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24 ilkteşrio 1940 
Şükrü BALCIOGLı, 

Sahibi ve Baş:muharrirt?' 

'iazeleye ait yazılar:Neşriyat ~ 
,,iidürü adına gönderilmelidir: 

ilanların her kelimesinden 
.i'="kuruş alınır ücret peşindir 

[Sayısı beryerde2kuruş) ... . ... .. ~~ ... ~ fPerşembe 
Selim: ÇELENK. 
~eıriyat Müdürü 

.JAbone : ~ Y ıllıfı : :s Lira 
Yabancı memleketlere 8 Lira • 

Günü geçmiş aayılarjS kanıt 
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Fiat mürakabe komisyonu 
derhal faaliyete geçmelidir 
HiçbirL sebeb wok iken buğday f iatlarını 

yükseltmek iste9en muhtekirler va,-
Hasis menfaatları için halkın kursağına el uzatmak isteyenlerin 

en şiddetli cezalara çarpılmaları lazundır 
Son günlerde buğday pi· j Halayda buğday fiatlarımn rak hakiki fiatla satışa arzet· 

yasası birdenhire . yükselmiş yüksel~esine çal.!şarak doy'· meğe icbar olunmalan la-
ve 00 gün evv~l kılosu 8 kuru mak bılmeyen kor kursakla- zımdır. 
şa satılan buğdaylar 12 ve rını şişirmek isteyen bir ta
hatta 13 kuruşa kadar çık- kım muht~kirln türemiştir. 
mışhr. Dünyanın buçok karışık 

Bizim yaptığımız tabkika· devrinde birkaç kuruş hasis 
ta göre, Hatayda buğday Eia"· menfaat için yapılan bu ihti· 
larının yükselmesi için hiç karın tek ve sarih manası 
bir seb b yoktur. Çünkü bu ··vatana hiyanet,, dir. Fakir 
sene çok bereketll olan mah halkın midesine inecek bir· 
suı Hahyı ruük~nımelen idare Jokma ekmeğe göz koyan 

edecek bir vaziyettedir. Fa· bu sinsi muhtekirlerin en şid· 
kat k:.içük müstahsllin detli cezaya çarpılması ve de-
elindeki buğdayları satın ala· po ettikleri on bin çuvula 
r~k depo eden ve bu suretle yakın buğdayı piyi\saya çıkara 

Son yağmurlar Çok geriııde 
Çeltik mahsulüne za· bir karar 

rar verdi Hükumet, buğday 
Bir haftadanberi fasılalı su satışını kısmi bir in-

rette yuğmakta olan şiddetli hisara tabi tutacak 
Yağmurlar' bir taraf tan kışlık Ankara - Ticaret Veka· 
zeriyal ve zeytin mahsulf ne leli miistahsil eJinde bulunan 
faydalı olmuş, diğ~r taraft~n buğdayın Toprak Ofisi teşkıla 
harmanl~rdr. bulunan çelhk h tarafından mübayaa sureti 
mahsulüne zaman verilmiştir, hakkında yeni kararlar almak 
bu sene f ev k a la de J üzt-redir. Bu karara göre, 
b e r e k e t l i olan çeltik müstalıs\ldf"n d~ha g~niş 

1 
mahıulünü bir an evvel kaldır { t~rzda mü~a~aa. _Ya_?ılacak, 
mak için Ziraat vekaleti tara i bılhassa buyuk ıstıhlak m1n· 

f d .. d "l son sistem takalarnıda mutavassıtların 
ın an gon erı en · 1 

~ ı k" l · gece gu··n· rol oynamalarına manı o u · 

Diğer ' taraftan hemen kon 
trolsuz bir vaziyette bulu· 
nan küçük esnafın ihtikarı 
da son günlerde göze çarp
mağa başlamıştır. Ellerinde
ki mah ist~dikleri fidta sat 
mak istiyen esnafın sıkı bir 
kontrola tabi tutulması ve 

~ 

halkm vikayesi için fiat mü 
rakabe komisyonunun da ha 
rekete geçmesi zaruridir. 

