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Hkteşri11' 1940_ 
Şiilcrli BALCIOCLLJ, 

Sahibi ve Baş'.muharriri } 

Başvekilimiz 
Dün An kar aya vardılar 

Sayın Rı:-fik Saydam Ankara garında 
samiıni törenle karşıland~ 

Ankara 9 (a.a.) - Hatay riyet Halk Partisi Genel Sek. 
ıeyahetin :fen dönmekte olan re teri Fikri Tu~er, Vekiller, 
Başvekilimiz Doktor R~fik Mabuslar, Vekaletler Erkam 
Saydamı hamil hususi tr~n ile Cümhurreisimiz namma 
bu akşam saat 17 de Anka· 
ta istasyonuna varmışbr. 

Başvekilimiz istasyonda 
Büyük Millet Meclis Reisi 

A'.>düthalik Rend~. Cümhu· 

Umumi katip Kemal Gede
leç ve güzide şahıslardan 
mürekkep bir kalabalık tara• 
fmdan karşılanmıştır. 

//okul öğretmenle1imiziıı 
Hava Kurumuna teberrü 

hk olarak dun 54 buçuk lira ve .bir nişan 
yüzüğü veren öğretmenlerimiz, bu yar

dımlarını daha arbıacaklar 
eylemiş ve mukabilinde mak· 
buzunu almışhr. 

fıkokul öğretmenlerimizin 
gösterdiği bu fedekarlığl tak· 
dir ednken, bu hareketin 
zenginlerimize değerli ve ha· 
yırh bir örnek olmasını dile· 

F ereğatkar ve her milli 
"•zifede ön safta gelen Hko· 
kuı öğretmenlerimiz diin Ha
"a Kurumu merkezine müra· 
Caat ed~rek aralarında topla· 
dıkları 54 lira 50 kuruşu Ku· 
turna teberrü eylediklerini 
bildirmiş ve bu parayı Ku· 

1 rız. 
tum tveınesi.ıe yatırmış ar· 
dır. Bundan başka 23 Tem· Hava Kurumu, kiymetli 
lllüz ilkokul baş öğretmen\ ,~ve fragatkar Öğretmenlerimi· 
b"alıim Olcllytu da ni~an 7e teşekkürü bir borç bil· 
~iizüğünü Kuruma !ıediye mt>ktedir. 

~porcularımız lngiıtere 
Yarın akşam Adanaya Amerikanın ilk müda-

gidiyorlar faa hattıdır 

St yhan bölgesinin ziya
tttini iade için bölgemiz spor 
Cularmdan mUrekkep 40 ki· 
~ilik bir kafile yarın akşam 
~danaya hareket t'decektir. 
~ed~nterbiyc-si Bölge Asbaş· 
kınının idaresinde gid,.cck 
()lan sporcularımız cumartesi 
\'e pazar günü Adana sta• 
dında Seyhanlı sporcularla 
llıuhtelif spor temasları yapa· 
Ctk ve pazar gecesi şehri· 
llıize döneceklerdir. Gençle· 
lİtnize iyi yolculuk ve mu· 
"atfakiytt dileriz. 

l ayin ve nakiller 
lskenderun Liman Reisi 

~hdü Akman yrş tahdidi· 
~e tabi tutularak tekaüde 
'~"kedilmiş yerine Mersin 

~•ntaka liman reisliği .. liman 
()ntorlörü Yakup iurkan 

t,". d" I . • ıın e ı mışttr: 

Üniversite lisan kursu 
ttıeıunlarından şükran Bakın 
~tıla\cya kıı lisesi F arnsızça 
:t'İYerlifıine tayin olunmuş 
~r. 

Nevyork 9 (a.a.) - Bir
leşik Amerika Cümhuriydçi 
Partisinin Cüm hurreisi nao·· 
zedi olan Vikıiv şu beya· 
natta bulunmuştur: 

"İngiltere yalınız ktrndisi 
için değil, bütiin dünyada ~ür 
yaşamak isteyen milletl~r 
için harp ediyor. Binaenaleyh 
İngiltere bizim ilk müdafaa 
battımızdır ve orıa yardım 
etmek vazifemiıdir." 

