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22 ilktefrİnptt 1940 
..,Ç/JcrlJ BALCIOOLLt 

Sahibi ve Bas:muharriri 

(Sayısı beryerde2kuruı) Salı 
~elim · ÇELENK. 
?Jeşriyat Müdürü 

Topİ-aksız çiftçiye i 
1'oprak tevzii için komis- 1 

yon/ar te~kil edildi 

Sovgefler 
ihtiyatkar vaziyet 
ten 2.yrılıyorlarnıı? 

Dokuz aylık ithalat ve 
ihracatımızda 

Londra 22 A.A . - Alman 
ya. Japonya ıtaly.ı ve Sovyet 
ler birliği arasında dört dev
let anlaşmast vukubulduğuna 
veya bulacağına dair olan ha 
berler Moskova Radyosu ta· 
rafından resmen yalanlanma 
sı Londrada derin bir alaka 
ile karşılanmış ve bu hal 
Sovyetlerin şimdiye kadar ta 
kip ettikleri ihtiyatkar hare 
keti terketmekte olduklarına 
bir alamet telakki edilmiştir. 

Memleket iktisadiyah lehine 28 milyon 
lira bir fazlalık var 

Hatayda yapılacak toprak tevzii İşine 
bakmak Üzere teşekkül edeu komisyon 

azaları tayin olundu 
Topraksız çiftçileri top • 

rakl•ndırm tlc: için hükumet -
çe alınan kararın Vekiller 
Heyetince tastik edilerek tat 
bikata geçilmek üzere oldu· 
ğunu yazmış tık. 

Bu çok mühim işi başar· 
mak için sekiz komisyon teş• 
kil edilmiş ve bu komisyon· 
ların Reisi ve azaları da ta· 
yin lolunmuştur. Hatay da 
topraksız çiftçilere toprak 
tev7.ii yapacak olan lc:C1mis • 

yon 6 numarala komisyon -
dur. Bu komisyon Reisliği · 
ne eski arazi tahriri müfet· 
tişlerinden Fahri Ôıberk, a· 
zalığına, Hatay kadastro Fen 
memuru lsmail Hakkı Temiz
el Fen memurluğuna da Ha· 
tay kadastro fen memuru 
Hilmi Tevfik tayin olunmuş

lardır. 
Komisyon pek yakında 

faaliyete g•!Çerı:k vazifesine 
başlryacaktır. 

Ankara 21 A. A. - Dış ti
caretimize ait 9 aylık resmi 
rakamlara göre, bu müddet 
için yabancı memleketlere sat 
tığımız malın kıymeti 82 mil 
yon 114 bin 157 liradır. Bu 
ihracata mukabil aynı müd
det içinde yabancı memleket 
!erden yurdumuza ithal edi
len eşyanın kıymeti 54 mil· 
yon i83 bin liradır ki bu ra· 
kanılara göre aradaki fark Sovyetlerin bu tekzibi 

Sovyetler birliğinin hadisele
rin aldığı şekilden memnun 
olmamak için hiçuir sebebe l spaııg a 
malik olmadığı hakkındaki V kk aziyetini ve ha ıoı 
Türk düşüncP-sine ııy~nakta· 
dır. Hadiseler Balkan kıtas•n bildirecekmiş 

Dül}unu umu- ı icra Vekille- da inkişaf ettikçe Sovyet ak Madrit (a.a.) - B. Sun· 
'/il ı · • LJ sülamelleri daha bariz bir şe er ~Hariciye Nezaretini de· 

mige ıv1.eC lSl ri negef i kilde meydöna çıkmaktadır. ruhte ettikten sonra ispanya· 