Almanların 
Türkiyedeu geç· 
mesi im kansızdır 

Kahire A. A. - Röyter. 
Yakında Almanlar tarafın 

dan indırileeek yeni derbele 
re dair mihver jpropagandast• 
nm çıkardığı aldatıcı haber· 
leri her ne kadar Y akınşark 
ta büyük bir alaka •uyandır· 
mışsa da, Anadoludan geçe 
rek cenubu şarkiye yapılabi
lecek bir Alman akını hak· 
kmdaki şüpheyi büsbütün art 
brmaktadır. 

Lava/ Parise 
niçin gitmiş. 
F"'ansa, İngiltere-1 
ye harp ilan]eder-: 
se, ,Almanyaya sa
dakatini ispat ede· 

cekmiş ! 
Vişi 23 A. A. - Fran -

sız hükumetinin mihver dev· 
letleri ile Fraı1sız don11nma· 
Slnın bu devletler tarafından 
kullanılması hakkında l müza· 
kerelere giriştiğine dair çı • 
kan şayialar tekzib edilmek· 
tedir. Lavalın Parise; Fran• 
sanın lngiltercye harp ilan 
etmesi etrahnda müzakere• 
lerde bulunmak üzer~ git · 

· miş olduğuna mütedair ;ha· 
herler de yalanlınmaıktadır. 
Lavalın Parise gitmesinin u· 
mumi mesel"ler hakkında 
Alman makamları ile görüş· 
meler yapmak için olduğu 
söylenmektedir. 

Bitaraf mehalilin düşün· 
cesin ~ göre, Hitlerin •Laval 
ile görüşmesi, Vişi ile yapıl· 
mış olan iptidai müzakerele 
rin, eğer Fransa sabık müt· 

tefikine karşı hala idame e· 
debileceği her türlü sadaka· 
ta bir nihayet verirse böyle 
bir görüşme~ilt! faydalı netice 
ier almabilect!ğİ kanaatini 
vermiş olduğunu göstermek· 
tedir. Bu mehafilin fikrine 
göre, Fransa ile mihver ara
sında normal münasebetle · 
rin yeniden t~sbiti için yol 
bu suretle açılmış olacaktır. 
Nevyorlc Taymis gazetesinin 
Roma muhabirine göre, Kont ı11arman ma me erı kt .k h naca ır· 

üı işlemekte ve celtı :na Tüccar müstahsiller aldığı 
sulünü toplamak için Kırık· buğdayı stok yapmak suretiy
han ve Reyhaniye mmtaku- le ihtikara sebebıyet verdiğin· 
smda dört bir amele çalış· den bu~day alım satınımın kıs 

lstanbuldan Suriyeyl'! Vt! Fi Ciyano ile Ribbentrop Frar.· 
listir. yt1lu ile Kahireye bir saya diplomatik hareketleri· 
seyahat yapan Röyterin mu- ni aralarında tesbit için gö· 
habiri şu dikkate d~ger iki rüşecek ve bt"lki de birlik-
hadiseye işaret etmektedir: teParise yideceklerdir. 

1 - Emniyetine bir teca· Diğer taraftan ltalya ile 
vüz vuku bulduğu takdirde Almanyanın Fransa ile ayrı 

maktadır. mi bir inhisara tabi tutulması 
Mahsulün bil' kısmı henüztarla mevzuu bahiı;tir. 
dadır. Bu~l ar!n sıira•le toplat Yunanistan 

Fransaga tek
lif edilen sulh 

şartları 
Afrikadaki Fransız 
müstemlekelcıinin 
Alman ve ltalyan i
daresine verilmesi 

iste udi 
Zürib 24 A. A. - Berlinden 

alınan haberlere göre t mib 
ver devletleri Fransay• sulh 
tekliflerini bildirmtılerdir. 1 
maddeden ibaret olan teklif 
şunlardır: 

1 - Alsaı - Lorenia Al· 
manyaya, Niıin ltalyanlara 
terki. 