Amerika Hariciye 
Nazırının beyanatı 
Vaşington 9 A A .- Ha 

riciye Nazırı Birmanya yolu 
nun tekı ar açılacağı hakkrn-
daÇörçll tarafından yapılım 

beyunat münasebeti!~ bu me 
sele hakkındaki amerika 
noktainazarının terviç edil· 
mh olduğunu beyan etmiş· 
tir 

Vaşington 9 A.A.-Ame 
rika hükiimeti,F,lipin adalarm 
dan başka Uzak Şarka buğ-• 
day ihracını yasak etmiştir. 
Bu hateket jnponyaya karşı 
olduğu tahmin olunmaktadır. ' .... .... ... ---~.,-----=---o;:~----_....., .. - .,, .... ,,. 

Aziz Vatandaşlar! 
Hava Kurunıu vatana hava kahramanı yetiştiren bir 

ttıüessesedir. Bu hayirli m:ıesseseye yardım etmek için 
• '

0 küçük fırsatı bile kaçırmıyalım. Fitre ve zekatlarını· " ~l Hava Kt.rumuna vermekle en büyük sevabı işlemiş 
0 \ltlklnuz. 

Roma11yaya 
Mühim ı ~ iktarda 
harp malzemesi 

geldi 
Bükreş 9 A. A. - Röy· 

ter Ajansı bildiriyor : 
Son haftalar içinde Al

manyadan Romanyaya çok 
mühim ve küliyetli miktarda 
harp malzemesi gelmiştir. 
Son sistem hava dafi topla· 
rı petrol mmtakalarma yer· 
leştirilmektedir. 

lngilterenin Bükreş Elçi
si Romen Haric:iye Nezareti 
ne müracaat ederek Alman 
oedusunun Romanyaya giri
şi balrkında izahat istemiş 

ve Romen Hariciye Nezare
ti bu müracaata cevap ver· 
miştir, Verilen cevabın bazı 
teminatı ihtiva ettiği zanno 
lunuyor. 

Diğer taraftan Romen 
petrol sanayiinde çahşaıı bü
tün İngiliz tebaaleriaıin der· 
haJ Romen topraklarını ter· 
ketmeleri kendilerine teblig 
olunmuştur. Romanyadaki 
lngiliz petrol mühendisleri 
Bükreşte toplanmaktadırlar. 
Bunlardan bir kısmı Roman 

ya)ı t~rke başlamişlardır. 
Bükreş 9 A. A. - Röy· 

tı'!rden : yelen haberlere ~Ö· 
re, petrol mintakasmda ya· 
pılmakta olan tahkimat in • 
şaatı bemen hemen bitmiş 
gibidir ve t!n son model Al· 
man hava dafi bataryaları · 
nın yerleştirilmesi için hazır 
bulunmaktadır. Romen aske 
ri tayyare meydanlarının ge 
nişletilmesi için de Almanya 
dan hususi techizat gelmiş · 
tir. Almanlar Tuna yolile 
aşağıya doiru inmektedir. 
Bu kltalar petrol mer · 
kezi '!rinin bulunduğu yerler· 
de- yerleşeceklerdir. 

Tam techizatlı Alman as 
kerlerinin, Romen .ordusu • 
nun bütün sınıflarrnı talim 
ettirmek üzere gelemekte 
ve kışlalar hazırlanmakta· 
dır. 

lngiliz gazeteleri
tefsirıeri 

Türkige--S oVgetler 
Birliği münasebatı 

Normal ve dostanedir 
Vazifesi başına dönmekte olan Mosko

va büyük elçimiz mühim beyanatta 
bulundu 

lstanbuı 9 - Moskova bü 
yük Elçimiz B. Haydar Ak· 
ttty dün Sovyet vaımrile Q. 
desaya hareket etti• 

Vazifesi başına dönmekte 
olan elçi, beyanatında şunla 
rı söylemiştir. 