Lağvedildi Dün saat 11 de Eden nm şimdi kendi vaziyetini 

A A 
ve hakkını bildireceğini be-

Ankara 21 · ·A. - · toplandı Emir Abd 1 h 
nad

olu Aı"ansanın istihbaratı· l ul a la yan etmiştir. Nazır sözüne de-

T k bo Ankara '>_l A. A. - c· •• •• ·· a d k d · d' k" na nazaran 1933 ür r - goruştu v m e ere enıış ır ı. 
cu tahvillerinin ekseriyetine ra Vekilleri H'!yeti bugün Beyrut 22 .A.A.- Al· Kaybedilec~k bir daki· 

sahip olan'· Türk hamillerini saat 11 de Başvekil Doktor man Ajansı bildiriyor: lngiliz kamiz bile yoktur. Dünya 
temsilen Türk bankaları mü· Refik Saydam'm riyasetinde Harbiye Nuırı Eden, Kudüs badisatmm her dakikasi l~pan-
.uıessilleri bugün Ankara Va toplanarak ruznamesindeki yolile Erdüne gelmiştir Ken- yanın talii ve istikbali ona bag 
tisinin yanında toplanarak m~seleleri müzakere "tmiş · disine lngiltereninin OrtaŞark h olduğu için, yakından takip 

aşağıdaki kararı almıılardır. tir. kumandanı General Vavel edilmelidir. 
Düyunu umumiye meclisi· Başvekil bugün öğled~n Süner Falanj zihniyetinin 

nin mukavelenamelerıe:kendi "vvel istatistik umum müdür refakat etmekti! idi. Eden bu bütün nezaret dahilinde c~ ri 
·ı · ı ·t· 1 · k k seyahati esnasında Şarkalür· sine verı mış o an vazı e erı lüğüne giderek işleri tet i olması ve ııasyonıılist ihtilal 

bugünkü şrrtlaıır içinde ifa eylemiştir. dün Eıniri Ahdullabı ziyaret fikirlerinin bütün nezaret me-
b ·ıı · b k k.. t ettikten ımnr~ Kahireye dön-

ve amı erın u u mu e· Tskenderun Ve müştür. murları tarafından bilinmesi 
mio edemiyecek bir vaziyet· I.~ B ve tatbik olunmast temen· 
te buıur.masına ve hükumet· A k d e1·/ 1• nt" ya a ne nisinde bulunduktan svnra 
çe ittihaz edilen ın ıkarrera· .._ 

k h ·ıı · · Evvelkı" Akşam en şu sözleri ilave etmiştir. 
ta tevfikan Tar amı erınm Umumi kütüpha -
hukuku teminat altına alınmış "dd ı · h . ld o~uiz aşırı memleketler-

1 ıd sı et ı ucum yapı ı deki Falane1• teşkilatı 1span· 
oımaıına binaen 1933 Türk ne er açı ı 

1 Nevyork 21 A.A.- Ve- yanın sıyasi hayatm• 
borcu tahvillr.rinin mühim Maarif Vekaletince açı · 1 rilen malümata göre, ngi· da nı:ihim bir rol oynıyacak· 

memleket ihtisadıyatı Jehine 
28 milyon lira tutmaktadır. 

Geçen stmenin ayni ayları 
içinde ihracat 84 milyon ve 
ihracatımız da 99milyoıı lira 
idi. 

İzmir 21 A.A. -- Bu ayın 
15 inci günü lzmirden yaban 
cı memleketlere 576 bir lira 
kıymeti ıde mal ihraç etmiş· 

tir. 

Adliyede 
Yen~ teşkilat, na-

kil ve tayinler oldu 
Antakya Adliye kşkiıatmda ye 
ni teşk~lat,yeni nakil ve tayinler 
olmuştur. Antakya müstakil 
ağır ceza mahkemesi lağve· 
dilerek yerine mürettep ağır 
ceza mahkemesi teşkil edil· 
miş ve Ağırceza Reisi Sadık 
Manisa Ağır ceza mahkeme· 
si Reisliğine nakloıunmu~ 

şehrimizde teışekkül eden mü 
rettep ağır ceza m1thkemesi 
hakimliğine de Kastamonu 
müddeiumumiıi {lh,.mi tayin 
edilmiştir. 

