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Başveki i • 
1 

Bulgar heqe-
ti Reisi 

Balkan oyun!aı ına 
işti .. ak edemedikle
rine teessüf ediyor 

lnhisa1·la1 
Vekilimiz ı 

f\/lauisada teHtikle
riue devam ediyor 

s tanbul 7 A. A. - Bal 
kan birliği oyunlarmrn hita
mı münasebetilc Balkan ut
letizm konfedarasyorıu Reisi 
Anadolu Ajansınan bir mı.ıha 
birine beyanattü bulun-arak 
demiştir ki : 

" - Türk sporcuları·ıın bu 
seaı~ gerek teşkilat ve gereL· 
intiıam cihetinden çok üstün 
oldugunu memnuniy ~tle gör· 
düm. Balkanlılar çtlışma 
hususunda Türkleri Örnek 
tutmahdırlar. Dünyanın için
de bulunduğu f"!vkc.lade va 

• ziyete rağmen Türklerin ça· 
lışma hususunda "'gösterdigi 
muvaffakiyet her türlü tasav 
vur ve tahminlerin 11stünd~ -
dir. " 

Diğer taraftan Balkan 
konferansında Bulgarıstanı 
temsil etmek üzere gelen Bul 
gar heyeti reisi de, kendi mem 
lc:k .. tinin bu sene fstıuıbulda 
temıii edilmediğine çok niüte 
essif olduğunu sÔylf!miş ve 
demiştir kı : 

.. - Türklerle bir defa 
daha spor sahasındR temas 
imkaumı kaçırdığımıza şüp· 
he yoktur. Bulgaristan spora 
eski mektebi fultııni ve kolltj 
ler devrinde 4llrnaıı esaılar 
ta başlam!, tır . 

Hadisat ııc olurşa olsun 
ruhlarımız daima siz Türkie· 
rin yanıbaşındadır. 

Yurtdaş! 

Manisa 7 A. A. Ş~h 
rimi2de bulunan Raıf Kara· 
deniz, şerdıııe d 111 •ece va 
li tardfuıddn bir ziycıfet ve 
rilaıi.ş, ziyaf ~tte ırıd)lJslıır, 

hükuıneı, Parti, Belediye er· 
kim ile ficaret odası erka 
m hazır bulurımuşJs .. Jı,·.Tütün 
satışlarrna dair lıü:;oibaıler 

yapılmış, müstahsiEe .. ;n dile· 
ği üzt:rinde konuşmalar ol· 
muş, bazı meseleler müstah· 
sil Jclıine halledilmiştir. Bu 
yı! ÜZÜm mahsulü oZ oldu
ğundan iııbisariarlar dcıresi 
nin mübayau edec<" i üzüm
lerin Manisada işle mPsİ ta· 

k&rriır eylemiştir. Vekil ou
radırn Aklıis&ra gitm•ştir. 

İstarıbulu,1 kuttu· 
luş bayramı mii

n .. seb tile 
lstanbul 7 A. A. Va 

li vı• Belediye Rei:;ı dün 
gec~ lstanbulun Kurtuluşu -
nun yıldömimu müncuebetiie 
kahracwın ordumuz "erefiue 
Taksim Beledıye Gazinosun 
da :lOO kışiliıc: bir zıyafet 
vermiş, ziyafetıo sonunda 
bir nutuk söyhyen V 1ı;kurtu 

lu~ safahahıu teşri ı eyle
miş ve Türk ordusun rn dai· 
mu göstel"diğ' ve göterebile 
ceği harikaları ızııh tmi~tir. 

Ramazan ayı münasebeti· 
l~ et bulamayan haık ve bil
hassa fakir ahali bu yüzden 

20 llk teşriıa pazar glİnÜ ınemleket hududu dahilinde· 

ki yaşayan bütün insanlar, o güc işe ba lıyacak olan Set· 

)lm memurları tar ıfmdan bir güode deftere geçirilect k
lerdir. 200 bin nıemurun çalışaca~ı Lu işte onlara mıha
kün olan ve elimizden a-elerı yardımı yapalım. 1 

çok sıkınh ve mahruıniyet çek 
mektedir. 

Almanlar 
Rom8Lnyayı işgalmı 

edecekler? 



