki müraca· 
at tuleplc r i del yundeı ıg üne 
ualmıştı . İşte bu vaziyet 
kat~ısmda hukiimel bir t.ımıf 
tan piyasaya ısteniieıı nİzJm 

~e istikra rı vermek ve diğer 
laratt an halk ve milli murfa 
faa ihtiyaç'arrnm 7aruri kıl· 

dığı büyük merr.ı .. ~ ... t stoku 
ıın teımn etmek maksadilc 
bu tedbir len aimışhr. Bu 
ledbı rlann esasları ~unlürdır: 

Yıne dün ıskc:ııderuod ı Sa 
!a battin Ba i ve kardeşlerı 
22) ,Abdulgaııi CPzairli 10) 
Abdulgani Yılmaz 100, Ni ·o 
l;ı S:lba 1 JO, Davut Su.ıda 
75, Şe!I ıın ilu~rıb\ 7j, ve 
Yakub Cıaıııal 25 lira t~berrü 

k. yn olurı ınrktad ır.Dün Utus tepte bulunan Parti Müfetti · 
ilıt o kuluııun kutusu açılmış şimiz F ahr~ttin Tiridoğlu 
ve 350 kuruş çıkarak t~ber lskenderun yolil~ dün öğle • 
rü kaydedilmiştir. Sevg ili den sonra şehrimize gelmiş Hükumet ve şeflerine bu 
yavrularımızı takdır ve tebrik !lr. kadar batla ve her ne paha 

1 - Şimdi)ie lc:adur topra ' 
nıa bsulleri ofıs buğody~ or 
ta Anadoluclu o buçuk ku· 
tu~ ı arı al ıımkta idı. Yeni ka 
r arname ile bu fı ata lriloda 
iki kuruş zam edilerek s ı•k i z 
buçuk ku r uşa.iblağ' olunmuş 
tur. Ve butfiat ayni zaman 

etmi~lerdir. ederi7, .Evvelce de haber verdi-"i· 
., 5 sına oluru olsun hür ve 

D u .. nku·· fehlı .. ke l•Şalefz~ miz gibi, Parti Müfctti,iıniı .. k'I muıta ı yaşamaya azmetmiı 
kaza ve· Vilayet Parti Kon· 

oları T ürk millefoıiıı hu emir Dün ögledeıı sonra saat 
15 şi 45 dukika geçe ansızın 
ve evvelce haber verilınedeıı 

Valımi z refakatinde grelerinin içtimıında hö"Ur 
mevki komutanı plduğu halde b l ki d K 1 . ve tttlimata da harfiyen ria· 
bütün şehri doluşarak tacrü u unaca ar tr. ana-re erm 1 yet edeceği muh .. kkakhr. 

yakuıda toplanması için lıa- ı B 
benin seyrini tetk ik eylemiş· ı ununla beraber; her za 

bir alarm İ şareti verilmiş ve lerdı· . zırııklara başlanmıştır. •. h man ve er yerde olduiu 
bu teh like işGreli tam ycrıın Gf'ç en tecrüb~lerde o!Juğu Saym Müfettişimize hoş gel j 
·dat siirmüştıir. diniz deriz. , ( Sayfc-yi Ç<:viriniz ) 

gib\ gençli~ t~şki !ah dün de -=m·l!-~!-!!1!1•••••••••••••••••-C.rn0var dudiıgüııüıı şeh İn vazıft.sm t ın tı za ınla yapmış SONDAKIKA 
urnk yerlf'rinde·ı pl!k az işi ve muayyen nokta larla u enç t:' f/ 
tilınt>Slll"' r )ımen t• hl kt> İşa· li~ K·~lasında derhal vazifes i ..,ov g e er 
retirıden birbirini habeıd3r ı hd~ına l-oşınuştur. Çine yardıma devam 
eden halk bPş du ·ı k içıude -~ca.~ cım_<ıv~r düdü~ün~n edecekler 
tesbit ve ilan edilmiş o un sı bugnııku yerı hı ı; le mu lasıp 