2 -Tunusun Franıızlarla 
İtalyanlar arasında takaimi. 

3 -- Şimali Fatın ltpanya .. 
ya terki. 

4 - Geriyt- kalan Afrika 
müst~mlekelerinin Franaa. Al 
manyaya ve ıtalya tarafından 
idaresi. 

I 

5 - Hindic;ininin Japonya• 
ya terki. 

6-7 - Hava ve deniz kav 
vetlerinin lgiltereye karşı kul· 
lanı\mak üzere Almanyaya 
teslimi. 

Peten bu şalları 
reddetti 

Vişi Hiikumetine bu teklif 
leri kabul ettiği takdirde Al· 
manyaya, Manı sahilleri müa 
tesna olmak (izere büyük bir 
kısmın tabliye edileceğini va• 
deylemiştir. 

Bu teklif Vişi kabineıinin 
bir toplantısında mevzuubau 

edilmiş,La valDalhan veBoduva 
nın şiddetli müdafaalarına rat· 

men başta Peten olmak üze 
re büyük bir ekseriyet tara 
fından reddediJmiştir. 

Petenin bu barekotile Dü 
gola iltibak edeceği fikrini 
izah ettiği zannolunmaktadır. tırılurak bır gun evvel harman 

edilm~sı için icap eden ted· Tazyik edilnıedimi? 
l..ondra 23 A.A.- Ati· 

Türkiyenin mukavem<'t etmek (Sonu ikincide) 
hakkında aldığı kati karar. __________ ... ___________ _ 

EN SONOAKlKA 
birler alınmıştır . 

k·ıı nadaki Almar ve ltalyan se· 
yeni tayinve na ı er firlerinin bir sürü iıt~kı~rle 

Yayladağı
0

hayvan sağlık Yunan hükumetini tazyik ! et· 
memuru lbrabim Şendoğan tiklerine dair olan haberler 

"Tarsus Hayvan sağlık memur mihver devletleri tardfından 
luğuna, Edirne kız Öğretmen Balkanlarda telaş uyandır· 
Qkulu mezunlarından .l:;met mak için çıkarılmış şayialar: 

d k Na dır . Yunanistan hakkında E.rin lsken erun mer ez · 
mık Kemal okulu öğretmen· iyi malumat alan Türk meha 

'liğine naki l ve tayin edilmiş· fili, böyle bir hadiseniıı vu· 

l d
. kubulmadığı kanaatindedir. 

er ır. 

- Sagzn gurtdaşlara !_ . . . . 
Fitre ve zekatlaruıızı, Tiirk Havasının hakıınıyetını te· 

minı eden Hava Kurumuna Vt!rmekle işliye-ceğiniz sevab 

iki katlı olur. 
Kurum tarafından evlere tevzi edilen zarfların ıçın~ 

litre ve zekatlarınızı koyduktan soora zarflaı ı iyice k~
payaraı.: üzerine adresinizle içine koııulAn paranın mık· 
tarını yaıınız. 

Bu zarflar Hava Kurut ıu mubasibi tarafından ve Ra 
maz, ım:27 inci gününden if baren bizzat ev!erden topla· 
nacaktır. 

2 -- Arazi icabı, Anadolu 
dan geçmenin bilb~ssa kışın 
hakikaten imkansız olması. 

Atatürk, garp devletlerİ•l· 
den az motörlü cüzütam bu· 
lundurması ihtimalint- karşı 
Türk ordusu için stratejik 
yollar inşa ettirmiş, aynı za· 
manda bir düşman ileri hare 
kelini kolaylaştıaac:tk yolları 

ise bile bile yapmamıştır. 
"Gazette Egyptienne,, di· 

yor ki: 

Almanlar Türkiyeden geç 
me::ğe teşebbüs ~derlerse yol 
larında petrol bulamıyacak
iardır. Buna mu~abi1 az yiye
cek ve cephane bulacaklar· 
dır. Halbuki, Almanyadan yi 
yecek göndermek beşer kuv 
veti.,in fevkinde bir hareket 
tir. Çünkü Tuna nehri, kış 
ayları donar. 

