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81-Jkan'e/çileri Yugoslav hududu-

1• lstanbulda bir top· na gitmiş 
Nevyork 20 A. A. - Ro 

Jantı;vapıyorlar~: ma radyosunun verdiği ha· 

Fası/as zve.şiddelligağan goğmma ·,.ağ
meıı öylerd.e1ve;şehirdetbulunan memu,
ltır vazij·elerini takdir ve şükrana layık 

bir intizamla başardılar 
Sayım dev'" m ... ettiği m~ddet~e. halkı~ disipli? ve _nizam~. kar~! 
aöste diği alaka ve baglıbk ıfbhar edılecek bır vazıyette ıdı-Dun 
;ehirdc iki doğurn, bir öıüw, beş hastalık ve bir kaza vakası 

oldu-Sayım Kazalarda akşamdan evvel bitirildi 

nkaranın nüfusu 32 bin fazlasile 156044, Vilayetin 
nüfusu da 69 bin fazlasile 638 bin olaraktespit edildi 

Aylardanberi haz rlandığı 
ız genel, ni.ıfus sayımı dün 
Urdun her tarafında olduğu 
ibi Hatayda da tam bir mu 
alfokiyet ve intizam inçinde 
apılmış ve neticelt'r dün ge· 

te yarısı Ankaraya bildiri! 
tııiştir. 

Halk dun .sabah saat 6 
an itıba~en sokağa çıkmıya· 
k t>vlerinde sayım memur· 
rını beklemeğe başlamış ve 
at 6 3 don itıbaren de , 
ıtn ve kontrol memurları 

azif ltrine başlamak üzere 
eııdilt>rinı.; tahsis ed leıı mırı 

kalarınm başrndı.t yer almış 
ıııunuyorlardı. 

Saat tam 7 de atıbn bir 
sayımın başladıgını ilan 

diı ce biıtun memurlar bir 
da fa l:yet,. geçerek vazi· 
leriııi tam ve mükemmel 
1r ş•kilde ifa eylemı~lerdir. 
Op)a berPher başlıyan şicidet 
\le devamlı bir yağmura nığ 

1~n ekserisi lise \ talebelerile 
t"tmen erden murekkep olan 
Yıın ve koııtro memurları· 

1tı büyuk ve milıı vazifeyı 
Şarmak iç ıı gostt>rdıklerı 

Yret ve t dakar ık her tfü·. 
sıtayış n üstundecJi,., 

Diger taraftan sayım de· 
tn ttıgi muddetçe halkın 
ıpJin ve n zam" k rşı gös 

t<iı gi a aka ve baglılık her 
~}'luıın gogsunu kabartaruk 

r mtıkeınmel ve nıunta

~ltı~. Polıs. Sayım devam 
ıf 1~ı mud<.Jetçe tek bır mu ha 

t kaydetm •mıştir. , 

ltı Sayım esnasmda başla Va 

1
1~ olnıak uz re şehirde 
llıı id re amırıerı, bütün 

ıru k 
a al r• J l •ş•r sayım 

111 ın. 1 J 
1 utem..-dıyen t ntro et-
~~ Ve- ııufusu çok o rı nmtu 
t ilra dt-rt al ıntı},\t meır.ur 
1 sevkedılert-k biiYJn ın bir 
:.vve( Lıtnıf"sını t mın ey· 
~f ışlerdır.lfaz 1mıntakalarba 

çok aştığı ve memurlara ve
rilen sayım kağı tlannın bitti 
gi görülmüş, bu mıntakalara 
süratle sayım defteri gönde 
rilmiştir. Sayım yapılan baıı 
evlerde: nafus fazlalığı naza· 
rı dıkkate çarpıyordu. Hii ı· 
kar köşesindeki kahveci Ab· 
dulgafurun evinde bulunan 
bir aile 23 nüfus olarak tes· 
pit edilrnişt!r. 

Sayım şehirde saat tam16 
da sona ermiş ve sayımın 
biıtiği atılan bir topla ilan 
olunmuştur. 