ğınakıar, girr.ıış ve ekiplerle degild:r. Ç unkti di.idügün se 
02<;keri kı ula . Jalıa evvt 1 ha si şebri n ~trak ve ha!t~ .o :- tıı 
l 1 · w ld l mnt:alle!t"rı nden as\a ışı tı lıne 
>e r erı oımaıugı na e, c er- ı t d" B 't' b I . .. . . ınet: e ır. u ı ı ar a cana· 
h a ı v~ suratle vazıfeterı ha· vaı· düdüğlin ün şel.ri ıı orta· 
şırıa koşmuşlardır . s111da münasip bir yere ve 

Hiç bir tt laş eseri gfüıer 

1 

yüksek bir minareye konma 
uıedeo yapılan bu hare~t- t, s1 lüzumu bu tecrübe ile bir 
tecrüb~nın ınuvaffftkiyeı 1 \~İ rı kene d aha anlaşılmış bulun· 

l de geç mesini tenıi rı etmiş ve muktadır. 

Moskova 6 A.A . - Taas 
Ajansı Japonyanın Nankiııde 
ki kurclutu Çin hükumetine 
ait notayı Sovyetlere verdiği 
ni ve bu muahedeoin Sovyet 
ler aleyhine müteveccih ol• 
mad1ğını b\ldirmektedir. 
Sovyeller Birliği bu not ıya 
cevap vermiş ve Savyetleriıı 
Çint'! karp olan ıiyHetiniıı 
aall detiımiyec~jioi bildir· 

ltalgan silah 
f obrikaları 

iddetle bombalandı 
Londra 6 A . A . - İnfi· 

liz tayya rele ri T orinodaki 
büyük İtalyan ~ilah fabrika· 
larına munzam bir hücum 
yapmışli\rdır. iki saat devam 
eden bombardıman netice • 
sinde fabrika alevler içinde 
kalmış ve çıkan ya.~gmlar 70 
kilometreden görülmüştür. 

• • t 
mııtir. 



.Belediqe 
Meclisi 

J)vn f~vkalade 
toplantısını yaptı 
Ev~elcedc! habeı: verdLği~ 

miı üıern Belediye meclisi ' 
dün saat 14 le birinci Rei 'i 
vekili avukat Abduil!!h F ey· 
zi Atahaoın riyasetinde top· 
lanmı~ ve ek t;rİyet me'1cud 
olduğundan ruznamı:;de bu · 
1uoan oıevaddı müzakere t: y 

ı~miştir. 
Ruznarnenin birinci nıad 

deı\ni teşkil enen Belediye 
rüsumatrnm tartı cibayetı hat< 
kındak tahkikat raporu Vt; 

zabıt var ... kı1larHc bu hu:..usta 
encümence veril.niş bulunl;sıı 
k rarlaı- 3ur-eti ve riyasf"t kz 
keresi c.ıkunmuŞ', Riyasetçe 
meclise st·vkr:dilmiş oian hu 
rapor ve zabt varakaları 
muhteviyatı hakkında Beledı 
ye Reisinin i.,ıizah edilmesi· 
ne i ıtifakla kari'lr verilmiş, 
fakat Bd.-dıye Reisi Mecliste 
hazır buluıınıadığıııdt\n dııvet 
edilD)ek uzerc ıçtıma 9,12,9 O 
µazartesi giini.ıne lt!cıl oitırı· 

muştur. 

-1:..1;~........ --·~~~: 

gibi ıçunızJe de ıa ~ayd ve 
sovuk ktt11lı imsel •r buluııtt 
bilir. Yahut nıuktazi tedbir· 
leri H\yıkıle almak imkaıwıı 
ka1.nna1.)arııı~h1r olaLılır. 