Ağır ceza mahkemesi au· 
sınden Kudret Diyarbakır Müd 
deiumumi muavinliğine, Aza• 
dan hikmet Diyarlıakır Ceza 
mahkemesi azalığına, Müdde 
iumumi muavini Fethi Diyar· 
bakıra bağlı Çınar kazası ~ba 
kim nn.ıavinli~'İne, Kırıkhan 
sorgu hakimi Oral AydınŞır
lak kazası hakim muavinliğine . 
nakil ve tayin olunmuşlardır. 

ekıeriyetini elinde bulundu · masına karar verilen Antak l k d 
h 

liz ıava uvvetleri ün gece tır. Ben bu vazife başında 
ran Türk hamillerinin artık ya v~ lslcenderun kütüp anc:: d Diğer hraftan sanayi ve 

Bertin üzerin~ en şi.:I etli bulundukça lsp.rnya dahilih· 
mecliste bir aza ile temsil lerine ait kitapların Ankara• hücumu yapmış ve birçok d h .. d h" k t icaret nezaretine geçmiı 
edilmesine lüzum kalmadığı dan ge!diğini ve ~binaların · e ve erıcın e ıç imsenin olan Corceller kendisinin 

b 1 k Yangınlar müşıahede edilmiş· ' f ı· t. · sektedu d k 
cihetle vazifesi hitam u an da hazırlandığını yazmıştı . t aa ıye ımı re ece su · Falanjist olduğunu ve ooza· 
Türle dayinler veldliııin mem lskenderun umumi kütup tir . Alnıan tayy&re dafi topla 1 rett..ı hareket etmesine müsa- rette bilhassa seııdikaJara mü• 

d 
· rt bu hücuma müess\r olama d t · ceg· im 

lekete avdeti için ken isıoe hanesi üç gündenberi faali • 8 e e mıye · tedair Falanj talimaUannı tat• 

'

• 1 t ı 1-- t yapıl k k 1 mıştır. Nazır "Nuh zama11111dan b'k etm k.. ld ·· · ... l 
azım g~ en eu ıga ın • yete geçere o uyucu ara A "k b h . ı ~ uzere ge ıgım ıoy e 

k f. t" ·ı.:: B k.. . ınerı an a rıye kalma,, formüll~re hiç hir kiv- dı" kten SClnra mu""stahs"ılle . b 
mas~na ve ey ıye ın ı"'nına kapılarını açmıştır. u uttip ~ 1 rın u 

Nazırının B'-yanatl met vermedigini söyliyerek talı· m .. tta uymaları ·ıcabett·,.,· . ı.karar verilmiştir. hane İskenderunun en güzel o;.; _ 1 . b"f . t' I .. ı6ıoı 
Ankara 21 A.:A. - Ma yeri olan İtalyan mektebi Vaşington 21 A.A. - De· soz c:-nnı 1 ırmış ır. ilave eylemiştir. 

~iye Vekaletinden kbliğ edil karşısmdadır. rıizciler günü münasebetile llP'• ·ra • 
· t' Şehrimizdeki kütüphane bir nutuk söyliyeıı Amerikar 

rnış ır. : N b 
Eski Osmanh 1n1parator· de Hususi Muhasebe binası - Bahriye azırı u vahim ,an· 

\uğunun taksime uğrayan dü- nın altındaki eski kahveha · da donanmayı hazır bulunma 
yunu hamillerini temsil eden nedir. Burası tanzim ve ta· ğa davet etmiştir. Nazırın 
Oüyuııu umumiye meclisinin mir edilmiş möbleleri de beyanatına göre bugün Avru 

EN SONDAKIKA 

Almanlar 

~lugünkü şartlar içinde vazi.. hazırlanmıştır. Kütüphane pa, Asya, ve Afrikada ce· 
;e görmesine . ve harniıleri hil"' iki gi,inc kadar k~pılarmı reyaıı etmekte olan .. harp, 
temsil etmesine imkan kalını açac>tktır. hürriyete karşı bir tehıilredir 
mı ş olduğundan hükumetin, .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:_.iiiiiiiimiiiiiiiiiii;;;I 

Balkanlar yolile Ras
.-aya doğru biı hare

ket yapacaklarmış 
fakat .• 

Bükreş 22 A.A. - Röyter 
muhabiri bildiriyor: Almanlar 

meclise mevdu vazifeleri mev 
cud anlaşmalar eusları dahi 
lifıde ifaya karar verdiği ve 
.bamillerin hukukunu temi • 
nen lazım gelen her türlü 
t~dbirlerin alınmış bululun· 
duğu ve mali servisin yiı1e 
ayni müessese marifetile aty• 
ni sureUe icra edileceği Bin 
-olunur. 