Sabahtaııbt'ri evde kapa· 
narak ve bütün gün evde kal 
manın verdiği sıkıntıyı gider 
rnek için sayımın ::'bitmesini 
bekliyerı halk ve bilhassa ço 
cuklar, topla beraber sokağa 
fırlamış ve bir anda bütun 
cadde ve sokaklar insan ka 
labalığile doltırak şehiı de 
normal hayat avdet eylemiş· 
tir· 

* • 
* Hükumet, sayım esnasın· 

da vukua gelmesi melhuz do· 
ğum, ölum, hastalık ve kaza 
gibi vakaları önlemek Üz!re 
ıcab eden tedbirleri almış. 
doktor, ebe ve sıhhi imdat 
teşkilatıııı muayyen m~rke z· 
lorde hazır bulundurmuştur. 

Dünku sayım esnusuıda 
iki doğum vakası haber ve 
rilmış ve Belediye ebeleri 
derhal faaliyete geçerek do· 
g.um ihbar ~dılen evler~ git 
mişlerdır. Ha~tahanede de 
bir ölüm kaydedılıniş, şehrin 
ıı uhtelıf ımntak .. larında beş 
hastalık vaka~ı olmuş ve hü
kumet doktoru hu hastaların 
evJerıne giderel· muayene ve 
tPdavilerini yapmıştır. 

b:.:nlardan başı<:a şehirde hiç 
bir vaka kaza kaydedilme• 
ın iştir. 

* • • Şehirde ı~lduğu gibi köy· 
lerde de sayım fevkalade mü 
kemnıel geçmiş, ~iddetli ya· 
ğan yağmur, dizlere kadar 
çıkan çamura rağm~n, memur 
lar hayrete şayan bir fedakar 
lık ve azrmle l,ütün müşküla
tı yener~k k~ndi1 11rine tevdi 
edilen vazifeyi tanı bir mu· 
vaffalriyetle başarmış! ardır. 
Bazı köylerin nahiye merlrez 
lerine saatlerce uzak olması 
ve buralara otomobil gitme· 
sine imkan bulunmaması ha· 
sebile neticeler bir kısım na 
hiye merkezlerinde akŞam : 
dan sonra v - gece yarısın • 
dan evvel btitü ı vilayet da· 
hilinde Sayım i~inin bittiği an 
!aşılmıştır. 

* •• Mülhakattan alınan haber 
lcre gere savını Dörtyolda 
saut 17 de, lsken~erunda 22 
de, Kırıkhanda 24, Hassada 
19 da, f<eyhaniyt-de 19 da, 
YayJada~ında 20 de sona er 
miş ve neticeler telgrülla 
merkeze bildırilmiştir. 

• * • Genel Nüfu~ Sayımı, Hıı 
tayda ilk defa olarak yapıl· 
masırıa rağmen, tahmin ve 
tasavvurdan çok mükemmel 
geçmiştir. Şr.hirde ve bilhas· 
sa köylerde sayım ve on • 
trol memurlarının gösterdiği 
gi fdakarhk ve feragati tuk-

(Sonu ikincide) 

Milli Şef 
J)iıK urumnnda tetki 

kat yaptı 

... J.1§ Londra~21 A.\ A. - Tay berlere göre, ltalyan Başve-
1 mis, gazetesi yazıyor: lngilte· kili Mu8olini, Yugoslavyanıa 

renin Ankara Büyük Elçisi garp hududunda bir yere 
Türkiye Hariciye Nazırı Şük gitmiş ve teftişlerde bulun • 
rü Saracoğlu ile görüştükten muştur. 

sonra lstanbula gitmiştir. JBu Himler !spanyada 
görüşmede Romanyaya !Al • Madrid 20 A. A. - Al· 
man kıt~atınıo girdiği mev · man polis teşkilatı Şefi Him 
zuubahis edildiği tahmın edil ler, Frans1z ispanya lıudu -

·_mekle beraber konuşmanın dundan geçerek Burgosa gel 
,yalnız bu mevzua inhisar et·~ nıiştir. 
~mediği zannolunm•ktadır. 1 lspany H . . , N . . . .. . a arıcıye az1ra 

lngılt~renın Ankara Bu· Seranosu··ner f ·• Al .. k El . . 1 b 1 .. .. ı un man po 
y5u fy Bç~~ı .. k:tal 

0
• ~I a ~e~_en lis teşkilatı Reisini kabul et 

O a uyu ,e ÇiSi e goru • · ı· o·v f 
k · B ı d El · · · ·~ mış,ır . ıger tara tan gene. Şf·ce tır. e gra " çısınınll F . . 

d 1 t b 1 1 w. El raı ranko da Hınılerı kabul e s an u a ge ecegı ve . 
çilerin toplanarak. bir konuş· etmış ve bu . k."bul esna"ında 
ma yapacaklan tahmin olun· ispanya Harıcıye Nazırı da 
maktadır. hazır bulunmuştur. 