Bele ige za
bıtası t liınat 

• 

Milli piyanko Lübnarıda 941.gılı ! Açık arttırma 
J)u Adanclda çe- ltalyaıl p opagand sı A d h" b" · kı"ldı· vrup.:.ı a m t ış ır ilaA n l 

nanıesı 
Lubnan gazetclermin ha kıtlık yı 1 olacak 

Millı piyanko dün Ada· ber verdiğine göre, dörtse Vaşington 7 (a.a.) _ Zi· 1'ntakya sulh hu~uk 
nada çekilmiştir. Üçüncü ter ne "'VVel Lübnrtnda gizli bir ~ hk • d 21 b k 

r n znınm bir beyaııatı ' ma e111es1n en 
tı in flOIJ keşidesi olan bu şt- ildt: t<şekkul etm'ş ola ı ı 

Madde 210 Hammalla· çekilişte kuz.men numaralar ve İtaly n tnra'da~'ıgile ınan;f 941 ·bn linlrik Ah vrupad df'h· Taksim kabiliyeti olmaması 
B l d

. b l H e. t ır ·ıt ı ıiktim siirece·, hasebile satılarak parasının 
rm e e ıve tarifesiuden faz· aşağı :ladır: u unan·· hzbil Kovnı Surj,, h 

ı . ~ım, unun bılbassa Belçika, ver .!Se arasmda palya<11hrılması 
" ücret almaları ve İ"'eme•r> E ~büyü ikr mİ'"'e 'oları ce.niyeti son gimlt•rde yem• F p ı d h' d'I Y -,, rn. a ve o On)ıa H ısse ı e· suretlle şuyuun izalesine ka· 
ri vasakhr. 60 bin lira 8756 numaraya, de" f ali)t>lt> g çmiş v~ bin cev.ını ve bunu Rusya ıle Tuna r .1 .. hl' k f 

fvJHdde 2U iamma hkta 20 bin lıra 92764 numıHa. lerce bey.ın ıa tcıbetııre· havı sının yapac ğı buğday ar _vfet~
1

1 en vbe ~ç ebıvud~ 
1 

cr~d k yoktJr l, d 10 b . 90 ek b 1 . ı· d f marı e ı.e ta m•nen eş o· ,., . )unu an ıran ya ın hra 29 ilı" r un arı gız tce ()'ıtır· sevıt y tının tela ıy ! kafi gel·~ .. 'k d k .. 
iddia ve' hareketlerde bulun· 90557 num raittra isabet ey· !arken azasmda ı ba ıl r-ı > l mı ce ıni bildi:-mışhr. ~~~O 7-1 tarın_ a i bahçeni~ 
mak yasakhr. lemıştir. kulanmıştır T vkif edılenle· ~ ı d k f ıra ve uç odayı havı 

Maddt- 212 - Heımmallar 5000 ı· rin sayısı 12 dir laıya an çı arı an 1 hanenin 200 lira kıymet tak· 
ıra kazananlar b h b" d d' işbu hüküanl rle b~raber ta BENZiN VE KAHVE KI f. ır mu a 1' ır c ıle rı Antakyanm Nar 

" limatnamenin 2 inci kısımda· ı4ıoı, 23S49, 98864, L Gı Loı dr 7 ı .a) Ro· Jıca köyünde kain şarkan köy 
168538 \ l<i kendılerine mahsus hüküo Suriye ve Ltibuanda şıd modal-i Nevyor · f aymıs ga· ~ yolu iimalen Has m ociabaşl 

ı lerede uyma~a mecburdurl.sr 2000 ira kazananlar detli bir b, uzm kıtlığı dıwam z esınıu muhabıri 1\ ıhver bahçes; garben Kadir ve:ese 
HAVA VAS1T J-\LARl 19414, 32030, 47494, etmektedir: Manda hukum"'· devletl .. rilP- Amerıkaum ara· si. cenuben yol ile pıahdut 

Madde 213 Betedıye sı 76307, 77704, 94904, ti, benzıu mevcudunun çok sı ıı bozacak nıauıyelte telgraJ bır bap bahçe ile üç odalı 
rıırları ıçinde, l:3dl! lıyed•a J ..:18558, 165268, '189398, azalması dolayısile ususi 0 • çektıgi ıçııı, 1 dlyadan çıka· evi havi 462 parsd sayıla bir 
i~in alınmadan tayy r mrk 191692, tomobillerc benzin verilme· rılacaktır. kıta bahçe 7,10, 940 tarihin· 
t"'bı, m ydam v · ta ım ) r\ 1000 lira kazan ani.ar m~sin\ emretmiştir. Sl:.NEliALE ı31R ALı 1AN { den itibaren 20 giiu müddet• 
açmak, hu~usi veyu umu ıi 3672, 3977, 9278, 10497, ' Dığer tarttftdn kahve me\I ı 11. ... ~ r:.Tt Gôı DERı ~EK le açık arttırmaya konulmuı 
tayy~r~ istilsyo lan apm.ık 149QO, 16560, 17788, 20798 cudu da azal:lırrından bu mud lS fEıV11$LEK. 1 tur. Müzayedesi Antakya sulh 
memnudur. L7~10, 35684, 39 60, 4:l3SB denin fıatıan fevk iade fahiş Londra 7 (.ı.a.) Fransıı. hukuk mahkemesi kal~minde 