Yurtdaş! 
Hava Kurumuna yardım başta gelen vazifelerimizden 

biridir. Fitre ve zekatlarımızı Kuruma vermekle en bü

yük sevabı işlemiş olacağız. 

Evl"rioıze gönderilen ~zarfların içerisine fitre ve 
zekatlarınızı koyup ıarfın üzerine okunaklı adresle içine 
konulan paranın miktarını yazarak iade ediniz. 

I Romanyadaki yolların kon· 
troluqu istemiş, ltalyl\da Tuna 
üzt:"rindr! daha fazla nakliyat 
yapmak için tekliflerde bulun 
muştur. 

Viyanaden buraya gelen ha
berle.re göre, Almanya ve 

İtalya liır taraftan lrı'.lillerenio 
adalardaki vaziyetini müşkül• 
)eştirmek diğer taraftarı Yakın 
şarkta büyük mikyasta hare· 
kete geçn1ek yani Balkanlar 
üzerinde~ Basraya İnmek nİ• 

yetindedirler.Vt:rilen haberlere 
göreMacaristan ve Yugoslavya 
hükumetleri Almaıııarın ken 
di topraklarından geçmeleri 
ni kabul etmişlerdir. Ancak 
kanunuevvelde Balkanlarda 
şiddetli bir"ışın başlıyacacatı 
nı ve Tunanın donacağını 
nazarı dikkata alan mihverci 
ler, bu plinlarıııı ilkbahara 
laıik etmiş bulunuyorlar. 
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Çör çil 
Dün akşan1 fransız
ca bir nutuk söyledi 

Londra 22 A. A. Çör· 
çil dün akşam frdnsız mille::ti 
ne bitalıen evvela lrıgilizce 

sonra da fransızca olarak şu 
hitabede bulunmuştur . 

Şu anda site hıtop eden 
30 sene sizinlt! birlikte yürü
:niış ve hala da ytirüyen Çör
._:ildir. Sizıııle şimdi eski al· 
tın poruııız üzerinde olan şu 
duayı tekrarlıyorum: Cenabı 
hak Fransı?ları korusun! Biz 
ş:mdı burada Alman ate 
şi alımda bulunduğumuz hal 
ae siziıılt- olan rabıtaları uııul 
muyoruz. Giriştiğimiz dava
n:n ıııuzdfler ol:nası ıçin çah 

şıyoruz. Namu~lu İnsanlar 
daıma birbirlerini tutmalıdır 
ldr. Almanlar eskidenbni ara 
mızc a kavga çıkurmağa çalı 
şıı hır<lı; şimdi de ayni şeyi 

yapıyorıor. Biz, bize lazım o· 
lunı, elimizden geleni yapalım 
H,ıdi!> l •rı old11ğu gibi karşı 
lcıyalım. 'uvyetımızdan emı 
nız. Tayyarelerimiz düşmana 

kafa tutmakdaıı daha fazlastnı 
)'3Pl)'Orlrır. Denizler elımizde 
dir. Pek yakıııda havalara da 
hakiırı olacağız. Bunlar çok 
şeydır. Her Hıtler ınakirıelı 
sitfıbları ve bunl.ırdan daha 
beteri olan beşinci kolla Av· 
rupanın en güze~ yerlerinden 
bir kısmını istilaya muvaffak 
oldu Şimdi de Fransı:.yı bir 
tavuk ~ıbı ikiye br~lmt>k, bi
rısı budu~ıu, diğeri kanadını 

yahut göğus kı~mını almak İs• 
tıyoriar. Alsos - Loren tek· 
rc1r Alınan baımiyetmt: g-eç 
tı. Bir çok güzel şelıırlt!riniz 

işgal altındadır. Her Hitıeriıı 
tJsavvuru başka milletleriıı 

topraklarını çalma!c, Fransız 
m11letini mtadan kdlciırmak, 

Fransızların tarihini, anı·ar.esı· 
ni, içtimaıyetini, ed,..biyahm, 
kiı!Lür ve i'ham ka}naklarıııı 
dunya yuzünden silm,.ktir. 