"- iki ayhk mezuniyetten 
dönüyorum. iki komşu mem 
leket arasındaki münasebatın 

lunduğuna kanaatlm vardır. 
Eminimlci bu kanaatm Mosko 
va yüksek mabafilinde de ye 
ri vardır. 

Yeni Sovyet Büyük elçisi· 
uin vazifesine başladığın bili 
yorsunuz, Bir taraftan o, bir 
taraftan ben, kom11uluk rabı
talarımn takviyesine, harpten 
azade kalmış buıunan Türk 

~ormal ve dostane olduğunu ve Sovyet bölgelerinde mil· 
s~ze açık kelpl~ söyliyebili· )etlerimize refah Vt'I saadet 

rım. .. .. ~ . . temin edecek olan ıulbun 
Bugunku . vazıyetm, komşu 1 beka ve idameıine candan 

luk münasebatmm bir kat da çalışacağız. 
ha takviyesini müstelzim bu· '' 

Türk - lngiliz ticaret anlaş
ması imzalan9or 

lugilizler memleketimizden mühinı mik
tarda mal satın alacaklar 

İstanbul - Ankarada ecre 
yan etmekte olan Türk - in 
giliz ticaret müzakerelerinin 
bir anlaşma ile neticelendiği 
ve bugünlerde Ankarada imza 
lanacağı, Ankaradan şehri
mizdeki alakadarlara gelen 
malumattan anlaştlmışhr. Di · 

ger taraftan, memleketimizde 
ki Jngiliz ticaret mümessille 
ri lstanbul ve lzmirde icabet 
tiği kadar depo kiralamışlar· 
dır. lngifö~ firmaları, memle 
ketimizden alacakları malla· 
rı evvela bu depolarda sak 

EN SONDAKIKA 

Roman9adaki 
vaziyet 

Ingiliz - Romen müna
sebatı kesilyor mu? 

lıyacaklardır. Şimdidt"n piya 
sacla ıngilizler tarshndan ga 
niş mubayaa faaliyeti göste· 
rildiği nazari dıkkale çarı•· 
maktadır. Maamafib, bu de
polarda uzun müddet mal sak 
lanacağı zaonedilmemektedir. 
Zira, yeni gelen malumattan 
anlaşıldığınK göre !ngilizler 
Akdeniz yolundan istifade e· 
dilemediki takdird eBura -
Bağdat tranıitindeo istifade· 
yi navlun farkına bakmadan, 
karar altına almış gibidir· 
ler. 

Petrol işi 
Romanya petrol ih 
racını menedecekmiş 

Bükreş 10 A. A. - Royter 
ajansı Romanyadaki vaziye hak 
kında şu malumatı vermekte· 
dir: Alman ileri kıtalarmın 

Londra 9 A. A. - Ro· muhtelif noktalara ilerlemekt~ 
manyanın Almanlar tarafın • olduğuna dair deliller Çl\ğal· 
dan işgalini mevzuubahseden mıştır. Yarın motörlü Alman 
Taymis gazetesi şu mütalea kıta1arı beklenilmektedir bu 

işgal, Atmanlara has b:r usul 

Bükreş 10 A. A.- Yu
nan elçili Yunaniıtana pet· 
rol ihracının yasak edilmesi 
üzerine Romanya hükumeti 
nezdinde teşebbüste bulun· , 
muştur. Romanyanın Alman 
ya ve ltalyadan başka bütüu 
devletlere petrol ihracını ya· 
sak edeceği hakkmdaki ha 
berlere inanılmamaktadır. 
Çünkü bu takdirde Türki· 
yeye petrol ihracı du yasak 
"dilecektir ki, Romanya Tür 
kiyeden şiddetle mubtac ol· 
duğu pamuğu petrol muka· 

yı yürütmektedir. Bu hareke ı k d 
dairesind~ yap. ma ta ır. 