Hiiler 
bpanyol hududunda 
Franko ile görüştü 

Madrit 24 A. A. - Hit
ler dün Fransız - lspanyol 
hududuna gelerek Fransız 
toprağında Madritten geien 
İspanya Devlet Reisi Gene· 
ral Franko ile görüşmüştür. 
Bu görüşme esnasında Al • 
man ve lspırnyol lHariciye 
Nazırları da hazır bulunmak 
ta idi. 

Bu mülakattan sonra bu
rada bir tebliğ neşredile::rek 
görüşmenin iki memleket a· 
rasında samimi dostluk haf'a• 
sı ic;inde cereyan ettiği bildi 
rilmiştlr, 

Bertin 24 A·A. - Fransız 
toprağı üzerinde Hitlerle 

Berlin 
J)ün gece yine bom· 

balandı 

Londra 24:A. A.- İngiliz 
tayyareleri dün gece Berlin 
ile Almanyadaki muhtelif be 
defleri bombardıman etmiı 
ve mühim hasar yapmıştır. 

Franko arasındaki görüıme 
hakkmda Alman matbuall 
resmi t~bliğden baıka birşey 
neşretmeme~tedir. 

Londra 24 A. A. - Hit· 
Jerle Franko arasındaki müli 
kat lngiıterede hayret uyan· 
dırmamışbr. 

siyasi mehafil Hitlerin siyui 
şantai usulünii takib ettiğini 
beyan etmektedir. 



'!!P"'· 

Bir iki satırla Resmitebliğler Lava/ Pa1 ise jÇörçiJ:n nutku 
niçin gitmiş ? Tayyarelerle .. AI-

~ ı 

Belediye zu-
bıtası talimat 

J. ~1' ~ a • 
nam.esı 

27 

iç haberler 
- Denizli 23.(a.a.)- Vslayet 

merkezinde dün ışlk söndür· 
me ve pasif korunma tathi· 
katı yapılmı~hr. AU 

lngiliz teb l iği 

Madde 258 - Be\ediyenio 
önceden tayin ve ilan etti~i 
ynlerd"' ve .zamanlardan maa 

dasına pazar kurmak yasaktır 

-Sivas 2~ (a.a.)- Tatbi
kat için .nemleket içinde se· 
yabate çıkan f sk\şthir köy 
enstıtüsü taleL>elerir.den 20 
kişilik k ;,ı file Sam~un, Havza 
ve Xmasyada tetkikler yap 
tıklan sonra şehrimize gel· 
mişlerdir. 

Lond ra 23 - (a .a.) -İngi· 
liz re-smi te bıiği: Fena hava 
dolayısiyle İngi liz hava kuv· 
velleri dün gece Almanya ve 
Almanyanm işgali a ltında bn
lun ım topraklar üzerinde hiç 
biı faaliy ette bulunmamışlar· 
dır. 

ltalyan tebliği . Madde 259 - Pazar yerle 
rind e her satıcı bulunduğu ye 
ri temiz tutmağa ve c'ivarm· 
daki sokakları kirletmemeğe 
kendine gösterilen yeirÖen faz 
lasını işgal etmeğe v~ yeri· 
ni ancak pazarın devametti· 
ği müddetçe tutmağa, gürül 
t~ ederce~ine bağırıp çağır· 

mağa ve her hususta ttmiz· 
liğe lsonl derece 
riay~t etmeğe mecburdur. 
A,ıcılar'aa yerleri kirlettdiye 

-- Akseki 23 (a:;.)- Hal· 
kımızın htiyük bir sabJrsız· 
!ıkla açılmasını oeklediği 
Akseki ·Antalya yolunun -9Ç&l
ma töreni düni Antalya Valisi 
tarafından yapılmışhr 

R6nıa ı:23 (a.a .) - İtalyan 
tr.bliği: Şımali A frikuda düş
man hava kuvvetleri Sollum 
iie Sıdıberrani. arasında 
bulunan İtalyan kıtalanna hü· 
cum etmişl~rdir. 