Tahtından ferağat 
etmiyo"' 

Yunan Kralı Ingiliz_ Elçi.~i -~e .. 
Franko ıle goruıtu 

Kahire 20 A. A. - Röy· 
ter bildiriyor : Kahiredeki 
rt>smi Yunan makamları. ltal· 
ya ve Almanyanın Yunanis· 
tandan bazı taleplerde bu · 
lunduklerına dair olan haber 
fere inanmamaktadır. Yuna· 
ııistanın Kahire Elçisi Röy· 
ter Ajansın!\. beyanatta bulu 
narRk demiştir ki : 

" Hiçbir şeyden babsedil· 
diğini işitmedim. Bu haberle 
rin doğru olacağın' inan mı -
yorum. Kral Corcun tahtın
dan feragat edeceğine dair 
haberlerin de yanlış olduğu 
tahakkuk etmiştir. 

EN SONOAKJKA 

lngilz hava 
kuvvetleri 

Dün Rerıinden Itaı 
yaya kadar olan 
sahayı bombardı-

man ettiler 
Londra 21 A A.- İngi

liz tayyareleri dün BerJinden 
İtalya hududuııa kadar olan 
g .. niş salıadu taarruzl.'Jr yı-.p 
ınış, ist\la lima:ılarını bom· 
bardıman eylemişlerdir. 

Berlin 21 A.A.~ Alman~ 
Ajansı lngilız tayyarelerinin 
dalgalar haıi. 1de,.dün geceBer 
lin\ bombardıman tltiklerini ı 
ve mubtelif yerlere bomhnlnr 
isabet ettiğini bildirmektedir 

Londra 21 A.A.- Dün 
gece Alman tayyareleri Lon 
dra ve diğer İııgiliz şehirleri· 
ni bombardıman~etmiş. hücum 

Madrid 20 A. A. - in• 
gilterf'nin MadriJ Elçisi Sa· 
müel Hor, dün Gcnral Fran 
ko ile uzun ve çok samimi 
bir görüşme yapmış, lnzilt•· 
re ile ispanya araaındaki me 
61eJeıer görüşülmüştür. 

Romangada 
Rador Ajansının 

bir tekzibi 
Bükreş 20 A. A. - Ra· 

dor Ajansı, Alman dt:nizaltı 
larile Alman bombardıman 
filolarının Köstenceye getiri 
leceğine dair yabancı lcaynak 
lardan çıkan haberleri yaları 
lamaktttdır. ,. 

Bir tekzib 
Sovyetlerin Anka
ra elçisi Stalinle 

görüşmedı 

Moskova 21 A. A. 
Tas Ajansı bildiriyor : 
Asıo~yetidepres Ajansının fı: 
tanbul muhabiri, So~yetlerin 
Ankara Büyük Elçisinin 18 
birincı teşriııde Stalinle ııiz· 
li bir görü:,1me yaptığını bil· 
dirmektıı>dir. Tas Ajansı bu 
haberin lamamile uydurma 
olduğunu beyana mezundur. 

AMERİKA TA YYARELERl 
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İplik pazarı mıntakasında 
kontrolör vazifesini gören 
öğretmen Uaydn Nezihe Çe
tınin ayağı kayarak dü~miış 
ve kolu incidiğirıden derhal 
hastahaııeye kaldırılmıştır. 

Akara - Cumburreisimiz 
ismet Jnönü Dit Kurumuna 
şeref vermişler ve üç saat sü 
ren tetkıkler yapmışlardır. 
Cümhurn:isioıize Başvekil 
Dr. Refik Saydam refakat et 
miştir. sabaha kadar devam eylemiştir 

Vaşington 21 A .A. -- Ame 
rikada silahlaıuna işi süratle 
ilerl~mekte ve şimdi Ameri 
!cau harp tayyareleri lngiltc· 
reye y~ıer yüzer teslim edil· 
mektedir. Amerika efkarı umu 
miyesi Jngiltereye yardım hu 
ıuıunda müttefiktir. 
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• Vıyanaaen ourayu ~eıeu uo.· ı •c; ı, ., .. t . ...... _. ··-· • ıara 

berlere göre, Almanya ve taıi" ~tmiş bulunuyorlar. 