Vfadde 214 layya:-e mey 4l135, 44808, 47620, 557SS bi şekılde yukselm'ş ve pi· Is iv Atrikası müınessıli Ge· yapılacak v~ tıtkdir olunan 
daıılarınd.ı ' uı;u y rl rh 5:>8\4, 61246. 62604, 633

95 
yasada kahv bulr•ıak artık n r 1 Dcgolt" çek ıği bir tel· kıymetin yüzde yedi buçuğu 

de ve cıv rl.ırı ıag kaıa)'U 66889, 67554, 67745, 7425
7 

rnüşkul bır şt-kı almıştı . u· graft :l8 eylfilde bır Fran· yaptırılacak ve ihale giinü olan 
meydan verecek ş kılcl~ b ll 75998, 77610, 78637, 79586. ni ipek f tlara da _ Avrup sız Alın 1111ı;;yeıinin Sene· 28,10,940 pazartesi günü _.a. 
kın toplcınmusı )'asakt r. 79825, 80365: 81325, 82543, darı gelmedıi.!i içın _ çok yuk g l çm si muKdrrer ıken at 10 da !hale edilip en çok 

Madde 215 -Ş<"h r uzerınd 84t58, 87516, 88790, 90286 selmiştir. so ırada ı muva ~t bir za· arttırana verilecektir. 
her turlu yapılr rrt, d ·aç lra 91807 94685 97471 10 52l H ( m n ıçın tehiı edı)dığini bil- Açık arttırma yüzde 75 iui 

' ' '- O·- u ıs r Hn e ı d 
çarpmak tt>hhk··sı gö ,.rect;k 103409 l( 9843 11 l6?8 dırmışt . ede e emediği takdirde iha 
şekilde pek alça t<ın uçuş'ıar 

113980
: l l<cll~2~ 

1 
i

6786
: ühur dcgişi l ki~ L:OND,<A ÜZE.RiNDE lede en ço\c: arttıranm taah· 

yapmak yasaktır . .)abııhiaıı 
123170

, 
122259

, 
122124

, I3eyruUt n verılen h lı rl ıe HAVA A "ıNl hüdü baki kalmak şartile 10 
aat 8 e kacfar tecrııb , ta· 

124902
, 

128
$S.!. 

129222
, göre, Fransıl Ho t omiser- Londra 8 AA. İngiliz gün daha temdit edilerek 7 

lım, .1por \e t•n zzıih nı•K· 
137555

, l4tlS
45

, 
144813

_ liği dairos nde mühım tensi dahili ı:.nıııiyet ve Hava Na 11,940 tarihine müsadıf ç..; 
saailt> alçakt .. n " gurultülü 

1449321 145522
, 

146709
, kat yapılmıştı . Merkezden zıri rınıu t bl gine göre dün şcımba günü aynı saatta ve 

uçuşlar yapmak yas ktır. .. t k d · b sabah taknben 400 Alman mez.kiir dairede ı'cra edı'tece'-
147706, 149207. 154428, ... r 1 parö ~eım ı~ı ıçrn ır ~ 

DÔRDUNCÜ FASIL 158.tO~, 161610, 161853, akım lunmsuz. m ınurıye ler tayyar sınden mürekkep H o en fazla pey sürene ihale 
YAPt İŞLEK 164239, lb4574, 174~83, lağvedılmiş ve b rçok yüksek 1 r Londr uz.er\ne hucumn yapılacaklar. G•yri ~kulün 

Madde 216 13t leJıyP 
178

_
54

, 
181377

, 
18 

~377 , rkütbeli Fransız m muı farı t teşebbüs etmişLrsede, açılan üıerinde bir intifa hakkı veya 

alı k 1 A t k aud S k d 1 k t·ı '-ıdc.ıt:tlı bar•ıı' a•.eş1 ve lng'ılı'z dig· er bir hak iddı'asın.J .. b11lu 
yapı y er .. ııun P ıı cı ") l864?8, J8gı1o, 191966, " ev e ı me sure ı e " ' uıı .. 
imar kaııunund.ı bah i g çe l Y:LB