Zayıat azdır. İtalyan bom· 
bardıman tayyareleri Port Sa
it deniz üssünü bombardıman 
etmişlerdir Şarkida Afrika kay 
de değ~r bir şey yoktur. Duş· 
man bava kuvvetleri Habeşi s· 
tanda muhtelif tayyare mey· 
danla rını bombalamışlardJr. 

cektir. 
Maöde 260 ~ Pezar yer 

terini ortalarında daima ser· 
bestçe geçebilinecek kadar 
boş ~r.r bırakılacaktır. 

HALLER 
Madde 261 - Borsaya ta· 

bi maddeler müstesna olmak 
iltt.re '!H er: nevi et, yag, balık. 
zeytinyağı• peynir; sebze, mey· 
v~, tur.şu, tuzlu balık gibi 
m'Uhafazası :ve S]lbluıası sıhhi 
~ç @~t"'r~ ş~tljlra. bağlı ye· 
ııi!ec~. şeylerin müzayedeli-
ıpüzayedesiz toptan alış 

~ h ve a!Y,nıaları bu işlere ma 
sus hal yapıldıktan sonra ora 
~un ~şka yerd~ satılamaz 

MaJde1'2G2 - Halleı·do • J • 
umumi temizlik şartları ve 
belediyenin tenbihlerine ay· 
kırı hareketlerde bulunmak 
yasaktır. 
ALENİ MÜZA YEu EEI 

· GA YRı RESMl SA TlŞ· 
LAR 

·. Madde 263 -# ..Kanunun em 
1!İ mucibince belediyenin ınu 
" ·~rakabesine tabi tutulan iaY 
"ri resmi sattşların, belediye· 
' nin koyduğu usul ve kaide· 
t !eti ve bu husustaki ta.t • 
müUe.~ aykırı olarak Y,apmak 
ve her-: ne suretle olursa ol 
a1ı40 b"'nları belediye müraka 
h:_s.irıd t.n kaçırmak yasaktır . 

YEDıNCı f ASıL ·~ 
HAYVA N KES MEK VE 

AVLAMAK VE HAYVAN 
. ÖLÖLE.R1Nl GÖMMEK 

Madde 264 - K.isaphk hay 
vanla.r yalnız belediye m~z 
bahasinde kesilir. Ve damga 
lanır. Şehır ıçinde, açık Vt" 

kapa!ı, her nerede olursa ol 
sun kasapnk hayvan kesmek 
ve mezbaha tarafından dam· 
galanmamış etler, baş, ciğ~r 
veJ;aire gibi parçalarıN satmak 
ye bun~rı Jokantalaria a~çı 

' ve sebzeci dühkanlarında ve 
c. 
düğünlerdet resmi ve hususi 
müesst:selerde kul anma ve 
her ne suretle olur.sa olsun 
başkasına yedirmek ve bu 
maksatlarla ~~hir içinde bulun 
<.:urmak veya bir yerden bir 
yere götürmek veya dışarı· 
dan belediye sınırları iç'ine 
sokmak yasaktır. Ba fasılda 
bahsi geçen mezl:i~na Antak 
ya belediyesine ait olan maz 
bahadır. l3aşka mazoabalarm 
clamgalar~m taşıyan etler tek 
rar mu.-yerie edilecektir. 

Dış haberler 
- Tahran 23 (a .a.)~ Şi

raz mıntakasmın pamuk mali· 
sulüne ait ilk raporlar neşre• 
dilmıştir. Raporlara göre, bu 
senen'in mahsulü mükemmel· 
dir. Ve geçen senenin mah· 
sulüne nisöetle çok fazla· 
dır. 

