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Ekmek ve şeker 
f iatı meselesi 

B. Millet Meclisi 
garın toplanttlarına 

başlıgacak /Jıı sabahfi, V"'limizin rigase
lindeJbir komisyon toplandı 
Azami ekmek fiatıan tesbit edildi - şe· 

MiLLİ ŞEFİMİZ YARIN MECLİSTE SENELiK NUTUK
LARıNi lRAD BlJYURACAKLAR 

Büyiik Millet Meclisi ya· 
rın öğleden sonra kış me· 
saisine başlayacaktır. 

buyuracaklardır. Bugünkü 
dünya şartları içinde irad 
edilecek olan bu nutka bü· 
tün dünyada büyük bir ehem 
miyet verilmekte ve sabır -
sızhkla beklenmektedir. 

k.;r meselesı de hallolundu 
Soıı üç gündenberi yeni· 

den ekmek ve şei<er fiah me 
selesi ortaya çıkmış, tırınlar 
befediyeniıı koyduğu narh Ü 

zerinden ekmek satmak iste 
m~mişlerdir. Diğer taraftan 
çarşıda şeker bulmakta İm· 

kansız bir hale gelmiştir. !-lal 
bukı Halayda mühim miktar 
da şeker stoku bulunmasına 
rağmen bu ga)'rİ tabii hal 
karşısmda hül.:ümet derhal 
faaliyete geçmi.~ ve bu ~abah 
valimizin riyasetinde iktisat 
Müdiirlüğünde bir komisyon 
toplanarak ekmek meselsi 

Yeni tayin ve 
nekiller 

Bolu Orman mektebi me
zunlarından Kemal Kutlu Ha 
tay Ornıar. mühendis 
muavinliğine, Bolu ka-
dastro Müdürlüğü katiplerin 
den Necdet Ataka Hatay Ka 
dastro fen memurlu~una, An 
kara Ziraat mektebi mezula· 
rrn<lan Hüsnü Akmoğol Rey 
haniye çeltik ekim kontrolör 
lüğüne, Adana Ziraat mek· 
tebi mezunlarından Bekir Bir 
de Kırıkhan çeltik el·im kon 
trolörJüğüne nakil ve tayin 
edilmiştir. 

üzerinde konuşmuş fiatları 
tesbit eylemiştir. 

Yapılan tetkikat netice · 
sinde 4 ve 3 yıJdız unlarda 

Yarınki toplantıda Milli Şefi 
miz Cümhurr~isi İsmet lnö • 
nü senelik nutuklarını irad 

fsuii>timal olduğu anlaşılmış 

ve diğer vilayetıerde olduğu /ta. lyan ıecavüı Yunan Kralı 
gibi ekme-k nevileri francala 

ile 3 yıldıza hasredilmiştir. zÜ karŞlSlTlda İngiliz kralına ce-
Francala için azami fiat 13. vap gönderdi 
diğer ekmek de 8 kuruş 10 Türkiye Yunanis-
para üzerinden satılacakttr. tana yardımla mü Atina 30 A. A. - Kral, 

İngiliz kralının gönderdiği 
mesaja cevaben çektiği tel -
graf ta Krala İngiliz milletine 
yardım teminatından dolayı 
teşekkür etmiş ve sonuna 
kadar yany ana yürüyeceği:l, 
allahın inayeti ile milli kuv 
vetlerimiz müt~cavizin hare 
ketini yok edecektir. Güç• 
lüklere rağmen sulh v~ ada 
let devrini yeniden tesis ede-

ceği?.. Yaşasın İngiltere, ya· 
şasın Kral Corc ,, demiştir. 

şeker meseleside belediyenin kellef değil,Bulga 
aldığı tedbirlerle halledilmiş ristana karşı bek-
ve perakende suretile şekerin • "k "f · .. ·· 
kilosuna azami 38 buçuk çıh vazı esı goruyor 
kuruş fiat konmuştur. Londra 30 A.A. - ltat· 

yan Yunan ihtilafı karşısın· 
da Türkiyenin vaziyeti hak· 
kında ıngiliz .11atbuatı şu mü 
taleayı ileri sürruektedir: 

Yarııı bayram 
Gazetcıniz üç gün 
intişar etmiytcek 
Yarın şeker bayra.nıdır. 

saym okuyucularımızın şeker 
bayramım kutlarken, bay· 
ram miinasebetiyle gazetemi· 
zin üç gün inttşar etm~ye-
ceğiui bildiririz. 