Her haııgibir vatandaşın 
bu .şekildt" ihmal ve lakay· 
disı n~hce itıbarile bir kaı;a 
ba, bır şehir, bir hölgt°' ve 
ııihayet biitün bır memleket 
için ıararlı olıw H l·u zarnr 
biuat keı dıs\ dt> hissele · 
nır 

Bu itibıtrla; hiç bir vatan 
dn~ın lakayd ve ihmalkarlı 
ğıle h,,m kt·ndısine v,. he n 

---

- -~.:r.---~---- . --- -~-

VENIGON 

erli ma/l 1rhajtası A~ke, edna-
r~ b .. .. b l sıl andırı9or 
ıe~şem e .g_unu aş_. ı!!or larmı 

Hafta Başvekjlimızın radyoda soyhyece· Londra 5 A. A.~Atinadan 
ği bir ntıtukJa açllacal< gelen haberlere göre Italyan 

Ankara 5 A.A.-11 nci yer det Kerim İnc~dayı, Maarif askerleri Arnavutluğa gönde 
li ınrdlar ve tasarrııf haftası Vekili Hasan All Yücel, Güm rilmekten korkmaktadırlar. 
12 kan!.l:mevvel perşembe rük ve luh" sarl r Vekili it ly dan Arnavutluğa ta~ vi· 
günü e. şvekilimiz Doktar Re Raif Karadeniz, Z1raat Veki· Y~ kıta tı gönderılirken bun 

lara Korfu adasına çıkarıla· 
f'k S d d d ·· ı· li. Muhlis Erkmen, Ticaret ı . ay anım ra yo a soy ıye cakları söylenmekte ..,,.. '(o tu 

~· b" tk"I I kt VekiliMümlazÖkm,.ııvePar cegı ır nu ı e PÇt aca ır. Y nunİtalyAn donanmaşı hıırafından 
Yerli !nallar haftasının de· ti ldare Heyeti azaaından 
vam etti~i müddetçe hergün Sırrı Dayı radyo ile birer mı 
sıra ile Münakalat Vekili Cev tuk söyliyeceklerdir. 

Önümuzdki yıl butçesinde 
Kuçük nıemurların tmaaş1arına z· 01 ya· 

· pılması mulit.ı:-nıe:I 
Ankar.a ,__ Küçük meoıur· 

!arın almakt" olduklım rnaaş 
va ücretlerin bugünkü hayat 
şartlarına nazaran az olduğu 
düşünülerek bu maaş ve Üc· 

retlere bir miktar zam yapmak 

için tetkiklerde bulunulduğu 
haber almmııir. Verilen mü 
temruin malümata nazaran bil 
hassa son zamanlarda her 

Romanya 
lktisaden Alman bo 
y ınduruğuna gireli 
Bcrlin 5 A: A. - Almtn 

YJ. il~ Romanya arasındaki 
nnizakereler sona ermiş ve 
iki hükumet arasında iktisa· 
di ış b\rlitine eit ~aaalau t~ 
bit eden bir anlaşma imzalan 

mışhr, Bu anlaşma ile Alman 
ya Rom.ıınyay.1 para mutnhas 
sıs ve malzeme verecektir. 

sah adc; görülen fi ıtt tereffüü 
küçii ... memur!arın rıisbi bir 
zaruret iç; ı ı.. oLuklarııu 

gösterınPki,..dir. r\ıır: k bu 
tetkik~r bu~ü·ı içı.ı kuvvedeıı 
fiile ç·kace·k bır h<1lde de! ~:ı 
dir. lh41 yılı bıitçt-sinin tatbı 

kine g~çil:l•Q"ı sırcıda bu maa~ 
lara da urn y'1pılma~ı bahis 
me,1zuudıır 

1-iitler 
İtalya y<:"rİne Fr uı 
sa ı le anlaşmak 

istiyonnuş ! 
Londra S A~. - lyi ha 

~er alan mahafiUerin Sc!,.Iİa· 

den istihbar ettiklerin<' göre, 
-lit\er ıu.~~ İta\yun ınuvaH ki· 

yetsizligi üwrıne ?etenin de 
ğiştirilmesi ve yerine Lavaluı 
R'etiriımesi içı·ı teş~bbüslerde 
buluoacakhr:: Hitıer ltalya)'l 

ımı~ın.ıi!.2~~mD!lmsllz$!:~"" terkt!derek Fraıu;>i ıle birleşt'· 

i·;gal edil.niş bu undn TU ken 
dil~rine bi!dirilmektedır. Hal 
bnki ltalyan dskerieri k~ndi 
leri i biraı sonra lı.-navutıuk 
ta ~örmektedir ~r. 