- Cenevre 23 (a.a.) 
Liyon Beleaiye Reisi ve me
sai arkadaşlarından bi~çôğu 
ilitila\cı hareketlerinden do· 
layı tevkif edilmışlerdir. 

- Roma 23 (a.a.) - Safa
hiyetdar mehafilde tasrih edil· 
digim· • göre, Roııumyanın 

nuleıimet reısi General An· 

Alman tebliği 
Bertin 23 A .A.- Hafif 

muliarebEJ tayyarelerinden 
mureklCep filclar dun gündüz 
Londrayı ))ombardıman et· 
mişlerdir . Karar,Jık basarken 
a~ır Öombardıman tayyarele 
ri Londrada .silah sanayii 
merkezlerine karşı akınları 

na devam etmişle r dir . Dün 
düşman tayyareleri Alman
ya uzerinde uçmuşlardır . ıki 
Alman tayyaresi kayıptır. tun~sku ikinci teşrin C:yınm 

ilk on günü zarlında Roma· 
yı resmen ziyaret edecP.ktir. 

Şap denizinde 
- Lüks~mburg 23 (a.a.) 

Almanların bir kararna 
mes'i'Ie LülCsemourg meöusan 
meclis ile devlet konseyi 
dagıtılmıştır. 

Roma 22(a.a.) - Papa 
bugün papalık nezdindeki 
ispanya buyuk elçisini kabul 
etmiştir. 

- Lizbon 22 (a.a.) Ôğre · 
nifüiğine göre, Portekiz hu· 
l<iimeti Portekize g~lecek 
Yahudi mubacirleıin bir müd
det içeriye girnıemel<!ri için 
icabtÖen emirleri vermiştir . 

- Bükreş 21. (a.a .) ~ 
Verdiği söze rağml:!r. ICaç
mak teşebbüsünde bulunan 
Po1onyanm Sabık Hariciyt'l 
Nazın Bek Bükrt şte tevkif 
edilmi~ti r. 

• Vaşıngton 22 {a .a.) ·Ta· 
lim için silah ~1tma ça"lrıl· 
mak sırasını tayin edecek 
bü ~ ük kura salı günü çekile
cek ve Hk numarayı bu·oiye 
nazırı çekeceı.tir. 

Açık teŞe'kkiir 
Refil.:dm Hikmet Anda

cın uzun müddet devam eden 
müzminlhastalığını muvaffaki· 
yetli bir ameliyat neticesin 
d~ iyi eden ve bast41ığı müd 
detince gösterdiği dikkat ve 
ihtimamdan dolayı memleket 
hastanes! nisaiye mutahassı· 
sı doktor Mazhar Ataya ve 
bu arada yardımlar~nı e;ir· 
iemiy~n baş hekim doktor 
!\lahmut Develiye minnet ve 
şükr.ınıarımın iblağın' gaze· 
teniz.in vasıta olmasııu saygı· 

~le d ı lerim. 
Gü. ıh. Tğm. 
Yümnü Andaç 

IY-lyan harp ge

misi nasıl batırıldı? 
Londra 23 A.A......... İngi· 

(iz Amirali ık dairesinin tebli
ğine göre, Şap denizind e se 
fer eden lngilız gemi kafilele 
rinden birine taarruz etmek 
istiyen İtalyan g emilerine kar 
şı kafileyi himaye eden İngili z 
h :.rp gemileri derh Pl 
ateş açmış ve bu ateş üzeri· 
ne İtalyan gemileri u-
zaklaşmışlar<lır . İngiliz gemi· 

leri ıtalyan gemilerin\ araş tır· 

mağa devam etmiş, Sabable· 
yin şafak ~sökerken ltalyan 
torpidolarından birine ntsth 
yan bir ıogili z destroyeri der 
hal ate ş açarak ıtalyan torpı · 