tin neticesinde Macaristan Romanyanm şimdiye kadar 
bugün be"!r zamandım fazla verdiği teminata rağmen, ln· 
sakı bir çember . içind• bu· gilterenin Romanya il- müna 
lunmaktadır.;.Rusya ise Al· sebeti idame edcmiyeceği tah 

b k b min olunuyor. 
maoya gi i uvvetli ir dev Petrol mütehassıslarından - k B karar 
letin Karadeniz sahillerinde bir karar yo tur· u 

. d ' .1 k maada Romanyadaki diğer Londradtn beklenmektedir. 
yerleşmesı en ışe ı ~ a · I . . d R k K 1 b f . . . nglhzler e omanyayı ter e l ra sarayının mu a aza 
rışı~ b!r .. ıh~ıyatla seyret~ek hazırlanmaktadırlar. lngiliz kıtaatma ait bi~a! . gelecek 
tedlr. furkıye ve Yunanıs • sefarethanesinin Londrayll Alman aakerlerı ıçın hazırla· 
tan ise uyanıklık lüzumunu çekdiği 12 telgraf yerlerine narak tamir olun~aktadır .. 
her zamandan ziyade takd\r l vasil olmamıştır. Sefaretha· Baııarebyadakı 170 ?ın 
ediyorlar ve mihver tehlike· n~nin Bükre~te kahp kalmı· , Almanın Alm~nyaya naldı d~ 

Sonu 2 incide yacatına dair henüz verilmiı / vam •tm~ktedır: 

bilinde almaktadır. 



• t. 

Bel etHiye za- . ~i günıerımiz: 2 • 

bıtaSi Ulliffllll C_u'!'hurıy~tz-
. . mızln 11 ncıgılı 
nU.ml!Sl Her milletin iyi günleri 

2,1') var, bunlar biri birinden üs 
~ tün ve def erlidii; F alCat; bi 

Mad ie 22l> - Yapılarda 
kullanılac~•k 

caridir·. 

Madde 225 - Yollarda 
ve me)'danlarda Beledjyenin 
iLni olmadan baca açmal< 
ve her n~ maksatla ofursa 
obun yerı Kazma yasaktır. 
Bu gibi işJer yolların en ten· 
öa ola.Jf u zamanla~aa yapı· 
lacdk: va l>ir geceCie bi\irıl·. 

m~si mfinılC'Gn 'oJmıyanlarınada 
günöüz1eri munasip oir işa:
r~t konıılnca~hr, ıecei'erıde 
fe~er yakılaca~tı~. 
Ma'dd~226 ..:.. Telefon, ~iek

tri k, hava ga:tı ~idareleri ve 
vesaiti uakliy'c işleten ınües
ıeseler, inşa ve tamir kabi· 
linden olarak yollarda yapa 
caklan işlerde mukatcleleri 
ahkamına riayet etmekle be 
raber bu nusu ~arda bele:1i· . 

(Sonu var) 

zim • iyi günlerimiz arasında 
Cümhuriyct Öayram·na ayır• 
dı ımtY. m v i dünyaClu müs 
tesna bir lCıym;t if aôe eder. 

işte ondo'k z gün sonra bu 
eş lZ g nuıİ\ii~ün ,ı 7 inci Y' 1 -
aöııümune ICavuşacağımızı dü 
şünerek derin bir sevinç, s.>n 
suz bir lleyecan duyuyor ve 
coşkun bir bayraılı gü~üne 
hazırlanıyoruz. 1 ti güı1ı içın': bugünden 
se'71omek hl' kkımız ve o bıAy 
ram için; bugünden nazırtan• 
m11k vazifedıizdir. 