ayni müessese marıtetııe ıty· ı zekatlarınızı koyup ~artın uzerıne u~uua""" ... :-- ... w.~ 
ni suretle icra edileceği ilan konulan paranın miktarını yazarak ıade edmız. 
olunur. 1~;;;;;;;;;.ı:;;;.;~~~~ .. .iı11111 .... 11111llliiilllmırı ...... ı.. 
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kanuntı.itda (Başı birincide) Ant kya -Yayladağı pos 

t ıg. en Çl~ .tt ·ı dir Ve kendite-r inP IOP.m\"'ket tası heyv n V • araba <e lıaf• ,.., ' ç l ere tadiliit yapılaaak namın• teşekkür etıneyı bir tada uç. fer gitm• ve üç se 

R 
Ankara- Ticaret Vt"kale- b b· ı· · f l k · l 

. 
eyhaniye kaymakam_haından orç ı ırız. erge m e ş a r t l e ~ ti Milli k o r u n m a ka k l 

Reyhaniye kazası ~ltik ko 5 - Afrin suyumıu sa;ı,. ve An'':_arada paurhkh e si tm'"Y"" çı;c.ırıl· 
l) nun projesinin tadi\i hakkında K. ..J Ek ·ı 24 tO 940 

misyonunun kaza dahilinde sol o;ahillerindeki ve sufarı rı ı. • tıne - • 

F 1 
ki tedkikl t!rine devam etmek H··k" k · 11 d 

E çeltik ekmç meysiaıile çt'ltik sa altına a1mıyaıı ara:ıı • ,arçala· u u met mf r zı· perş .. mb .. ~ünu caat e ı '' tedir. Verilen malumata na• T T d d l haları haKkınClaki kararı ağağı· :rı11ın çelt k mır.takaları ola· mizin nu··fusu 32 bı" ~s P. . . mü ıir uğun v ıpı a· 
M d d M dd f d t.::t zaran bu tadila t en çok kanu · ' vt h b 75 

. 
· a ır:ı ü et zarın a yu11ıla- r~ •- ilanına ayak sul• rınıu sa· h k" cıı<.hr. u ..ı nm•n ..ı • 

k l 
i1K '" nun cezai ükümleri üzerinôe ış·ı ' trth ki 67 ·ı d ı · ~ak müracaatlara salahi} etli n su ve Amık gölüne bag· lan ' mu va :d temi ıut , '> ırı ır 

it ta bır fen men:uru tarafmadıı yapıı 
1 

b h yapılmakta. sürgün ve habis Ankara 20 A . A. - Nü· Eksiltmeye i ş t i r a k 

f lt
.k l k.. · ma arınu ve uraya e r sene cezalara daha ziyade nara ce f b d t b. k · ·· k ae ı mış çe ı a anının mev. 11nı . ev d"• .... l . ' ht. t6 us sayJnıı ura a an ır etme· ve .ş t ameyı ~O:" ne 

k f b ı 1 k 
ıger ururı erın su ı ıyacı zasma çevrilerek daha çok ff 1

-· tl t 12 55 · h ıra sa mı, aşa tına ve su ama a .. .. Ü d b l t t k muva atç.ıye e ve s.ıa , ıs iy nl ·rın r gun ,n •sJı sa 
. . . . got on n e u un< uru ara f ı l h ı kt d T dk.k ı \ d • k y nallarınır' geçtıklen yerl~rı 

9000 
d k dn f 

1 
t aza aş rı ma a ır. e ı te netice nmiştir . ~e e iye atları dahilhd P.T.T mü· 

e ar on ar. a zıraa a l .. d k h f ·1
- l aral ve dekar miktarını g öste· .. d d ' l . er onümlz e İ a ta ı~ma hudud u dahilinde bulunan oıir iüğunc mürac at cı 

musaa e e t nıemesıoe . d.l k · ı· rler rir tafsilatlı bir krokinin ek· 
6 

_ Kaza dahilinde ç .\tik e ı t:ce , proıe mec ı se sev nüfus 156 bin 44 olara tf"s 18500l>ki~o Ull a cak 
lenmesi ko\unacaktır · pit edilmiştir . Bunun 961.)43iı H · J b · ekilmiş ve e kilecek olan çel Mevsimin ilk karı 1tıy ıun arını rı.K erı 