dosunu muharebeye icbar t!Y 
}emiştir. 40 dakika sürea bir 
muharebeden sonra ehemmi· 
yetli surette hasara uğrıya n 
ıtalyan torpidosu karaya otur 
muş v~ müteakiben 1ngiliz tor 
pidosunun athğı bir torpil il~ 
düşman ~emis'i berhava edi l• 
miştir . O anda üç toptan mu 
rekkep bir kara bataryasının 
ateşi alttııda bulunan 
lngiliz gemisine bir mermi 
isabet eylemiş ve mermi par· 
çalan geminin buhar borusu 
nu tahrip etmiş bu suretle ge 
minin sür ati azalmıştır . Bu· 
nuııla berabe r ingiliz gemiııi 
düşmanın üç topundan ikisini 
susturmaga muvaffak olmuş 
tur. Torpidoya isabet eden 
mermiden üç kişi yaraluonnş 

tar. 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

CH.P.matbaaaı - ANT AK'( A 

B b
. . .d ) man ve F rans1z top· 

( aşı mncı e 
ayrı mfö~akere yapacağından raklarına atılacak 
da şüphe edilmemektedir. . . Londra 23 A.A.- Çör· 

Fransa Almanya çılın nutku Londra radyosu· 
• • • ' • w • nun muhtelif dalgalarile ve· ! 
ıle ışbırligı yap - rildiği için Alman telsizleri· ' .. 
nıak istiyormuş nin miıdahaleside rağmen 
Nevyork 23 A. A. - mükemmel dinlenmiştır. Bu 

Nevyork Taymis gazetesinin nutnk çoğaltılarak tayyare· 
Vişideki Muhabiri Fransa ierle gerek işgal altında bu· 
Hariciye Nazırmın Amerika Iunan ve gereks~. bulunmı· 
gazetecileri le yaph~ı görüş· ya~ :ransıı.. arazısıne ahlma 
ınelerde Fransa ile Alman . sı ıçın tedbırler almmı:ştır. 
yanın aralarında işbirliği yap Amerikanın yardı 
masını mtimkün kılacak 1Jir mı artmahd .r 
sulhün lüzumunu tebariiz et· Şikago 23 A.A. - Ame· 
tirmiş ve Nazır demiştir ki: rika Cümhurre\~liği için Cüm 

" Eğer Fransa Avrupa huriyetçileı- partisinin nam· 
kıtası ile işbirliği yapmağa zedi söylediği bir nutukta 
hazır ise bunun sebebi bir bu In~1ltereye yapılan yardımın 
çuk asır içinde Frausanm çoğalması lazım geldigini ve 
üç defa istilaya uğramış ol • bu hususun temini için san• 
masıdır. Fransa bu anlaşmaz yi mekanizmasının bütün 'sü 
lıklnr esna~ında çok ıstırap ratile , işlem~si lüzumunda ' 
çekmiştir. Bundan dolayı ~a- ısrıtr eylemiştır. 
daıete dayanan bir sulhu ha· 

rareue arzu etmektedir. Odun alınacak 
Fransa bütün memleketlerle 
beynelmilel işbirliği zihniye· 
!ini ha1z ol.ırak kendi eko • 
nomısını yeniden kurmağa 
hazır bulunmaktadır. Ameri·: 
ka Birieşik devletlı~rinin ha
len yapmaga çallşbgımız şey
leri anlıyacııgtnı ve Fransa 
ilı~ Amerika arasındaki dost
luk bağlarının gevşeyec egı 

yerde s1klaşacag1nı ümit et · 
mekteyiz. ,, 

Kont Ciy a no da 

Berline gidiyor 
Nevyork 23 A. A. -

Nevyork Taymis gazetesi · 
nin Roma muhabirinin biı -
di rdiğine göre, Kont Ciya -
nonun yakında Berline gide 
ceği ve Alman Hariciye Na 
zırına sulh şartlarını müza · 
ker e için ı Fransaya yaptığı 
seyahatile bu seyahatin ala
kadar olduğu hakkında şayi· 
lar dolaşmaktadır. Ayni g1· 
zetenin Berlin nnhabiri de 
şunları bildirmektedir : 

