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. ..):ikrü 'BALCJOCLı 
Sahibi ve Baş muharrir: 

Ticarimuvazenemiz 
( Memleket iktisııdig(lf 1 lehine 

iııkiş<ıf gösteriyor mühim biı-

Ptırti Gru
pu nda 

Haricjye Vekilimi .. 
zin izahatı 

Son üç ayda ihracatımız :J8 ithalatıınız Ankara 30 A. A. _ 

17 ınilyon lirayı buldu Cümhuriyet Halk Partisi 
Aııkara 30 .U.. A. - Ti· İhracat seviyesi 931 den Meclis grupu bugün öğleuen 

Caret Vekaletinin neşrettiği ı beı i bu nisbette yükse:lme · sonra Hasan Sakanm ReisH-
bi r istatistiğe nazaran, tici\- mişti. ğin<le toplanmıştır. Ruzname 
ti muvazeııemiz memleketin Son harp vaziyeti dolayı de, hükumetin Grupa iz:-that 
iktisadi yatı lehir t· bi\hassa sile kısmeıı kaybedilen Alman vermeı;inden başka mad 1e 
son üç ay içinde muhtelif piyasası yerine Fransız ve olmadığından kürsüye gelen 
memleketlerden yurdumuza lngiliz piyasaları kmin olun· Hariciye Vekili Şükrü Sa . 
ithal edilen eşyanın tutarı muştur. •racoğlu son 15 günlük siya· 
17 milyon 933 Lin liradır. ihracat maddelerimizin en si ahval ve bilhassa Lizi ya 
Buna mukab·ıı ayn·ı mu-ddet rrıühim kısmını zeytin yağı, kındaıı uzaktan ala'.<adar 
Zarfında yabancı memleket· fasulye, yumurta, arpıs gibi eden hadiseler hakkında 
lerc ihracatımız 38 milyon gıda maddeleri ile pamuk 

d Grupa İz:'\hat vermiştir. Söz 
800 bin lira olup üç aylık it· vesaire teşkil eylemekte ir. h l h l k lhracatımııın önümüzdeki alan bazı hatip'erin sualleri· 

a al ve i racatta meme et ne Hariciye Vekili cevap 
lehine 20 m i ı y 0 n lir~ aylarda dah_a büy.ük bir sÜ· 

- k I t vermiş .Je celse saat 17 de 
gibi çok mühim bir fark gö ralle artacagı va ı o an a -
Ze çarpmaktadır . leplerden anlaşılmaktadır. _k•a•p•a•n•m•ış•t•ır•. _____ ,... 
'• f • l• 

Norveçte son vaziyet 
Müttef ikıerin Lehine inkişaf ediqor 

23 Alm an nakliye gemisi batırıldı -- H~r tc;rafta şiddetli ınuha
rebeler oiuyor-İngiliz donanması abluk:ıyı şiddetleudirdi -

Almanların faik kuvvetle:ıine rağmen müttefi\. h r bir 
kasabayı işgal e\t ı ler 

Norveçte muharebeler \ dur. 
Çok c~ddi bir safhaya dahil Londradaki askeri me-
.olınuş bulunnıaktadır . Her hafıı, Norveç harekatının 
1ki taraf kendileri için çok müttefikler ı~hine inkişaf 
lnühim olan bu çarp1şmala- etmekte ve Halah<l doğru 

yalınız zafer haberleri değil, 
Moskova ve Roma ile yapı· 
lan temasların neticelerine 
dair baber beklemektedir. 

İngiliz donanması abluka· 
yı müınkifo olduğu kaddr 

( Sonu ikincide ) 
tın neticesini kendi lehine gitmekte olduğuna kanidir. 
Ç"virınek için son gayretini Efkarıumumiye, cepheden 
Sarfetmektedir. Muharebe va· lmııım•••Iİl-•••••ıtım••-------

Surigede 
idama mahkum 
edilen vataniler 

S'ovgetler 
Alınan hududun 

ziyetine dair gelen son ha
lıerıf'rin hülasası şunlardır~ 

Londra 30 (a .a .) Röy· 
ler Ajansı, Norvcçteki vazi
Yeti şöyle hülasa ediyor: 

Müttefik kuvvetlerin taz
Yikı altında Naı vik ~ehri düş 
ltıek üzercdır. Şehirdeki bi
llalar yıııımaktadır. 