Yun nlıl nn dıntr esir dü
şen bir ıtrılyan fırkaı;ının pa· 
pazı ~ndsin,. sorul.ın su· 
allere yazı ıle ;;u cevabı ve-r 
ıniştlr: 

11 rll'I hurp Mussoliniıtin diı· 
~ünıneden giriştiği bir hare 
kett r. Bur.u .• m~tıce · i ııi de· 
i~te bız m esir düşmeınızle 

gÖrf'bilirsiııız. Fırkamız 3ren 
d zınd rı vapura bındırilirkeıı 

hizt· Korfuva ç krıcağ mız söy 
lenım~ti. rzsıl olduda Aı na· 
vutluğ.ı çıktık u:ımıyorum.,, 

At w 5 A. A Ar \vm 
iukt.ı < r.ır f•dlleıı ltrlly1ttılctrııı 
b r kı mı Koriu a J.Bına ııek 
ledilınişf r. ltaıyanlar harp 
başldr başlamaz KMfuyu işıtal 
ed C"klerıni i\an etm1şlerdi 
Şi ındi he.1 yanların bu ideali 
teb ... kkuk etmiştir. Aradaki 
fnrk ltolyanl .. rın Kof uya bir 

fatıh gibi d ğll, fakat esır 

olarak girmeleriC:ır 

f"'aşizm 
Teh "ke c ıi? 

Bug..,dal} İŞİ c~ktir. Berlin Par ir. birlr~ 
t Loııdra 5 A .A. - ÜtJyli 

'ıB ·· b' · ·d ) mt'Sİ için h\Hl uı,ıp}erde bariz 
' auı ırmcı e c;. Tdrrı&f gazel< si, hayanın Aı-

önünde bulundurulursa, bu bir faaliye: vardır. " 

A k d 
n vutluktu uğır zayıatl.a geri 

muamelede tüncara geniş ölçü .m eri a a çekiimesiuden llah~ederken 
de bir kar bırakıldı~ı ve ya· 1 J 

Jandarma 
K~rakol bioa 'an ın 

şa edjec k 
Hatay Nafıa .~Iüdürlüğünde n: 

ı -- Vilayet dahilinde Sü· 
veydiye, Fatiklı, Şenköy, Sı· 
çanlı, Güzele~, Çengen, Erzi ı 
ve Sarıkaya köylerinde yapı 
iacak Jandarma karakol bina 
larınm (24 }00) lira bedeli ke 
şifli aksamrnm inşaatı kaoalt 
zarf usufüe eksitlm"'yc konul 
muştur. 

1 

2 - Eksitme 18,12.940 çar 
şamba günü saat 16 da Antak 
ya Nafıa Müdürlüğü od.ısın
da müteşı>kk\I komisyonca 
yapılı:ıcakhr. 

3 - ısteyenler hususi şart 
na~e ile proje v ! evıakı keş 
fiyeyi (120) kuruş bedel mu· 
kabitindt- satın al b lirler. 

4 - Muvakkat teminat (18 
00) liradır. 

5 Taliplerin ihaleden 
en az gün uy evvel bu işe ben 
zer inş;ıatı başardıklarımı da 
ir evrakı mus11itelerıle birlik 
te Vil~yete murucaat ederek 
alacakları ehi. yet vesikasını 
2 l90 s~yılı kamına uygun o· 
idrak h.ızırJıyacakları teklif 
mektuplarım v~ bunlarla bir 
likte teminat mektur> ve mak' 1 ,, 

buılarını ve ticaret ot.fası ve
sikasıııı inole günü sa t 15 e 
kader komisyon riyasetine 
mak JUZ mukabilinde verecek 
ltrdir. 

Pnslada olan g~cıkmel~r 
kabul edilmez. 