·• Yeni bir emirle yaban 
cı gazete. muhabirleri Alman 
Hariciye Nazırının seyahat· 
leri hakkmda miıtal alarda 
bulunma"-tan menedi.miş er 
dır. Bu emir d rhal meriye 
te girmiştir. Bu emre muha 
li( har~ket edenler casusluk 
la ittiham olunucakldr hr. 

Mareşal Peten de 
P arise gdiyor 

Nevyork 23 A. A. -
Berlind en '>ildi rildiğin e göre 
Mareşal ,Peten Teşrinievvel 

sonlarına doğru Versayda 
birleşmek Üıt:ere P.His ... gide 
cekti r . 
Fransanın ist ikbali 

mevzuubahjs 
Vişi 23 A. A. - Rıb • 

bentı-opuıın da haZlr bulun· 
duğu Hitler - Lav l mu a
katında f ransan ııı ıstıkbah 

i mevzu c,lacaktır Bu mulakat 
1 mütarekeden soıır.1 vuku 

bulan hadıselerı ıı .. n mühıın 
midir. 

Hitlcr kati sulh 
şartlarını bildirmiş 

Londrn 23 A. A . 

Vil:.\yet haimi encümenin· 
den: 

1 - Vilayet 9ususi muh ase 
be idaresi için pazarlı kla sa 
tın alınacak olan 16000 kilo 
odun 4,11,940 tanhine kadar 
15 gün müddetle münakasa· 
ya konulmuştur . 

2 - Odunun beher kitosu 
mub ımnıen bedeli bir kuruş 
tur. 

S ihale 4.11,940 tarihinde 
pazilrt sı g unu aut 10 da ~Tj. 
layet makamın 1a toplanan <iu 
imı a cümen ta1 af ından ya· 
pılac:aktaT. 

4 - taliplerin ihale g ününe 
dadar muhammen bedelinin 
yuzdf" 7,5 nisbetinde temi· 
nat akçası Aususi muhasebe 
mtidürlüğüne yatırarctk mak
buz almaları. 

5 Şartnameyi görmek is 
tiyeı ' mı daimi encümen mü 
neyyizl1ğine mürnc at etmele 
rı laztmd:r. 
185000kiıo un alına cak 

Hat y jandarm bir ikleri 
için 185000 kilo un pazariık 
sur tİ)e s +ınalınacaktır. 

'!. Pliıarlıga 25 birincı 
teşrın 910 cum1 .srünü saat 14 
de oa nııcukhr. 

3 v1uha .ıınen bedeli 
30525 ıra t mın..ıt :J.l8~ lira 
3b kuru tur 

4 T lip olanların tica· 
ret od ı dC\n musadJak ",... 
sık larıl rl11<te Antakya kış 
lası da mütt"~t"kkıt Sdtınalma 

>JOmısyonu ıa müracaatları. 

ilan 
Batirbe (dabayetir) köyün· 

dP.lıi vakıf zeytinlerin 940 mah 
suliı artırımı 4 gıfo uza tılmıı 
tır. ihale 25,H\940 Cuma 
günü saat 10 da Vakıflar itfa 
resinde yL!pılacaktır . l stekli· 
lE>rın muraca..ıtları. 

Matbuat, Hıtler - Lava l 
nıiılakatma buyük bir eheın· 
miyet vermektedir. sanıldı • 
ğına göre, Hitler, Lavala 
katı sulh şartlarıın te vdi et· 
miştir. 

t Berlın 23 A . A . - H it· 
} 1er - Laval ınulakatı Alma0 

l mn buatı tarafından tefs\r e·' 
' dilmemt·ktedir. 