Diğer cephelenJe muha· 
tebe biıtün şiddetiyle devam 
(!d" 
A. 'Yor. Son çarpışmalarda 
. lnıaııların birkaç tankı tah· 
tıp rdilmişlir. Mut:efik kuv· 
"'etler, hakim mevk;ıerde Al 
ltıarıı \r b.. .. } .. 1 .. • •ıı utuıı ıucurıı arını 
Pusk·· 
t Urtnıüş ve bazı yerlerde 
··uk b· · l\· a ıl taarruz.ı gt"çmı~tır. 

t.'~ kasaba müttr-fikle r ta· 
~ 1tıdan işgal edilmiştir. Al· 
l' a1 ııl~rın iki kasabayı :şgal 
y t'dıkl . . l . de t>rı şayı o muş ıse 

lır bu haberteeyyüd etmemiş
li~İ Cephedeıı gelen son teb 
f{ilst-r, tcnıamiyle ııikbin de· 
leh·e de vuziyeti.ı ımittefıkler 

ı11(· iı k. f 
~Uııu ~. ışa t!lmekte oldu· 
A.l gosternıektedir. Faık 

rnaıı k 
laar uvvetlerine rağmen 

r\'z 1 
tuln ıer tf\rafta durdu-

1u.~tur Al 
llıüttef k · . man kıta atı 
1ur1 

1 lerın münakale yo'-
d ı11 kes v • 

ırlar. F· mege . uğraşmakta· 
l'tkt:tı ukat butün bu ha· 

er nkaınete mahkum-

Kahire 30 A. A. - " El· 
Ehram ,, gazetesinin .~eyrut 
taki Fransız ın~hafılınden 
edindisri malumata gört-, 
Şam a;ker~ mahkemesi tara 
fından id.rnıa mahkum e<li -
dilen 7 Viilani lider hakkın· 
daki hüküm kati değildir. 
Mahkumlar eski Suriye Baş 
vekili Cemil Mürdüme karşı 
geçtm st>ne temmuzda yaptık 
ları .mikasttan dolayı tevkif 
edi 1 rııişlerC:ir. 

l3und.ııı başka, devletin 
emniyetiıı~ karşl suikast yap 
mak suçilP-. mazııun 20 Suri 
yeli daha levk"f eJılıni~lir. 

Yeııigii<U : 
Ajansın verdiği bu habeı 

Suriyeden şehrimize gelen 
hususi hab'.!rlerlctde teeyyitd 
etmekt ·dir Ancak buraya 
gden haberler ı;ok ınübal ı
gahdır ve mahkumların id~m 
edileceği söylenmektedir. 

Bizim Suriyeden aldığı -
mız hususi malumata göre, 
mahkumlar hakkındaki idanı 
hükmü tenfiz edilmemiştir. 
l\1evkuf ve mahkümlcsr ara • 
srnda ~unlar vardır ; 

Sadullah Cabiri, .. Elka· 

da ve Ballıkta talı 
kimat yapıyorlar 

Londra · Sovyet Rusya 
Baltık denizinde LitvanyaJa 
ki üslerinde esaslı tahkimat 
yapmaktadır. Aynı zamanda 
Polonyadaki Alman - Rus 
hududunda da müstahkem 
hatlar vücuda getirmekte~ir. 
Hangov adası tahkiın olun· 
muş ve Balhktaki ehemın~
yetli Rus donanması bu ının 
t<.ıkada toplann~ışhr; Finlandi 
ya körfezine rnayı .1 dökülmüş 

ve buralanmn tehlikeli mıntaka l olduğu ilan edilmiştir. 
ı Sovyet Rusya bu tahki,na 
1 tım ikmal ettikten sonra ar· 

tık Ballıkta Alınan donan· 
masından çekinmiyecektir. 

bes , gazetesi sahib'i Necib 
Rf>is, Doktor Abd ur rahman 
Keyali, Hasan lbrahim paşa, 
avukat Seyfettin Memun, 
Cemil Mardanı, Haşim Ala· 
si, Fahri Burudi. 

ihsan Cabiri ile uoktor 
Abdurrahman Şehbender ve 
diğer bir kısım suçluların 
da firar ettiği söylen.ııekte -

dir. 

Selim:ÇELENKI ., 
Neşriyat Müdürü 

Rusya lngiliz nota 
sına ce·vap:verdi 

Cevcıp müsait görün!igor 
Sovyetıe,·, lngiltere ile ekonomik müza
ketel€re başlaınak için bazı şartlar ileri 

sürt yorlar 
Lo ı Jra 3'.) A A. - Sov· 

yellerin L ondra Büyük elç;
si Mayeski bugün öğleden 
sonra İngiliz Hariciye Nazı· 
rını ziyar.ıl ederek eko·ıo· 
rnik müzakerelere başlanma· 
'>I hakkıııd.ı lııgiiterenin 11 
nisanda yaptığı teklife, Sov
yell •r Birliğinin cevabi ı~o 

tasını verıııi~lir. 
Salahiyetdar mehafile gö 

re, Sovyet cevubı tamamile 
tatminkar değilsede, müıa 'cc
relere haşlamak için bir ze 

niu hazırlıyacak vaziyette· 
<lir. Sovyetler 1-\irliği İngiliz 
t"tkliflcrind~ıı bazılarını ve 
bilhassa lngilteredeıı ithal e 
.Jılecek bütün malzeme ve 
sairt-yi hiçbir memlekete ih
raç etmiyerek kendi mem\e 
ketinde istihlak etmt:yi ka· 

bul eyleme1<tedir. Diğer ta

rdftan Rusya, kendi ihrac.ıt 
maddelerinin muharip meııı· 
leketlere Sdtılmasrnın tah· 
dıd oluPmasını kabul eylt!· 
ml"'ktedir. .. 