* • • • lyi günlerimize ~avuşur • 
ken, kötü günleri de hatırla 
mak; mazhar olduğumuz ni· 
m~tin derecesini ölç~ek için 
faydah olur. Mazisini unutan 
lar, istikballerine emniyetle 
yüruyemezler. Burıun ıçın 
yalCın tarihimizin bir kaç yap 

,rağm\ açmağa: bugün içinde 
yaşadığımız saadetin büyük· 
lliğünü göz~müz önünd~ da· 
ha leuvvetle canlandıracak • 
hr. 

• * • 
CümnuriyetimiiJn 17 inri 

VENI tlN "' 

Resmi teb 
/iğler 

Ingiliz tebliği 
Kahire 9 A .A. - lngiliz 

kuvvetleri tel51iğı: 
Tayyarelerimiz Seydi Ber 

rani civarındaki düşman te 

cemmulerine hücum etmişler 
dir. Sudandan kalkan Cenu 
bi Afrika hava kuvvetleri 4 
teşrini evvdde ltalyan avc• 
tayyarelerine hücum etmiş· 
lerdır. 

ltalyan tetiği 
Roma 9 A.A. - İtalyan 

tebliği: HavA' kuvvetlerimiz 
M1tltada Torpil ve benzin 
depolarına hücum etmişler· 
dir. Tayyarelerimizle dü:?man 
avcıları arasında vukubulan 
bir hava muha.rebesinde bir 
düşman tayyar!Sİ alevl~r içiıı 
de düşmüştür.Tayyarelerimiz 
den b!risi üsıüne ,{örı.nami~ 

tir· Şimal Afrikıtsuıda keşif 
faaliyeti kayJedilmiştir. Bir 
tayyaremil dönmemiştir. 

Alman tebligi 
Berlin 9 A.~.- Alman 

tebliği: Bir yardımcı krovazöı 
denizaşırı bölgelerde düşman 
Ticar~t gemilerind" 52 bin 
tÔnluk vapur matırmaga nıu 
vaffak olduğunu bildirmek 
tedir. Alman hava kuvvetle 
ri Londranın ve lngiliz adata 
rının mühim bölgeleri üzeri 
ne hücuml~rına devam etmiş 
lerdir. Birçok şehir liman v~ 
tesİSl\t. demiryolları Cenubi 
lngilterede tayyare meyd'ln 
ları üzerine yapılan hücum 
lar bilhassa müessir olmuş· 
tur. Düşman 16 tayyare kay 
kaybetmiş 3 Almırn tayyaresi 
dönmemiştir. 

Havai ardrı 

Japon gaze 
tel eri 

İngiltereye hücum 
ediyor 

ilanen tebliğ 
Antakyanın Şeyhali (Selçuk) 

mahallesir.den Haci emin va· 
ravur oğlu M~hmet Tar.:ıfın· İi 
dan Snbık Antakya ma1ift 1 
tahsildara Mihail Basluli ale1 ~· 

·nine açtığı alaeak davasınd• 
matbuatı Birm.anya yolunun Müddeialeyh vereselerindeıı 
açılacağınıı daır olan ha~er· A k K .. ı -k ,._ ııe· 

Tokyo 9 A.A.- Japon 

1 . b .... k b' l~k .1 nta yanın un ıJ mana 
erı uvu ır a a a ı e ta· . d "'"h ·ı B t • ğfU . . · .. srn en vıı aı as o ı o 
kıb edıyorlar. Gazeteler, u;. F ... 1 Ad e v.r ..... ·

10 
vt . . e. ıc ve mun v 1'.e~ı 

taraflı Pakta mgıltre ve Ame· IC 1 12 9 940t 'hl' Jsedt . . _ u yanın , , arı ı ce 
rıkamn ~lk taarruz~ başh.gı hazır olmalarına dair. yazıla• 
altmdakt yazıda dıyolar kı: d ti' 1 d k"' M ··b · · ... rı . ave ye er e ı u aşırın ..... 