Sızınle Lu k~da açık ko-
nuştugunıdım beri ınazür gö· 
riıni.ıı. Kelımeler i çiğniyecek 
bir devird~ değiliz. Fransa 
tam bir İmha sıyasetiııin bu· 
tün merhalelerini ketetınek
ı edır. Muzaffer orduuun ha· 
şin kuvveti Fransızları orta· 
dan sılmek istiyor. 

Fransızlar! Kaplarinizi tes · 
lılı edinız. Napolyonun bir 
bapten önce dediği gibi:"Bu 
kad,,r mağrur· olan ben yiı?e 

l uç~ karşı birle harhediyorurıı. 
'1 Çuoku Frctıısız ruhunun öımi 

yecf"ğıne kaııiim.,, Hıtleriıı 

1ı butüıı cınayttlerinin sona er· 
il oiğin\ hepimiz ölmeclı:-n göre 
.1 ceği1.. Ve bunun için çok z.ı 

man geçmiyece- ktir. Biz bıı 

zaferin izi üzerindeyiz. Atı.ı ; 
denizınin ob~r kıyısındaki dc,st 
!arımız da bunu i~tiyorlar \' • 
buna x.anidirler: Ümit ve itı 
matlı olunu1. Sizinle payla~ ı 
cağıımz zaferı kazanmak iç • ı 
bize yardırn edemiyorsanız h·ç 
olmazsa Önumüıe engel çık· 
mayınız. 

Muvaf fakiyetiınize tam iti 
madımız vardır. Asla durmu 
yacak, asla yorulmayacak, as 
Ja usaıınuyaca~ız. Avrupayı 

Resmi tebliğ 
hülasalarz 

Bir iki satırla Çeltik ekmek isteye çiftçilere 

in giiiz tehi iği 
Londra 21 A.A. - ıngi· 

liz rc·smi tebfiğ-inrl~n: B.ızt 

düşman tayyarderı cenup s · 
hillerini aşarak muhtelif böl· 
gele.re nüfuz etrrıiş, Loııdra 
civurwn ~ombalar atmıştır. 
z.ayıat azdı... Bir fabrika ba· 
ı;ara uğramış, ~1anş kıyıRın
da muhtelif noktalarde hasa 
rat vukua gelmiştir. Dört düş 
man tayyaresi tabrib edil· 
miştir. Dün gece bombardı 
nıan tayyarelerımiz Jüşm~n 

toprakları üzerindt! geniş harı'! 
katta bulunmuşlardır. Berlin 
de mühim hedeflere muvaffu 
kiyetle hücum edilmı~, ıtal· 
yada Mılano ve Turin0 şehir 
!erindeki sanayi mÜt'sseselerı 
ne isabetler ktı) dol unmuş· 
tur. Bir çt>M: fabrikası hasJ. 
ra uğratılmıştır. Hulihr göreıı 
diğer hed .. fler meyanındd 
Hamburg deniz tezgahları da 
vardır. 

Alrnan tebliği 

Mühim dünya haber· 
ferinin hülasası 
~Belgrad 21 (a.a.)- Yugos· 

lavyadan yağ ve etlerin ih-
racatı 'kontrol altın!l alın-

mıştır. 

-Tokyo 2l(a.a.)- Alınan 
maliioıata göre. Amerika 
hükumeti Japonyadaki kon· 
solosldrının bir kıı;mım ka· 
patmak niyetindı::dır . 

· Belgrat 21 İr.gilte· 
renin Belgrad Elçisi diınku 
ekspresle İstanbula hareket 
*"}'lemişli't. 

~Tokyo 21 (a.a.)- Bir 
askeri teftiş esnasmda Japon 
imparatoru ordusuna hitaben 
bir meSHj n~şrederek demiş 
dir ki: .. Dünya nizamı git· 
tikçe ciddileşiyor. Bu itibar
la ordumllza düşen mühim 
vazifeler vardır." ; 

- Dclhi 21 (a.a.)- Hin· 
distandan hurda demir Vf'! 