DEMİRSPOR ORDUDA 
Ordu 30 A. A. - Tür· 

kiye futbol şampiyonu De· 
mirspor takımı maç yapmak 
üzere bugün şehrimize gel· 
miştir. Y ttrııı Halkevi takımı 
ile oynayacaktır. 

Türkiy~ hakikaten Italyan 
tecavüzünü defe yardım ~t

mekle mükellef değildir. Fa 
kat Balkan Antantı Bulgarİs· 

tan tarafmdar Yunaııistanil 

bir taarruz vaki olursa, Tür 
kiyenin de müdahalesini icab 

Yunan elçisinin 
beyanatı 

ettirecek maddeleri muhte· Londra 30 (a.a.) - Yuna· 
vidir. Türkiye şimdiıik Bul· nistanın Londra sefiri söyle-
garistana karşı bir bekçi va diği bir nutukta demişdirki: 
zifesini görmektedir. Rastlayacağımız müşkül-

Üç günde ltalyan teri temamile müdrikiz.Bunlara 
sabır ve vakıtrla tehammül 

lar kaç kilometre iler edeceğiz. Tanrının yardımı 
liyebiln1İşler ?! ile tarihimize yeni sayfalar 

Aziz Vat~ndaşlar! 
Londra 30 A A. - f Sala' ilave edeceğiz . ıtalya da tari-

hiy~ttar askeri ' mahfiİleri~ hine yeni sayfalar ilave ede
aldığı son malumata göre, cekse de, onların yapacaklar1 

şimdiye kadar Ha!yanların ilaveyi kıskanmıyoruz, ıstik-Unbiıılerce uçucu yetiştirmek ihtiyacı ı>nünde Hava 
Kurumuna nekadar yardım edersek bu ihtiyacı o kadar 
erken karşılamış olacağız. Yunanhl/\ra karşı yaptıkları lalimiz için ve yaşamak için 

hücum sahil boyuna inhisar mücadele edeceğ;miz zaman 
etmektl'!dir.Bu mıntakada da gdmiştir. Nihai zafer ıçm 
ancak 8 kilometre ilerliye· lngiltt-renin yanıbaşıııda mü
bilnıişlerdir, ltalyan kıta1arı cadele etmekle müftehir ola
Yunanlıların esas müdafaa cağız. DavRlarmıız birdir." 
hat!ma henüz .g.elmemiş.l:rdir Yunanistandaki in giliz 

Millet~~ Hava Kurumuna yapıla 1 yardamm vcırdığı 
rakamlar, başlıba~ına bir gurur ve iftihttr vesilesi ol· 
mağa layıktır. Fakat bunun bugüıı yetecek kadar olduğu 
söylenemez. Her vesile ile havacılığı düşünmemiz la· 
zıındır. 

Halkımızın bava kurumuna milyonlarca yardımda bu 
lunması, göklerimizi kısa bir zaman içınde yenilmez 
kanatlarla dolduracagımızın müjdesidir. 

Korfuda ve Kırıyed tngıhz kuv tayyarecileri 
ve~ler i t bd_luıımadığt tasrih Ati na 30 (~.a.)- Bir ay· 
edılmek e 1 r · 1 dan beri Yun ani standa enterne Fitre ve zekatıu yeni yardımlar için vesile hazırla

dığını unutrll!yaıım, 'Yunanistanın MoskQ edilmiş olan lngiliz tayyare-

1
1 I • • cileri serbest bırakalmışlardır. ı •• easwrıa 

EN SONDAKIKA 

lngilizler 
YUNANISTANA AZA· 

faMf YARDIM EDECEKLER 
Londra 31 A. A . - Yu 

nanistanııı ltalyanlar tarafın
dan t cavüıe uğramasile lr1· 
giliz garantiı;\ ıneriyete 

girmiş bulunuyor. lngilizler 
garantilerini yerine getirmek 

, için hava ve deniz kuvvetlerini 
en geniş manasile Yunanis· 

. tana yardıma gönderecektir. 
ltalyan filosunun şimdiye 

~kadar çekingen duruşu bu 
münasebetle ortadan kalka . 

"cak ve lngiliz filosil~ bar -
betmek mecburiyetinde kc>la· 
cakbr. 