'1japony.ı pektı ımzalar· h t ddd ·ı~ttl . . . ru a m l nazaran m eı ..,, 
ken takib edec~ğı sıyasab ta· Jerin ve Admun ve Ketriıı 
yin etmiştir. Bugün yolunu ve Culyanın ikametgahları 
ç:ieğiştirmemeksiı.in harbe de meçhul olduğu anlaşm.tsır• 
vam edecaktir. lngiJt .. re ve binaen müddia(eyhlere mahal tııa 
Amerika bu yol ile Çan Kay ıi gazete ile tebliğat icrasıo• ~ 
Şeke yardım edeceklerse karar ver:lmiş olduğundan u '.ay 
Japonya da Çunkirığ rejimini 1 lün 141 inci maddesi ahkaoıı ııın. 
devirmek için kati hareke· 1 na tevfıkan duruşma güuü ol• llıı~ 
te geçecektir.,, ı '/,11,948 tarihine tesadüf ed.ı. ' 

lngiliz Hariciye perşembe günü Antakya su• j 
Nazırının nutku lhukukmabkem~s:nde hazır ol· 1ı 
Londra A.A. _ Lordlar mz aksi halinde hal<kınizd• I 

kft'nuni muamete yapılacağı kamararasmda Lord Halifaks 
Çörçi in Avam kamarasında
ki nutkuna benziyen bir b<"'C 
yanatta bulunmuş ve Fransız 
kam"!ronunun 25 hür Fransız 
tarafından zaptedildiğini ifşa 
etmiş ve Birnıarıya yolunun 
açılacağını söyliyerek şöyle 
demiştir; 

,,lng\ltere Japoııyuya bü
yük imtiyazlar vermiş, Fakat 
gayretleri mükafatlandırıtml\ 
mıştır. j&poııyu ile her ne 
kadar iyi müııasebetler idame 
et • ek istedi isek ve hala da 
istiyorsak d Jeponya dahil 
olmak üzere herkesin menfa 
ti noktasından Çini de hür 
ve müst1:1kit göı ınek istıyo· 

ilanen tebliğ olunur. [)} 

Jcludarma KaraJCoi 
binaları y aptıril~cak ~aı 
Hatay Nafıa Mtidürlüğünd~ ~ 

1 - Süveydiye, Fatikhı ~ 
Şenköy, Sıçanlı, Güzelce, Ç '1ni 
gen, Erzin, Sarıkaya mevkilt ~I 
rinde yapılacak (8) adet Jall' 
darına kı.rakollarmın bir k1S bu 
mı inşaatı kapalı zarf usulil1 t~ 
eksiltmeye konulmuştur. burı 

2 - Eksiltme 22,10,940 si illa 
lı günü saat 15 te Anlak~ 
Nafıa Müdürlüğü odasıh to 
müteşekkil komisyonca ya/ 0 

lacaktır. 

3 - isteyenler · usasi şart •. 
name ile proje ve evfakı kil ) u 
fiyeyi (100) kuruş bedel n:~ :t 

ruz.,, bilihde satın alalfüirlet. . ' 
Romanyaga 4 - - Bu işin keşif beHel• t~c 

(19943) lira (76j kuru~tur. ~ 'I ~ııa 
Başı 1 ir.cide 5 -Muvakkat teminat(l49' lq 

sine karşı en iyi tedbir sıkı 78 k /ı 
b b lirn ( ) uruştur. 

f Karşılıklı . om C\r- davranmak olduğunu takdir 6 - Taliı>lerin ihaleden e~ 
ediyorlar. ltalynnm dahi baş r bt dımanla't az sekiz gün evvel bu işe l kalerına r istihfafla bakan bu d• 