çelik ihracatı İngiliz impa· 
ratotlugu ve mütte!ikleri 
hariç olmak üz~re bütün di· 
ğ!r memleketler için ya· 
sak t>dilmiştir. 

-Cenevre 21 - (a.a.) 
Fransız Başvekit muavini L'.l· 
vAI bugün Vişideıı Parise ha 
re ket eylemi;;tir. 

Reyhaniye kaymakamlığından 
Reyhaniye kazası çdtik ko lecek olan 1000 dekarlık sa· 

misyonunun kaza dahilinde hanın Çakal tepe köyünün 
çeltik ekme mevsımile çt:ltik sa altında ve köyle göl arasın 

haları h:ıkkındnki kararı ağağı· daki sahalara hasrettirilmesi 
dadır:Müddet zarfında yapıla· ne ve bundan başka şose ile 

cak müracaatlara salahiyetli köy arasındaki alanların çel· 
bir fen men:uru tarafıııadu yapıl tik mıntakası h·arici olarak 
mış çdtik al&mnm mevkiini. ev ud ve itibar edilmesine 
safım, b şaltma ve sulama ka 4 - Ası nehri havzasında 
nallarınu geçtikleri yerle:ri ekilecek 6000 dekarlık saha-
ve dekar miktarını göste· larda' yapılacak çeltik zeriya 
rir tafsilatlı bir krokinin ek· tının ayak sularının Amık gö· 
lenmesi hine akıtılmasına ve burada-

Reynaniyc kazası çeltik ko· · ki arazinin çeltik sahaları o· 
misyonu başkan Kama kam !arak ilanına ve bu sahııta rın 
Nt>cdet Yılmazın riyasetinde şosanın alt ve üstj tarafları 
ve sıhhet Vekaleti adına L:a· olarak itibar edilmesine. 

~zamız çeltik işlerini tetkike S - Afrin suyunuu sağ ve 
memn İçel sıtma mücadele sol c:ahillerindeki ve sulan 
Reisi Doktor Fuat Kepe ve altına almıyan ari'Zi ı ıarçal-;;:
Zıreat Vekaleti adına mm ta· rın ın çeltı k mır.takaları ola· 
ka çeltik mutabasstsı Harun rak ilanına ayak sularımu sa
Onukun huzuı ile içtima ede· rı su ve Amık gölüne bağlan 
rek aşağıda yazılı hususat ka malarına ve buraya her sene 
rarlaşurılnnştır. diğer ürüralerin su ihtiyacı 

1 3039 Sayılı kanı.ınuu gÖl.: önünde bulundurularak 
2 inci maddesi mucibiııce gerek 9000 dekardan faı.la zıraata 
941 v~ gerek müteakip yıl- müsaade edilmemesine. 
!arda kazaııın Kızıl hark 6 - Kaza dahilinde Ç!ltik 
mıntakasmda 1000. Hamda ekilmiş ve ekilecek olan çel 

Bc:.rlin 21 A.A. - Alman 
re-smi tebliği: Deııizalh ge· 
milerimiz memnuniyet Vt"rİ· 

ci fauli yet göstermişlerdir. 

Tayyarelerimiz dün de Lon 
draya ve lngilterenin sair 
şehirierinc akınlar yapmış, 

doklara ve liman tesisatını 
askeri hedefleri bombalamış 
tardır. Dün gece düşman tay 
yareleri Almanya üzerinde 
uçarak Berlin ve sair yerle 
r'! bombalar atoıışlardır. Bir 
Demiryoluna İ!;abet olmuştur 
Düşmrın dün 1 q tayyare kay 
betmiş, 4 'ayyaremiz lıssü 
nt" dönmemiştir. 