Atınaya hava hü 
cuın!a.rı 

1 

va e çısı . 
Iskenderıy ede Yuna 

Moskova 30 (a.a.) - Yu· • t l h" d 
· t M k El .. nıs an e ın e numa-

naıııs anın os ova çısı • 

Atina 31 A.A. 
dün ıöğleden sonra Hariciye yışler 

Atina- K · omıserliğiııdr Başmuavi ıı lskend~riye 30 (:ı.a.) -
nın nçık şehir olarak İlaıııoa Viçiııski ile görüşmüştür. Avustralya ve Yeni Zelanda 
,rağmen bum.da '\ alarm işa kıtaatı ellerinde Yunan bay. 
n·ti verilmiş fakat hiç bom· ~ı~tır. Halk Kr<tl V<: başve- \ rakıarı .;allayarak ıskenderi-
bıı atılmıumştır. kılı alkışlanuştır. f ye sokaklarından geçmişler-

ıtalya hükümeli Yunanista Yunan deniı müsteşuı do·~ dir. Halk bu asktri alkışla-
nın la1cl.ıint" henüz cevap ver· nanmayı teftiş etmiş ve de- mıştır. 
memi~tir. l3u cevap ahnıncıya nizcilP.re hitaben: "Kahraman ıNG1LıZLER YUNAN SULA 
kad1r lngiliz tebaaları Atiııa ecdadmızın hal~fleri olmıya RiNA MA YlN DÖKTÜLER 
yı terketmiyeceklerdir. lfıyıksrnız. Şan, şerd ve hür· Londra 30 (a.a.)- Ami-

Atiııa 31 .4.. A. dün sa· riyetimiz için çarpışacağız. raltık dairesi Patras ve Ko· 
at 16,45 de alarm işareti Zqferi kazanacağımızdan emi· rant körfezleri de dahil 
verilmiş ve 15 dakika sürmüş ııiz!,, demiştir.Müsteşarın bu olduğa halde Yunan sularına 
tür. Kral Corı; Başvekil Me sözlc:ri sürekE alkışlar(a k4r· maym dö~üldüğünü bildir· 
takaasla uzun görüşme yap· şılanmıştır. mektedir. 

Musolini 
Hitıer e haber ver-

1 

ıneden Yunaisl2tna1 
saldırm1ş ! 

Londra 30 A. A. - Rö• 
ter bildiriyor : -, 

Bertin ve Romadalci i~ 
kaynaklardan sızan haberle-
re göre, Musolini, Hitler• 
haber vermeden Yunaniştan~ 
harp ilan etmiş ve bu yüzder 
iki diktatör arasında bt 
riz bir soğukluk başlamıştn 
Hitler, bu vaziyeti önleme~ 
için şimdi Yunanistanla ita~ 
ya araımdaki ih~ilafı hallet 
mek ve sulh çarelerini ara 
makla meşguld ur. 

Berlin siyasi ınehafili, Yı 
nanistanm mukavemetinde!) 
endişe etmekte ve Türkiye 
nin Yunanistanı müdafaa eti 
mek için melhuz müdahale 
sin• jen korkulmaktadır. 

Fransız matbuj 
atının yazılar 

Harbi Italya değil, Y 
nan Başvekili iste• 

mişmiş! •• 
Cenevre 30 (a.a.) - Fn 

sanın akşam gllZeteleri Avr 

pa kıtası üzerindı!•ı lngili~ n1·· 
fuzunun kaldırılması hususu 
da Yunan ltalyan ihtilifmır 
ehemmiyetini teburü:ı: ~ttire
rek: "Harbi Yunan Başv~ki 
General Metaksası istemiıti ._ 
Mesuliyetin de Yunan Baıve 
kilinde olduğuna şüpbe yok 
tuı ·" demektedirler. 

35 tane uçan 
kale 

lNGILTEREYE VERiLECE 

Vaşington 30 A. A. -
Burada ço!c yayılan bir ha 
bere göre, lngiltere ile Ame 
rika ara.>ında çok mühim bi ' 
işbirliği için yen\ müzakere • 
lere başlanmıştır. 1.Bu anlaş jr 
m,ının maddeleri arasındı ık 
bilhassa son defa Amerika 1 

da in ;a edilen ve adın1 l 
" Uçankalt'! ,, denilen zırhlı $ t 
tayyarelerden 35 taneaiuir • 
lngiltereye verilmesi de vaı 11 

dır. 
l 

Amerikan askeri mehafiJ '1 

!i, bu muharebenin havalar· 
dan kazamlacağını ve tayyı 11

1 resi çok <Jlan tarafın harp 1 

ten muzaffer çıkacağını be _ 
yan etmekte ve şu mütaıeı 9 
yı yürütmektedirler : Eğeı ~t 
harbin bidayetinde Çember Ü 

laynın elinde son sistem J,{_l 
bin harp tayyarC!sİ mevca' 
olsaydı, Hitıer Ingiltereytt 
karşı harp edem6zdi 