Londra 9 A.A.- İngiliz müttef kine yan bakmakta ol zer inşaatı başardıklarına \·~ t 
bombardılnan tayyareler\ duğu m1Jhakkaktır. ,, ir evrakı miisbitelerile bir\ 

l At Y . d te Vilayete muracaat edere, 
dun geceA manya ve man unanıstan d na- alacakları elfüyet ve~ilCai1~ •.ıır. 
işgali altında Bulunan aske· sıl karşılandı ? 2490 snyılı kanuna uygurı .~ 11til 
ri nedefleri bombardıman et Londrn 9 A. A. Ati· larak hazır!ıyacilkları tek~ ~ş>' 
mi~lerdir. Alman tayyareleri nadan gelen haberlere gör~ mektuplarlfıı ve bmılarla bl; loıı 
de dün gece İogilt~redeki Almanlurın Romanyadaki fa· likte teminat'mektup veya ıJJ ler 
anulitelif noktalan bomba 1 dı aliyeti ilk nazurda telaş u • buzlarınt ve ticar~t odası v(.

1
, 

maii ,eylemişlerdir. lngilte· yandırmışsa da bilahere bu· sikalarını ihale günü s at 
reı in cemıp ve cenubu garbi nun ekuııomii<: bir keyfıyet e kadur komisyon riya~etiıt 
mıntakasıhdaki birçok şehirler· oldugu anlaşılmış ır. Yunanis mukbuz mukabilinde v~ 
de evler hasara uğramıştır. lan 933 sınıfını terhis ede · ceklerdir. Postada ol ~ 
Hasarat geniş değildir. Ge· cek ve yerine 929 sınıfı ika gecikmeler kabul edilmeı· ır 
len malumata göre, ölü ve me olunacaktır· Tla""n • 
yaralı miktanda azdır. ~joskovada tefsirler 1.4 , 

Dün gece 8erline yapılan Moskova 9 A. A. - Al· Bir alac ğın tt-ımini istif# 
hücum çok şiddetli olmuş man :kltaahnın Romanyaya zımnında haciz altına slı~ 
ve dalgalar halindebiri birini girdiklerim· dair çıkan şayi· paraya çevrilmesine kara.~,: 
tak1ö eıieıı İngiliz tayyare filo elar M!Jskovada hiçbir suret- rilen ve ehli vukuflar ?.'~C 
leri Berlini beş saat mütema· le tefsir edilm .. miştir. fetile lt>mamma (45Ö) Tll~&i' ~ıtı 
diyen bombardıman eylemiş A b I • k" ... d rakı nakcliyesi kıymet tJl ~I ~ili 
!erdir. Birçok infilaklar i~i· n a aJ agı 1 • edilen Antaleyaıım nı~.,~ k

111 dilmiştir. Bu bombardıman iınl '!denlere mahallesinde kaln580 n j1•1· leı~ 
harbin bidayetiııdebe r i B er· Hatuy mıntakas1 lktisa t lı bir, evin açık artbrma ilet ~ lıt. 
lin~ yapılan hücumlarrn en Müdı· rlüğüııdeıı: 940 perşembe günü sa' ~ r 

Ambalaj malzt"mesi imal elan 12 ye kadar dairede,~ 1llı 
uzunu ve en şiddetlisi olmuş eden ve ikınci sınıf mu~fıyet tılacaktır. Satış mukacide
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tur. ruhsatnamesini hetiz veyahut meli yüzde 7':ı ini bul:ıi'di '' 
Manş sabillerıne yerle~tti l ileride aJacak olan fabrika· surette arthrıııa on ıı üo :~•1 lOa 

rilen uzun menzali Alman l !arın teşviki sanayi Kanununun bırakıl.ır k 11,11,9~0 P pıll ~ 
topları dün lngiliz sahilerine i 15 inci maddesi ml!dbince fa tesi gürıu ayni saatte ya 
ateş açmış ve Ş"afakla bera· ı idei iktisadiyeleriııin kabulüne ca ,ı ilan olunur. 
l>er b\işlıyan bu nte~ bir Sd· 26,9,94Ô tarihinde karar ve· ~'81~~~-~i,!~ .... 
at sürmüştür. İngiliz topları rilnıiş olduğu iktisat. ve kale· l 
mulCaöele edere~ birçok nok tinden bıldırilmektedır. Alaka 
taları <föimü§tür. darlara ilan olunur. 1 