-Kuhire 21 (a a.) -
ha tadanberi ilk defa 

suyu mıntakasında 1000, Ası tik alanlarına ekildiği tarih· 
nehrı havzasında 6000, Afr.in ten itibaren be.ş sene sonra 
SU)U mmtakasında 9000 de- çeltik e1'ilmesinin muvafık ola 
kar çiltige musaade verilme cağı ve beş senelik arazt mü 

Beş si ve bu karardan fazla kaza navebesinin tesis edilmesi bu 
ol- dahilınde bulunan suların is- susu zaruri gQrültülüğünden 

mak i.ızere dün gec,. bura· ka kabiliyt-ti bulunmadığı bu suretle alakadarlara tebli 
da tehlike işan~ti v<:>rilmiş tetkik heyetinin mesaha ve ğine. 

rünmennştir. 

fakat hiç bır tayyare gö· kana atları iktizasından bulun 7 _ Su 
duğu cihetle d h& fazla sa· 
halara ınusaadt> verılmemesirı 

haıyan tebliğj 

Roma 21 A.A.- ıtalyan 
tebliğinden: Şimali Afr!kada 
keşif müsademeleri olmuştur. 
D:işman tt1yyareleri b.ızı şe· 
hirleri bom bdrdınıcın t'tmiş
Jetdir. Hasar azdır İsviçre 
isıikametinden gelen dü~marı 
tayyareler! şimalı ıtalyada 

birçok yt'rlere ukın y ıpa· 

rak bombalar dtmışlardır .: fa 
sar azdtr. 

Kayıp şahadetname 
327 senesinde Antakya Köp 

rü ilkokulundan aldığım sa· 
hadetnameyi kaybettim. Yeni 
sini alacağımdan eskisinin hük 
mu yoktur. 

Abdullah Kürtkadı 

- Bukreş 21 (<I.a ) 

Romanya hukuıneti . sabık 
Kral Karol ile saray mare 
şalmıu ve kralın metresi mudam 
l.:upeskonun Romanyaya ia· 
dt.sini İspanya huku.netinJen 
istemiştir. Bunl.ırın suçu ih · 
tılal çıkarmak vr. sahta ev· 
rak tanzıın etmektir. 

- Bükreş 21 (a.a.) 
935 sent-sırıd llaşvekili öl· 
diırdükl!!ri içın ıdam edılen 
Lejyonerlerin asıldıgı yerde 
biı uiımayiş yapılmış ve Lej
yonerler rt" ısı bu müoas ·bel
it' bır nutuk söyle-miştir. 

-Lefkoşe 21 (a.a.) 
PaşemLc- ve cuma günleri 
burada tehlike işardı veril
miş, huviyeti meçhul bir tt!· 
kını tayyareler çok yükse k· 
ten uçmuşlı:ırsa da hiç bir 
l.,omba atmamışlardır. 

• ı:<oma 21 a."1.)· vl:ısoliııi 
dün sekızıııcı ordu ktlaldrını 
tefti~ dmıştır 

- Tokyo 2 l (a.a.] - Alman 
üJansı IJildirıyor: Japon do
nanmasına aıt t(Ayyıırt>ler 

duu ık ne" d··ftı olarak dır-
•maBııııliıılıilmiUııDıötlm;••l möıı\c1 yoluıııı bonıl•!>I", mışlar · nazi vebasından t»mızlemc~ ' "•• 

dır. fü.ı tayyarelerin Vcllltesı içın her şeyi yapacağız 
mu. hım ko"prul rı· yıkınaktı . Dünyanm sulh t kavuşabil· 

mesi için Hitlerin ve Hıtte- Kamyon naklıye kollanna 
rizmln ölmesı lfızımdır. Bun- taarruz edilmiş. bunlar kı s· 
da.1 başka bir şey ıst ~miyo· me ıa tabrip ve kısmeıı dagı· ı 
ruz. Almanlarm kati inh i zıt· hlınıştır. 
mını biitün Fransızlara gös· Diger taraftön verileıı ha-
terecegiz. istikbali düşünüm.iz berlere göre, General Çarı. 
ve Gambettanın şu sözlerini Kay • Şek, h"r ne babasına 
h.:ıtırlayıııtz: "Onu c.(ai"1a dü· olusa olsun Birnıanya yolunu 
şıiııelim fakat ondan hiç bir açık bulundurmak için terli· 
ı.amrtn bahs.:>tmiydını.,. bat almıştır. 