Reyhaniye kazası çeltik ko· tik alan!arın • ekildiği tarih· erkek, 65401 i kadındır. ıçm 18'0JU 
1 0 

u 
1 

p urhk 
misyonu başkan Kamakaın ten 1tibareı\ be-ş sene sonra Kayseri 20 A. A. - Mev 1935 te yapılaıı ikinci nüfus suretile satınahnacaktır. 
Necdet Yılmazın riyasetinde çeltik ekilmesinin muvafık ola simin ilk karı bugün Kayseri say.roma nazaran şeorın nufu 2-Pazarlı;ıa 25 bırinci'. 
ve sıbbel Vek31eti adın• ka· cağı ve beş senelik ar•zi mü civarındaki Erciyeş enginle · su 32324 kişi artmış buluı. • teşriıı 940 cum• gıiniı sa•t 14 

Mı ~mız çeltik işlerini tetkike navebesinin tesis ed\lmı:si bu rine yağmışbr. Dağın etekle maktadır· de oaşlaııactıktır. 
üle memu lçel sıtma ınucadde susu zaruri gürültülüğünden rindeki köylere kadar yağan Vilayetin nüfusu 638 bin 3 _ vluha lmeo b ... .:leli 

Reisi Do :tor Fuat Kepe ve bu suretle alakadarlara tebli karın kalınlığı 6 santimdı r. olar~k tespit ediimiştır. Bu 30525 ıra temi ıdt 428J lircı 
Zıraat Vekaleti adına mı:ıta· ğine. Suriye Şefleri lraka miktar, ge<;en 935 sayımına 38 kuruştur. 
kıt çeltik mutahassısı Harun 7 - Su harkları üzerine ko kaçtı\ar nispetle 6 9 bin kişi bir fazla 4 - Talip olanların tica· 
Onukun huzur ile içtima ede· nulan köprülerin taş ~tvar ıK.ahire 20 A. A. - El· hk arz.e tmektedir. ret oda ından musaddak ve 
rek aşağıda yazılı bususat ka mesneıleri ıizerine konulma ehram gaıetesinin Sufiyelen Bu lu>saba nazaran. An si«a?,ırıle .rlı e Antak akı 
rarlaştırılnııştır . sı ve korkuluklu taht& köprü aldı~ı ha'>erlere göre, Fn n· kara vilayetinde nüfus artışı ıasında müteş kkil satınahua 

1 - 3039 Sayıla kanuuurı lHr inşasının çeltik ekidleri· sızlarm kendilerini tevkif e· nın binde 
25 olduğu anla • komisyonuaa muracact.tl \rı. 

2 i ıcı maddesi mucibiııce gerek ne tebliğine~ deceğini anlayan Suriye şef· şılmaktadır ki , l.Ju artış nis· Han 
941 Vf' gerek müteakip yıl- 8 - 3039 Numaralı kanu !eri' ço··ı tariki\e lrilk topr ık· betine şimdiye kadıır çok 

1 d k K h 
f 

Hatay Gümrük Muhufaza 

ar a azateın ızıl ark na bağh taıimatnameqin 9 un \arma geçerek Bagv dada gi t . az tesadiı edilmiştir . 
k J 1000 H 

B k S 
taburu satmcılına komisyonu11 

mıuta asın a • amda cu madd~si n.ucıbince ı_1erl;ll d ugün Ü ayım esnasm · 

k 
mişlerdir. Bunların arasın a d 1 

suyu mmta asında 1000, Ası kazam ıza müracaatları tab it da Ankarada 5 dogum ve an: 

b 

· h d 6000 Af . eski Başvezir Cemil Mürdüm ·Taburun alh aylı'<: ih iyd 
ne rı avzasm a , rın 1· ç·ııı ek·ım vaktının son ou··nu··. L f 1 o .. lüm vakası kaydedı·ımiş 

t k d 9000 d 
fi> ile eski vezirlerden Ut Ü ' cı olan 90JOO kilo tahlııl un 

suyu mm a asın a e· nün b;r nisan olaralc tayinile doğan yavrulardan birme 
kar çiltiğe müsa•de verilme i13nm• ve buna nazaran l k3 Halfar da vardır. " Sayım • ad verilmıştır. k•palı zarf usu ile eksıl ne· 
si •e bu karardan fazla kan · "d · k" 