8300 il.) v~nzi n 
ahacak 

Antu\cye-d • Hnt y iim ük 
muhafaza taburu s tımılmı ko 
misyonundun: 

Taburumuz motörlü VdStt~ 
)un ihtiyacı olan 8300 kilo 
benzin kapalı zarf u~ulilt• ek 
siltnıeye kouulmu9tur. Tt:neke 
veya bidonla tesiin edilebile 
eı' v~ kapları:tabura ait kalacak 

ol nb,.nzmin beher kilosununmu 

d..- büıüıı bir uıemıeketir lı a 
yat, huzur Vt" rahntile O) ııa· 
ınasına mu:;J..ı<le t•dile mez. 
Bu hususta vnzifed r olaula 
nn değil l.ı l:ıttayin her va· 
tanda~ııı bu kahil ı..imsel~ ri 
ikaz etmesi ve icabında al<i· 

kadar rnakaııı:Ma malu;nat 
ver erek nlınmssı icap eden 
tedbirlerı uydurmaya Çd· 

lışması en tab~i bir heı~ kı· 
dır. 

ba Buharla i~liyer; bır İ ş&t scıtır arı,yazmakta ır: 

ı 
palan işin mahiyeti iti rilt"": Y .. İtulyan milleti, Mcsolioi· 
kendileri için kirlı biı · ticari tayyare icad edıldi 11;0 kPrtdİSİrıi sürüklt!diği fo1a 
muameleden başka bir ~ey Stokholı.n 4 A.A ftalyan 1 kett n l'ndişedt!dİr. Yunanİ3· 

haınmeo f ah 43 lıruruş olup 
ibole 13,12,940 cuma güniı 
saat 11 de yapılacaktır, 

isteklilerin 267 lira 68 ku· 
ruş teminata ait makbuz 
ve ticaret odası vesikasile oir 

Bu ha ckıııı kullandığı için 
kimsenin kimseye xiictınme . 
mesi ve hakh ı0lan istekle 
rin y.crİnt! gdtirilnıı::.si muvaf 
fakiyetiıı başlıca amili olacak 
hr. 

Işıksız ve bol ziyasız ha· 
yat. hir,\Z sıkıcı olabılir. 
Fakat Liz ıcabuıda zeylin ya 
Rma batırılan pamuğuu ve· 
ytt ipligiıı ışığında dahi otur· 
masmı bılen ve bundau ür ·. 
me) t!U bir milletiz.Her zulmet 
ten ı~nra bir nura, ve her 
sıkmttdan ıonra ferahlatıcı 
saatlerin ve günlerin gelece 
ğine inananlardanız. ijilb~s-· 
sa Hat y halkı bu haRik .ıtı 
tecrübe ue öğrenmiş ve ta· 
dmı tatmıştır. 

Vaktile verilen emirlerin 
harfiyen tatbiki Hatayı nt.sıl 
bugünk'.iı metiud neticeye isal 
etmi~ ise , Bugün de verilen 
emirleri luırtiyeo yapmış ol· 
mak1a daha meaud neticele· 
ri &'Örmenin bizlere coukad· 
der olaoaitna inanıyoruz. 

Rqad MY ~LOGLU 

olmadığı derhal anlaşılır. zjansı bildiriyor : ~an 1 karşı butün kuvvetlerini 
Bu karar ile onlardan iste·• I t 1 · ' V · 1 

svec VF.e t::' ~rının ~şıııg· kull narak bur-a!;ı:ıt 15 gün· 
nen şey .sadece mühim bir ton muh~tıırle.n, Amerıkada dt! istila edeceğini "·adeyli· 
kar mukabilinde malhrım ~8 t 1 · 1 · b b. 1 

ı>uo~~ ıı ış e!en ~essız ır . ın yen 'v1usoliııiom vaziyeti teh 
taşa ıırzetmektir. ~ararname· I lq ~IJl..:~h~rrı_~ .bır t~y~a:e •ca lıkevt~ dij~müştur. Eğer Mu· 

.in bir hususiyetini de bilhassa edıtdıgını budır.n :~-tedırf er. Sf11İni bu sözünü yerine geti 
tebarüz ettirmek lizim . l 8u lfılyyare en !uksek ırtı reın~zsc: Faş iz n yıkıl,r ve 

Bu kararnameye göre müs f falarda arııasıı uçmaktadır. Mu;olini de yuvarlauır. Mi!ş 
tahsil elindeki malla el konul 1 ltalganiar terek duşmana k\lrşı kazanı 
ması bab\s mev.ıuu ulmadığı lttn zafe.-de YunanKabraman· 
gibi, tüccar elindeki stoklara k 1 