Belediye zubı dünkühava mu- Kağıt pa1a 
tası talimat- harebele, inde basmak içiıı Şeker bayramının ikinci cumartesi giinü 

Bü9ük spor müsabakaları 

• 27 Alman 7 lngiliz Bir matbaa kuruıacak Gençlik Kışlasında ve Kızılay n•eofaati 
tayyaresi duşürüldü Ankara-Albn ve gümüş ne yap)lacak 

Lnndra 30 A.A.- Dün ~araların olduğu gibi Jçağı~ ş~ker bayraqpnııı ikinci Bayramda hem iyi bir 

name z 
29 

yerlerde (hayvanlar tarafın· 
dan çıkarılmayacak ve koku 
neşret:niyecek v~çhile) gümü 
lecek veyahut ilk geçecek 
temi7lik ctrabelanna t .. şlim e 
dilecektır. (Bunlar temizlik 
amelesi tarafmdan şehir ha· 
ricine götürülecek yukarıda 
tarif edildiği veçhile gömü· 
Jurlt-r. 

27 düşman tayyaresinin düşü par.alarm da memlekdimizde cumartesi günü saat 13 te spor günü geçirmek ve hem 
rüldüğü ve 7 lngiliz tayyare basılabilmesi için Cümhuriyet Ge111;lik Kışlasında zengin de en şafkatli bir müessese 
sinin de kaybo\duğu rtsmen Mcrrkez B~nkası etüdlor~ baş· bir spor müsabakası hazırlan 1 miz olan Kızıluya yardım et· 
bildirilmektedir. Qijn gece lıupış bt;tl'fllP!alctadır . Çalı;ıh· mışttr. Hasılatı tamamen Kı· mek gibi iki güzel hrsatı 

lf"' rılan mutahassıslarm verdik· lnı;iliz tayyareleri Alınanya· zılay cemiyetine terkedilecek bir arada yap[llak iste~en 
nm birçok h~deflerine .t~~r· leri laporl?.ra nazar.m kağıt ,>lan bu müsabakalarda boks, halk mıza bu müsabakaları 
ruzlar yapmışlardır. Bu he· p,ara hasılışı için ..,artedilecek güreş ve atletizm oyunları görmelerini bilh ssa tavaiye 

deflerin bir kısmı Uerliu. O)}~· P ra miktarı çok büyük de· il~ çuval ve yumurta müsa· ederiz. 

(D Bulaşık hastalıklar ne 
ticesinde ve şüpheli olarak 
ölen hayvanlar için "hayvan 
&ı1ğlık nizamnamesi,, nin hü· 
kümlerine göre muamele o· 
lunacakhr . 

SEK1ZINC1 FASıL 
MEZARLIKLAR 

Mezarhk olarak kullanı· 
&.cak yerler belediye tarafın 
dan tayin ve ilfüı edilecc:k 
bunlardan başka yerlere ölü 
ıömülmesi yasaktır. eskiden 
,kalma m z arııklıcrdan mabet 
avlularında veya civarmC.:a 
olanlarla bugü11kü vaziyete 
göre şebir içi sayılan yerler 
de buıunar.ların mezarlık ola 
rak kullanılmahuına devam 
edilmesi caiz değildir. 

Madde 272 r- B.ugün kul 
lanılmakta olsunlar veya ol· 
~UIDlar mevcu~ mezarlıklar 
la bundan sonra yapılacak 
olanlarda belediye mezaTbk· 
lar nizamnamesioin uçuncü 
faStlda yuıh haller!e başka 
işbu talimetnamenin umumi 
parklar ve bahçeler bahsinde 
)tapılması menedilen şeyleri 
yapmak ta yasaktır. 