1 
k f.ransada itt iham . m11ı ye konu.mu;ıtur. Beher '{il mınısanı en sonra va ı o aca · -

dahilin.le bulunan sularm is- rul>sat m~racaatlarımn kabul edilen eski Nazır! u Bükreş uıımı muh.mınen lintı }irm 
ka kabiliyc-ti bulunmadı ğı edilmiyeceğinın aııtkadarlara Vişi 20 'A. A. - E.•ki kuruı ellı • nt im olup eksi.l~ 
tetkik heyelinin mesaha •e iliinı na . Başvekillerden Leon Blum Karan ık içinde me 8 11 940 cum ııün~ 
kanaatları iktizasından bulun 9 _ Kaza dahilin ıleki ara mahkeme tarafından Ba~ ve· Bu kreş 21 A. A. - D. N. saat 16 d Antakyada t.ıb 
du~u cihetle dah• fazla .a· zi vaziyeti ile köylerin uınu-' kil olduğu zaman vazifesini B. ajansı bildiri)'or: Bugıiudeo bı '"'ı dahılindeki komısyo 
halara müıaadF verılmemesine mi sıhhatı bakımlarından alel suiistimal etmekle itti hıım itibaren Bükreşte her gece da yapıtac.ktır. •lstekhıe•i 

2 - H'tmda suyunun men· i lla~~ kes•k sulama usufü! zı ediımi$tir. Yine eski Başve· saat 24 ten itibaren şafak sö· 1383 hra 75 kuruş muva { 
baınıt yakın ve şosanın dağ raata müsaade edilmesine ve killerden Reyno hakkında künceye kaJar ışık yakına\.: teminat Ul!lkbuzları ve tic 
kısınma doV,r u i mtidal eden dail"j sulamaya müsaade e· da hazine aleyh ine •u iisti mal mened i im İ>lı r. Bu m• mn unı· odası vesi kalan ile ber a b• 
ve şarkı cenuD< kısımlarıııa dilm~m~~i ne, koraf ~~r'lir. davası açılmış ve tahkikat yel ayni zamanda bütun ves eksıltnıe saatiııden bir sa 
meylin azlığı dolayısile ~anu evrakı m.V,.kemeye gelmi,tir. iti n•kliyeye de ş•mildır. 1 

evveli• n~ ka<l•r teklif .• ıe 
nun 17 inci maddesi ve tali· Bir ikı satırla Dakikada Hava ınuharebele· tup\arını komisyona tev i 
matnam~nin 16 ıncı madde- Belgrad 20 A . A. _ Al JOO bomba t i d ·· 0 hafif geçtı melerı ve postdda vukobulıJ 
sinin birinci k1Smının A f ı lt · maıı ya ile y ugosla vy a ara· c • k gecik oleri n kabu ed rasına tevafık eden afazi bu Londra 20 A. A. - lı!- miy cegi ve şart•\amenin k 

sınd'l bir ticaret protokolu Londra A. A. - Aırna ı u- ·1· H N · · · lunmadığı cihetle şosanın üst gı ız ava ezaretının bır misyonda her zaman görül 
i mzalanmıştı r. tfo nrotokol znn menzilli toplarının a~ şanı t blığ"ı go··re havaı11 taraflınma isabet eden k ı...ım I"' t 

1 
e ' n mu· lec'!~i ilan olunur. 

iki memlekı::t tıcuretirıdeki üzeri İııgil t.erenin Manş sahil halefet' dolayıs·ı du· n 1 
lara ger* 941 senesinde ve ' 

1 1 0 

av' Al b "" prensipl~rı baştanbaşa Jeğiş lerine açtığı ateş üzerine ln· faaliyeti çok hafif olmuş, pek meıt te ııgı 
gerek müteskip yıllarda ~el tirm~ktedır. giliz tayyareleri topların bu· az A lman tayy;ıresi hı Jıliz Berhn 21 A. A. - • · N. 
tik ektırılmesi suretile mınta b A. d Al Lı zhoıı 20 A. A . - Blr iunduğu mıntakaya hücum t~t toprakları üzerinde uçarak ıansın an: ma uzu 
ke herici addedilmesiJlti ve ~ılli topları dun ö~le.:l a 