Yaşasın Fransa!. Yaşasın 
büttin meml .. ketlerdeki mert 

iusu ılar!.. 

eşriyut ı lu luru 
Seıım ÇELENK 

CH.P.matbaaaı A lr'\K ( A 

2 - Hamda suyunun men
banH yakın ve şosanm dağ 
kısmrna doy,ı u imtidat eden 
ve ~arkı Ct'nubı kısımlarına 
meyhn azlığı dolayısıle kanu 
nun 17 inci maddesi ve tali· 
matnamc:nin 16 ıncı madde
sinin b:rınci kısmınm A (ık· 
rn ma tevahk eden arazi bu 
lurımadığı cıbe le şosanın üst 
tanıflarına ısabet eden kısım 
l.ua gerek 941 senesinde ve 
gerek nıüteskıp )'ıllarda çel 
tik ekt rilmesı suretıle nıınta 
ke herici addedilmesine ve 

. s o s a r ı .n a:t kısımlarına 
çeltık mıntakası o'a.rak iJan 
edılmesine ve tahhye mecra-
larmın An11k göh.ine bağlan· 
ma'!ırw. 

3 Kızıl hark altında eki 

nulan köprülerin tat dı-var 
mesnetleri nzerine konu ma 

sı ve korkuluklu tahta köprü 
lı·r inşasının~çeltik ekic!leri· 
ne tebliğine. 

8 -- 3039 Numaralı kanu 
na bağlı talimatnamenin 9 un 
cu maddesi mucibince her yll 
kazam za müracaatları tahdit 
için ekim vaktının son günü· 
nun b;r nisan olarak tayinile 
ilanına ve buna nazaran lka 
nımisaniden sonra vaki olacak 
ruh:>at müracaatlarının kıbul 
edılrr.iyeceğinin alakadarlara 
ilanına. 

9 - Kaza dahilindeki ara 
zi vaziyeti ile köylerin umu· 
mi sıhhatı bakamlarmdan alet 
itlak kesik sulama usulile zı 
raata müsaade edilmesine ve 
daimi sulamaya müsaade e
dilmemes;ne karar verilir. 

ılan 
Cinsi Kilo Beher kilosu 

muh. bedeli 
Yekun 

Kıymeti 
muv. Temi 

nah yüzde 7 ,5 
ZEYfUN 
Portakal 1000 adet 3 bini 
MAGARCIK 
Uzüm "'200 1,:50 K. 
Portakal 4000ad~t 3bini 
YüuUNOLUK 

30 LiraOOK. 

3 " , o " 
12 " 00 " 

2 Lira 25 K. 
; 

o " 23 " 
o .. 80 " 

Gardanesil8000~ilo 3 " 540,, 00,, 40 ,,~ 50 " 
Portakal 4000adet :lbmi 8 ,, 00 ,, O bO 
HACI HA BLI " " 
Gar dane i~200 kilo 3 66 ,, 00 ,, 4 ,, . 95 
Portakal 25000 adet 2 bini 50 ,, 00 ,. 3 ,, 75 " 
VAK!FLAR " 
Portakal 220000 ,, 3 ,, 660 ,, 00 ,, 49 ,, 50 ,, 
Limon 2000 ,, 8 ,, 16 ,, 00 ,,h 1 ,, O'l'" ,, 
Man\faline 3000 ,, 2,5,, ,.. 7 ,, 50,, 1 ,, 00 ,, 
Car danesi25~_::lkilo 3 ,, 75 ,, 00 ,, ;j ,, 63 ,, 

Yukarıda koy ve sath~a çıkarılan mahsulatın cins.teri, 
muhammen kıymet ve bedelleri yazılı göç edenlerd .. n 
metruk Bağ ve bahçelerdeki 940 senesi mahsulatı28-10-940 ~ 
pazartesi günü sadt 14 te defterdarlıkta a\.ık arttırma su· 
reti1e satlığa çıkarılmıştır. 

Tuliplerin Malsandığına mahammen bedelin yüzde,,;7,Sğu 
tan temıncatt muvakkate akçalarmı yabrmalar~ 