MEZARCILAR 
Madde 273 - Belediye 

mezarlık teşkilibnı yap,ıp ta
nıımlayıncıya kadar hususi 
aurette çah.ımaıanna izin ve 
rilecek olan mezarcılar ge· 
rek kendilerini ve gerek işçi 
lerinin lıüviyetlerini beledi· 
yeye kaydettirip birer vesika 
Lıu:aklardır. V.esikasıı. çalış· 

mak yasaktır. 
ÔLÜLERıN YıKANMA 

GÔTURÜLME VE GÖMÜL 
MELERı 

Madde 274 - Ölüler be 
tediye tarafından y1tptırılan 
ölü yıkanma yerlerinde yıka 
nır. Müsait yerler bulundu~u 
takdirde beledıyeden izin a· 
hnarak evl"'rde yıkattırılabi· 

Madde 275 - Bazı ma· 
!bf!d avluiarında yapılmış olan 

lü bekleıııc yerleri: 
A) Zemim mermer, çını 

fley açimento gibi maddeler 

tden olacaktır. 
b) Pencerelerinin camları 

buzlu veya dışarıdan görül· 
yecek veçbile bir madde il '"' 

:11valı veya örtülü olacak, 
c) İçeride ölü bülundu

müddetçe kapı ve pence
leri kapalı bulunacak. 

d) Bünlara konyıau ölü· 
24 saattıao fazla bırakıl· 

ıyacaktır. 

eşriyat Müdürü 
Seıiın ÇELENK 

~ .-tbaaaı _-ANTAKYA 

takasındadır. ğildir. Bu: matbaa tesis edildi bakaları yapılacaktır . 
Bombardıman ~di gi takdirde her para basılı 1"'~' 68 .. l'lt•;11111ıimlqİıllt•t•t•ı••1 ""llllll'lll"!l•·'IWJ\j!lflll!. ' .... ,~r. "'t~;ı"u'~f'u'''ş''*Q"'op-• 

ş nde devlet bütçesind.rn .ha ran nukumel l l\ı.u L~ IJ 
len Alman :iehirıeri ıice gö0ıdeçilecek olan pitrıt 

Londra 30 A·A.- Hava lardan ıa11kal iki milyoq lira 1 Ba h reyn adaları kanf asz 
Nezareti iııtihbarat bürosu tasarruf edile~ektir . rııt:selesini tavzih 
evvelki akşam Alman yada l-lazırlanmakta ol\ln plan· d · 

k 
P e ıyor 

deniz tt"zgablarma, ar,ı yapı Iar mucihince kaC1ıt para mat 

ı b b d l h ı.,k r ~ Ta hr ,rn 30 A. A. - Tas 

Yeni baştan tanzim 
edilerek açıldı 
İstiklal caddesindekı Kur· an om ar ıman ar a~ ın· 9!\asmın derhal tesisine baş· 

da şu tafsilatı vermektedir: lanacaktır. Ajansı bildiriyor : 
Hamburg,Bremen.Kiye de İnşa Bahr·eyrı adalarının bom· tuş Lokantası yeni baştan 
edilmekte olan harp gewile· 1.IJ{l Kuı:g.§/Uk bardımanı münasebetile bu tanzim ve tertip edilerek sa-
rine karşı şiddetli bir hücum •• •• J • [ mes~leyı bahıs mevzuu eden yın müşterilerine lrapılarını 
yapmışlardır. Atılan kuvvet 8-UllMlŞ, lif.r,.Q g.r lttılaııt gazetesi şöyle diyor : açmıştır. Birinci şiarı ucuz· 
li infilak ve y.angın bombala· 1 S. Hhat 941. dE;n " - Abadan, İran arazi luk ve temizlik olan bu lo-

d k l b 
.. ··L • d b' d B d kantanııı yemekleri de çok 

rm an çı an yangın ar uyu~ if.il,.aJP.O tPd~vülden sın en ır parça ır. ura a 
hasar yapmışbr. ~1H n ~ ~ ki petrol ile tesisatı Irana nefistir. Bir tecrübe her şeyi is· 