Ag""ır zayı· -"t vur&. ek lt6llil'l o:.iylı. tesırı vur lir. 
el konulması keyfiyeti de an· .... .... ~ 
caic muayyen mıntalcaiara in· rnütemadiyen rical 
hisar ettirilmişfü· ediyorla 

Karanameler buğünden me· 
riyete girmiş bulunmaktadır. Atina 5 A. A - 'Cepheden 

Bu tedbirlerle hükumet buğ· gelen resmi haberl~re gör~, 
dllf meıeleıini hıtlletmek ve şimalde İtcılyanlaruı E besan 
toprak mahsülleri ofisini piyas istikametinde müfemadiyeıı 
ya ~akim ve nazim vaziyete ve ağır zayıat vererek ri cat 
sokmak hüsusuod.aki kati ka· dmekt" olduklara bildirilmek 
rarını Qçıkça ilan etm\ oluyor. !f'dir . Ölüler arasında fşistlr> 

Bu tedbirler a)·ııi zamanda rin gittikçe çoğaldığı göra lü 
muhtelif d~vlt:ıt miieneaeleri· yor. 
ni muhtelif Hatlarla buğday y l · · 

.. b k-. lf . d k 1 uııan gezele erı mutema· 
mu ayaaıı u etın en ur· . . 
t 1 kttad 

dı muvaffakıyetlere rnğmen 
armış on:.a r. J h lk f 1 "kt· ·~ k ı a az a m oınbge :ıpıl· 

w!ı ı l maması ve büyük bir muha· 
'Neşriyat Müdürü r~benin arifesinde bulunıJldLi-
Seıim ÇEcEN~ ğunu bildirmektedir. 

CH P.ma~ıı :.--AN1rA: .i-A! Atina 5A. A- Yunan ot· 

., 

dusunun merkeıda yeni ve 
ınülıım bir ılerlemesi kayd 
edılmiştir. 

Ayusa ı aooa il, Ergeri dtışün 
ce - - ki buııbrın akşama sa· 
b;lha duşmcs;ııe ır tızar edil 
111e ·tedır. - c > • J .ı .. ziya 
de k:~atacakbr. 

Yunaıı askt'r erinin nıane• 
vı kuvvetlt!ri fevkalade mü 
kemmeJ Jir. Birkaç gün istim 
lıat iı;ın cephedeıı eri alı
rıa n Yunan lcı 1 alurı bu~ .tira· 
hat arı vazgeçerek tekrar 
c~plıeye gıdecelderini bildir 
mişlerdir. Askerlt!r cepheye 
şarki söyleynek gitm .. ktedir· 
ler. 

ikte teklif mektuplarım ii·ale 
s~rntinden tmçok bir: Bat ı·v • 
!isine ka Jar komısyona geur 
U}eini. gecikmelt!riri kahul 
ed!lmiyeceği ve bun ait şart 

' nameli in her zamurı konıis· 
yond,lJ görülebilec .. R'i iları o· 
lunur. 
Balı . avJ... ıa mii 

ıayedesi 
rlatay Ddt~rJarhgmdarı: 
Süveydiye Nabıyesi suhil· 

leriyie Ası nt"hrinin Süveydi 
ye Nahiyesi hududunda cari 
ve denize munsap olanı kıs· 
nanda avlaıuıcak olan balık· 
lardau alınacak sayqi}'e n·ıç· 
minin 1 kanımusani 941 deıı 
31 kan~ııuevvel 943 tarihine 
l adur üç seneli~i 16,12,940 ta 
rih\nde sıtat 15 te Defterdar 
hk ·dairesinde açık arttırma 
de satılacaktır. Taliplerin be 
detı muhammeni olan 435 lı· 
ranın yüzde 7 buçuğu llİ~be· 
tinde ilk teminat akçalarını 
yevmi mezkurden evvel mal 
st•ndığına yatırarak arttırma· 
ya iştırak etmeleri. 

Şartııömeyi görmek istiyeri 
Varidat ı\.1udürlügüne mün· 
caat etmeleri ilin olunur. 

I 

fia 
se 
tla 
da 

n 
b" 
f u 

z 

M 
&O 

il 
le 
k 
ç, 

it 
m 