:s 
0 

,, a r 
1 

n alt kısımlarına raye ıiç gcmıden miıreld<ep mlşlerc!ir, Bombardıman çok bazı bombalar atmışlardır. ra• •onra Duvr limanın 
çeltik mıntakası o' arak ilan bır Am~rıkan fı losu gelmiş· ı şiddetli olmuş ve dakik~ ~a Birkaç öl ıi ve y.ırah vardır. bulun n hııor oır l) b 

11 
t 

edilmesine ve tabliye mecra- tır. Lizbon şimdi Am~r1ka· 100 bomba atılmıştır . lnfılak Maddi zarar ehemnııyetsız · 
larının Anıık gölüne beğl m· nm ussu vazifesini görınt'k • lar ıo8iliz sahillerindeki e vle dir. 
masamı. tedir . rin. camluını sarsmıştır. ispanyada müthış 

3 - Kızıl bark a!bnd.1 elci Londra 20 A. A. - U· Çörçil fransızca bır bir f eyezan 
lecek olan 1000 dekarlık sa· zun menzilli lngilız topları nutuk söyliyecek Barselona 20 A. A. - ls· 

rme 
agır 

tir. hanm Çakal tepe köyüç iin bugün faaliyete geçınış ve Londra 21 A . A . - Çörçil patıynııın şimal kısmanda vu· 
altında ve köyle göl arJt rn harbin ' iptidasındanberi en yann Fransız n~illetine hi~~ · kua gelen !Juyük bır feyezıın da~ i sa balar a hasreıtiril ın ~si şi d ci.et li bombardıman"'' y • • ~en F r~ns11ca bır ".u!uk •

0
Y müthiş ıi r f e lıiket halini , I· ln gi lİ Z t eligı 

ne vo bundan başka şo« ile parak Manş sahillerindeki l~yeceklır. Nutuk butun kı.sa mıştır. 36 soııedenberi :görul Lonra 21 A_· A. ,{o• 
köy anısındaki •lanların <'.el· Alman mevzilerini döğmüş <1algalar ı aralında ııeşredıle nıemiş bir alet olan bu leye· lııgohz <•hıllerıne Aim 
tik mm takası harici ola· ak tür . cektir .. zanm yaptığı hası.ır 40 m l· I toplı.1rı tar fıııdan açı • 
ad ve itibar edilmesine Londra ı.O A. A . ._ in· Berhnden çocuklar yon P eçena tahmin edılraı~k ı şe- lngı ız to1pı;u2ll\r cev 

4 A h 
· h d kl d•ld" . 6. k l mı~ ve- uu o a ll sı.J 

- sı ne rı avzasııı a ~ihz barp kabi n ~si azasın • na e ı ı tedır. ırço e vler hn~ap ü f· lur. 
ekilecek 6000 deknlık saha· d an biri y orkşayır'tia söyle· Londra 20 A. A. __ Alınan muş, münakalat tnmamtlP o J Al n bo b d r 

1 

ı d ı k k . nı• ı ın ar unn 
ar a yapı aca çelti z•·riya diği bır nutukla, Japonyanm gazetelerinin verdi~i habere nıuŞtur . Zeytın ınabsulunun hasar yapa amış; atına 
tının ayak sularının Amık gö· harbe girmiyecegi ve akli göre Berlinden t~kriben 20 mühim hasara uğra<lıgı ıan· iCımat ör ıkı 'f rah ~ 
lüne akıtılmasına ve bur .. tla· selim s!lhibi -olması ümidini bin çocuk Polonyaya nakle· ııedilmektedır . ölu Vl r ır. Bazı vl~r n 

·ki arazinin çeltik sabaJarı o· aç&klanuş, but..inkü vdlıyette 1 dilmiştir . Bubdan başka çli· GündÜZU lırı km mıştır. 
larak Hanına ve bu saha' ı rın hangi devletin harbe gi r t!ce 1 ğer bir çok çocuklar d a A vus r y t iı ır J şos•nın alt ve üst taraıları ğiu;n belli olmadığını söyle- j turya ve Çekoslovokyaya ııak Bu akşam Mal•k Zorak S•ıım Ç · 1.. Nı< 
olarak itibar edilmesine. miıtir. l lediıeeektir. haydut l'ür kçe ıi>zl ıi CH .P .matbauı AN f 1.\1' 

(Sonu var) 1 
~uv~ ff~kiyetle ınkişat etti~i- l Selim ÇEI:ENK l 
oı baldırmektedir. : H.P.matbaaaı -ANTAKYA 
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