Hamburgdaki tezgahlar· kaldı~alıyor aittir. lngiliz lracyen petrol pat ed~r. 
da çıkan büyük yangınlar 65 J\Qkara -· 100 kuruşluk şirketi işıetme ;ıntiyazı ken· ilan 
kilometre uzaktan görülmüş gümüş liralam 31 kanunu· disine verilmiş olan bir şir · Hatay Gümrük l\1uhafaza 1 

tür. Kiyelde Doyçavelte tez sani 941 tarihinden sonra ketten başka bir şey değil· taburu satınalma komisyonun· 
gahları ve civarında mütead· tedavülden kaldıralma!lt ta· dir. Biı:aeı1aleyh bu tarafa dan: 
dit i!'abetler kaydedilmiştir. karrür eylemiştir. Mezkur yapılacak hücum doğru.fan Taburun altı aylık ihtiyd 
Vilhelmshafen Deniı üssüoe gümüş liralar yeni 1 liralık doğruya Iran§ karşı basma· cı olan ~QOOD kilo tahlifü;un 

l
. l J bd·ı d'I kapaiı zarf usulile eksiltmt:· 

yapılan lJücupıda kuvv~tli in gümüş ıra ara le ı e ı e· ne bir hareket olarak te.lak 
fitak bombalarJnın rıhbmlar cek ve 1 şubat 941 den iti· ki olunacak ve müdafaa kuv ye konulmuştur. Beher kilo 

b k l d ki 
· uııuıı.muhammen fiatı yirmi 

ve kışlalar üzerinde pa~ladı- aren anca mat san 1 an · vetlerimiıin cevabı ile karşı· ı, - ll ğ1 görülDl~tür. le Merkez bankasmca alma· la~~~tır. ~u;yt_:1'ı8~~fc; ~~':-. ~b&~~ 
Amerika lng.iltere- caktır. Ellerinde ıoo kuruş· talyan Resmi tebliği saat 16 da Antakyada tabur 

ye ya~d101ını arttır luk gümüş liralar olan vatan Roma 30 A.A. - Resmi binası dahilindeki komisyon 
daşlar bunları malsandıklan· da yapılacaktır. 1 lsteklılerin 

• ac~k na götürüp değiştirebilect-k· tebliğ: Kıtalarıınız Yunan top 1383 1ira 75 kuruş muvakkat 
Nevyork 30 A. A. - lerdı'r. raklarmda düşmanm ön ımif teminat lllRkbuzları ve ticaret 

Aı;sosyahd Bress' gazetesinin E k rezelerinin muknvemetini kı . ski evra rnrak ileri lıareketlerine de odası vesikaları ile beraber 
Vaşınyton muhabirinin bil • · 1 d Ş 1 Af eksiltme saatirıd~n bir saat vam .etmış er ir. ima ri 
dirdiğine göre, Amerikan ve Kağıt fabrikasına kasında düşmanın Tobruk evvelisine kadar teklif mek· 
ln~iıiz erkanı arasında iki veriliyor üzerine yaptığı hucnmJar tuplarmı komisyona tevdi et 
hususi toplantı yapılmış· netıct"sinde hasarlar vukubul meleri ve postada vukubula· 
tır. Bunlardan birine milli J Ankara. - Muhafa~a~smdeı muştur. Doğu Afrikasında C<lk gecikmelerin kabul edil 

.. d t. t tb"" güçluk çekılen ve tanhı kıy d ' . 1 . k miyeceği ve şart•\amenin ko· 
mu a aa pro~ramını a ı~a . h . bul h_k.. uşmanın yarı motf'r u uv· 
mükellef yüksek me~ur ann ı m~h aıı unaı:yan u um vetlerle yaptıgı iki hücum te misyonda her zaman görülebi 
hemen hepsi iştirak eylt!miş l~rı sak~t olmuş ~i'fül~lar, es şe.bbüsü tardedılmıştır. Düş· leceği ilan olunur. 

le.rdir. hararetle bahis m~v • kı ~arfij kıy°!ets~z. nsaleler ~mıtrı.~n Asari üz~~ine yaptı ckiAtKsAKIŞ R FE· 
zuu edilmekte olan bu i~tima ve:. devlet daıresıoın b~na b:nl gı hucumlar hafır hasarlara NERBAHÇE MAÇI 
lar lngihereye yeni yardım zer .ev.rakların. yok edılmesı sebep olmuştur. Ankara 30 A. A. __ 
tedbirleri alınacağı fihini :.ek•.lle.r heyetıııc: kabul .e· Yuuan Başkumandan- ıstanbuıdu ~uyük bir kalaba· 
doğurmaktadır. aılmıştır. Bu kabıl evrakı ım l hg" ının teblig" İ lık h d 

A k d h 
· · · k~ ~ f b ·k uzurun & yapılan 

• a etme ışının agtt a rı a' b' F b h 
merı a a . . ~ 1 A . 30 G ır maçta eo~r ı Çt! Ve! 