9
J, 

194513
, 

19468
1. mumkıin olan tasarr~f ytipıl- .avcı tayy.ıreleriniıı faalıyeti nanlar ilan tarihinder. itibaren15 

her türlu yapılcarı Vl' tamirıe 
733 

_ 
978 9 

• m1 tır. ~eyrut gazeteleri bu İl~ kar..,ıluı.mışldrdır. bir ço· {Üniç:nde dairemize müracaatla 
' L } d ' d h l 1 ), } o ' deg" IŞİklig• 10 ÇO tniı'hı D oldu gu bozgun halinde TÜCa1e bu haklarını İSbatJa mu"Lellef rı ue e ıye ~n ru sat a ma Soıı uç rakamı 031 le ~ dan v e-yahu t Rhnan ruh ntn ğunu ve şimdiye kad~r cmsa mecbur olan Alman tuyyttre tirler. Bu müddet zarfında 

k 1 k k 
mharetlt: 1en biletlerle 361 ı.:! ı· .. .. · d J ı.. d b' k L d l ki ı ı meye ay ı'rl o ra yapın . ı goruımemış erece ·• g • '"rın en ır ısını on ra ıa arını a amıyan ar sabş be 
nıbayetleneıı bı!etıer 100 er b 1 d k d., · l ff J ve. ynptırm1tk yasaktır. r 'k' k 

86 
mş u un ugunu yazma ta ır uzerıııe ge mege muvu k ol elinin ı •aylaşnıasınden hariç 

Madde 21 7 Yen· yapıları ırc~, son 1 1 rıı :.um ve lar. muş, ve ge!ışi yüze} bombalar kahlrar. 
00 çıf t sıfırla nıhayetler en ı ô karıuntarm emrettıği v çhil.. · FRANS'Z KOM "ER N atmışıaraır. gteye kadar alı· Satış peşin para iledir, O""! bıletl r' 10 ar ı a son tek 1 1 1-? l iN d l "'-rapo ... alnı .:Jan kullanmak y ' J TEKzıı...ı ıu n ra yo ar göre, Almanla rine ihale olunan müıteri gay 
rakamı O ıfırla, nıhay •t bu· 01 28 d saktır. F L b rın tayy resı uşurülmüş- ri menkulün bedelini hemen 
lan tam bıle ler 5 er hrcı son 

1 ransanın ~urıye ve iı · · 8 1 I '.ja Jde218 Yollar ve mey ' H "' · p F ttir. ngı ız avcı tuvyaresi veya veril~ıı mehı'l ı'çı'nde v• ... r 
k 1 1 

'b t b 
1 

nan o , ... o ıserı uo, rar ,, 

d 1 
.. • d k' l t ra amı e m aye u an d k' kayıptır 'b ı k f b · au ar uzerın e ' yapı "r, a• lar da 4 der lır aınort. Ja Sd a .ı toyynrelerın Rodos mezse ı t\ e aran es edı· 

mirleı ve yıkOJaların etrafl cıtkhır dır. dnsına n .. tde lece t v Su· Vakı ı· i/an[ar-l lerek kendisinden evvel en 
rına tahta perde çevnlmede" ŞEH l~l!ZıJE :I T r\LILlLC riycdeki ıtalyan miıtor k ko· :/ yüksek arttıran& rizuı y.;lun 
yapılması ve bu perdelerde' 

8
. 

1 
k a mısyouunuıı Jaha hir td ını ı.Jag mnballesirıde çakıllık me\ da i \ıa.lo edilir . O da razı ol 

k 
ın ıra azanuıı numara ~ ' :; dışarıya toz cı arıl nası, mo· 

1 
d 

19733 
I , ' · 5ıekleri de bulundugu hak kiirıdt: hacı Yusuf "akfından maz veya bu1unmazsa 15 aun' 

. . . ar illl :> numa a ı m · •• • 
loz Vt.! saıre _duşmesıue uıey l let Ş"'brı ııd • Alı Altun :ıy uidıl çı arı haber,erı y .. lan· 1116mahz rl\lo: 20agaç lu zeyt müddetle yepiden fÇık frbr· 
dan verııınesı yasaktır. . . d T ' layan bir bt-yttn ıame neşr •• nin 9 [}mahsulü ihalesı2ü,10,94G nıeya çıkarılarak en çok art· 

• . .1 esın en l y. unıyelı "'V • vladde 219 - Bu gıbı yn f 
1 

.. dl b' d dıl mştır. du b~y&nnaınede perşembe günü vakıflar idare tırana ıbale edilecek ve iki 
. . ı onJer a ı 'r a anıl'\ sc.1· 'h t lerde kJtrulacak ıskelelerın ÇC\ c t j yab ncı kaynaklardan çıb.an sınde ıcra olunacağından İ s· ı a e arasındaki fark ayrıca 