sına ve rılmesı Devlet Şura· :1 tıııa (a.a.) - ·· e· 
intihabat ha r.a ret- sıııca kl\bul edilmiş olduğun \1 cikmiştir" Yunan orduları Gab latbasarayk ltaku,ııladr.a 3 

-
3 

·· . B· k ı l ~ '> 

1 

era ere a mış ar ır. lendi dan Sumer Bank kağıt ıma· l aş umanaan ıgınm - n'Jma· • . 

l
. J, h dd 1 k k ı ra ile 28- 10-940 akşamı ERZINCANDA YAPILAN 

Vaşington 30 A. A. - ın e am ma e 0 ar;- u · · · · BARAKALAR 

d hab lanlımalc ıı'zere bunları Anka neşrettığı tebhl: Pazartesı 
Amerika a inti at mü · b " E · 30 A K 

d k
. d · d 

1 
l k günu ütün gün muhtelif rzmcan . A. - ,~ 

cadeteıi son ' haddini bulmuş ra a 1 avaır tyn op ıyara k l ı k ( f d o ·~ ,
1
-
1 

.• .. • uvvette ta yan ıtaatı geri· zı ay ce niyeti hra m an r..r 
tur. bir kaç gilne kadar 50 5~~ udoı sakntaydı~ muTesse1setslıne lerini şiddetle mudafaa eden zincan felaketzedderini iskin 

.1 A "kal R" ef gon erme " ır. op a ı an k k mı yon merı ı ıyaa ı b k" k 't "Ik f ıtaatımıza taarruz etmekte etme uzere yaptırılmakta o· 
cümhur içiıı reylerini kulla· u es 1 evra a aı 1 par 

1 
' • l d ' M l b k l d O binlerce t0na baliğ olmak ta aevam etmış er ır. uharebe an ara a ar an 4 tanesi -

nıtcaklardır. Ruzveltin kaza· , hudud hattı üzerine inhisar nin inşaan ve Cümburiyet 
nacağı ümit edilmektedir. oır. etmiştir. Düşman tayyareleri bayramı günü 2804 n,ütus 

Nevyork 30 A. A. - Yugoslavyadan top bazı asken hedeflere hücuru barakalara ·~kan ettirjlmistir. 
Amerikal'ln Londra Büyük lerı· duyul yor V K t [" ses U etmişlerse de zarar ika ede· ali 'zı aya ~elgrafla teşek 
Elçisi bu intibabatta Rµzveı B ı t 30 A A A k 1 · $'! gra · · · rna memişlerdir. Patras şehrine Cır .. ey emıştir. 
ti tuttuğunu söyl,.miştir. l k y h d ti d 

B l 
"{ vut u unan u u arın arı atılan bombalar sivil ahali IALY AN MC.HAFlLtNlN 

U garisf anda\ gelen haberlere göre, Leıi· arasında zayıata sebebiyet TEKZlPLER1 

Vesika usulü ihdas ı na ve Leskoçya istikametin· vermıştir. Roma 30 (a.a,) - Seli· 
~ den top sesleri işidilmekte G ı Al k d p K f ediliyor enera e saıı r apa• nik, or u ve sair Yunan 

iıe de havaların ısisli Vf' yağ gos, Yunan kara orduları üsl~rin e lngiliz kuvvetleri ih· 
Sofya 30 (a a )- Atman murlu olması ru··yete ve büyük B k d I " t · dl • . aş uman an ıgına ayın e ı rac edildiği ne ve bu kuvvetle· 

Ajansı bildiriyor: harekata engel olmaktadır. mişti r. rin Arnavutl1tkta ilerledikle· 
Ticaret Nazırı nüfusu ,Yunaniıta•1la Yugoslavya ara· f . . LM-Z1 p rine Vi"'. Arnavutlukta 

1
ihtilil 

beş bmden !azla olan ıehlrler 41pda şimendöter münakala· it 

de icabettiği takdir.de ~.e.tika h bir müddet içiıı keJi]mi~ O· ı Halkta çıktığına dair dolaf8n haber· 
uıuliyle iaşe. tar.zınm ~iki l lup ı biitün trenl~r seferberli . . . ler selahiyettar ltalyan mah· 
buausunda bir kararuuıe A'in ~line tabliı qlunmuŞ Ateş Ordusunun ıkıncı kısmı fillerince tekzip edilme~te-
haaarl&mlftar. tur. uı ıörmek f~.-1'oı ~çırplfl)'ln dir. 