1 h d 1 
. • 11mıştır. kl'l I h"'· h k rı çce ta ta per e erm >'«· t • bu haberler, yalanianmctktı.ı le· t ~rm müracaat arı ilan u&.me acet almaksıun bi· 

yıhcak hafrıyatm ve vücudt ~ !~Jara go:ı. esnafı- ve Fren lZ şark o duları ku· rin•ci ihale edilen ~biıtan tab 

gf"htılecek ~er tıu lü yapı tt>• l -n1n liava Kurumu- mandanhgının hiç t>ir zaman * * * sil olunacaktır,. Gayrı menkll 
ttbatıııın gdıp geçeol..!re, yol l na etJern:İ Ü hôyle bir anlaşma unze.la u· Ulu, H bib naccflr cami· lürı rüsum Vt: delliliye tapu 

l ll d k 
- l f ı l""rı tamiratlan e ·siltmesint: ta · fi 

na ve o ar a ı ngaç ar 1 Marangoz esnafı ı-L:ıv ı dığı gioı, böyt<4 bır taiep lib buluıım .. dığmduulO ün uza v~ saır masra arı müşteriy~ 
ve mecrala~a yer altında VP Kurunıuııa bir ko;un teber karı;unııda da kulmadığ1 ala.. tılınakla ihatı:-si 14 f 0-940 aittir. Daha fazla ınaıuınat 
havalar~akı n~kıl hat: riı etmişi-rdir. Hava Kuru • ve edilerek Suriyelil•rin bö~ tarıhıne r•sthyao pazartesi a'tm .. k isteyenler idarede mei 
l~ra ~&sılı umumı ve lıu~usı mu maran

0
oz snafma kşek le habe ·lert• inanınnması tav· guııu saat 10 da vakıflıtr ida cut 760 No: lu doıyamlZa 

luç bır eşyaya e.n ufak_ bır 7 ı kıır eylemektedir. sıye olunmaktadır. 1 res;nde icra olunacağından 'J,10,940 tarfüinden ı itibıreıı 
rar \'t' etrafı kırletmıyec 1 ._ ...... _.,.__ ." -Ç .;;;;-,..._g -· - taliplerin muracaatları açık bufundurulacak ~art'n•· 
surette sa~l m ve t""rtipıi o JAPON BAŞVEKlLI T .. • ~11 · ııızmın ınde tehakkum et U • • meye müracaatla icap e.:!eı• 
ınaları ve bun'arır. vücutlar. NAT VERıYOR mı:-sıne asla musoadt etmı- l-ı QSf ane lClR m:.sh'.imab almış olmaları ilfrl 
na ihtiyeç gösteren işin bıt Tokyo ~ (a.a.) - Japon yecektır. " Erı:a std1 alın~cak olunur. 
mesine kafı g lect-k veçhılc Ba~ ekı l gazetelere bey nut• Bulgar zıraat nazırı rlastane ıçm 29 kalemden ••ırrıı· 1111111

•
7 

.ılll!l",~g-~llfl!ı-ı·a·---?~ 
bdediyece verilmiş olcto ırüd t. bulunarak demtşdır ki: eriı' de ı k b . ıbat et o an erza ı tıyacı 

det bit~r bıtmez ortadan kal· "JaponyanmJtalya ve Al· münakasaya konulmuştur. Iha "lk 
dlrııniaları yasaktır. na ıya ile ol ittitakı hıç >iı- Berlin 7 ,a.a, - Bulga7 17 b ı gece . le irınci teŞriıı 940 per '1 1 ı 

{Sonu var) de" et ve mıll6t aleyhine mu• ziraat Nazırı _Berlın<" gel şemb gunü öglddeu sonıa Pekyakında: ıNTlK~ji ~; 
,.. ff'E"' 

7 
tev ccıh egıldir. Ne Ingitte· mişti r. Nazır Berlınde 7 gün s at 16 da lıastanede müte ;;;;;;- ~~ 

Ne~riyat C\ fü:lurü r~ ene de Amerika için hıts· kalarak 13ulgari t nın zıraı şek ·ıl komisyon huzurunda hergüıı hastane idart: mo111
11

f 
Setim ÇELENK ma e bir ek\l mevzuu1..a meselelerı hakkında görüş- ~ apıl c,..ktır luğ'una müracaatları it~n ol&J 

.H.P.matbaaıı AN f AKY A ı lliı obunaz. ja.ponya, komü· meler yapacaktır, Talipleriu tafsılit elmak için nur. 
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