"/ta/ya r>ereye gidiyor?,, 
F'". nı.,ız ve lngiliz m:ıtbuatı Italyay a ihtar 
da bulundular - F aşis siye.setinin seyri 

dikkatı çekiyo .. 

Paris 30 AA - Fransız girmesini hararetle istiyen 
maıbu.-tı, lıalyanın haftalar· b!r diplomatiğin Bertin Sefa 
danberi takındıgı vaziye t, reti11e tayir; olunmasıdır Mu 
siyasi havayı bulandırmakta· soliniyi lıu adam IHitleriıı 
devam ettiğini mutalea ede· nezdinde temsil edecektir. 

rek şunları yazmaktadır: •ı Londr~ '30 A.A - lngi· 

lta\ya nereye gidiyor'? liz matbuatı İtalyanın son 

Musclini kendisini Hıtler Al vaziyeti ile alakadar olmak-
rnanyasıııın ihtirasları .ıa fe tadır. Deyli herald diyor ki: 

da edec:ekmidir'! Faşist ~i- '·ltalya Almanyanın Ro· 
yasetinin seyri vakti gelmek· manya ve Macadstanahücumu 
tedir. İtalyanııı müttefikler· na muvazi olarak Yugo5lav
den korkması İ•;İn bir st>b"'r yaya hücum etmek niyetindt! 
yoktur. Fakat harpte ve sulb <lir . Fakat miittdiklerin böy 
ı.ı kanlı ziyafetlerınde-n keııdi le bir vaziyet karşısında der 
sine bir Şf>Y vermİy'"'n Al· hal ve en seri yollarla mü
many ... dan korkmalıdır . ltal· dahalede bulunacaklarına 
yan siyasetinin lı.ıt<ilı bir yo· şüphe yoktur. Böyle bir ha 
la saptığrna bazı ddil f~r var rP.ketin ltalyaya çok pahah
Bunlardan biri, Almnn taraf· ya mal olacağını ilıtar etmek 
darlığı ve Ltalyanın harbe vazifemizdir.,, 

EN SON lJAKlKA 

Başvekilimizin· tetkikleri 
Refik Saydam petrol bölgesinde 

Diyarbakır 1 (a.a.) - Başvekil Doktor Refik Saydam 
dün umumi müfettişliği. Belediye ve Partiyi ziyard et· 
miş ve alakadar zevattan izahat almıştır. Öğleden sonra 
tayyare karargahını gezen Başvekil, akşam umumi mü· 
fettişlik ziyafetinde bulunmuş ve bu sabah refakatindt> ikli· 
sad vekili ile umumi müfettiş ve diğer zevat olduğu 
halde bu sabah saat beşte p ~trol mıntakasrna har~ket 
eyleıoiştir. 

lngiltere Akdenizde ihtiyat tedbirleri aldı 

Londra 1 A. A. - ltalyad.ı yüksek mevzi işgal eden 

ltalyan devlet adamlarının son günlerde söylediği nztuk
ler ve: İtalyanların hattı hareketi hgiltereyi Ak<lenizde· 
ki lngiliz vapurları için mühim tedbirler almağa sevkey
lemiştir. Alınan bu tedbirlerin mahiyeti hakkın fa hiçbir 

haber sızınam\şhr. Fakat iyi haber alan mehafil, bu ted• 

birlerin uzun sürmiyece~i kanaatindedir, 



19 magzs 
Hazırhklarınabaşl ~ ndı 

19 mayıs gençli le bayramı 
şenliklC"ri ıçın hazırlıklara 
başlanmıştır. Bu arada bir 
de temsil haurlamak üzere 
dün akşilfll Halkevi tem!İl 
kolu bir toplıt ntı yaparak 
19 mayısta ":Himmetin oğlu,, 
Jıiyt:sirıi temsile karar ver· 
vermiştir. 

Alman 
Radyosu 

Niçin Türk düşman
lığı propagandası 

yapıyor? 
lstanbulda çıkan " İkdam,. 

gazetesindf", Abiddin Oaver 
Berlin radyosunun her gün 
yaptığı Türk düşmanhğı pro· 
pagandasına karşı yazdığı 
bir makalede diyor ki : 

Norvekçteki~ 

son vaziyet 
Amerikaııın 
Harbe girınesi ihti· 
mali kuvvet1eniyor 

ilan \Gaı<'t 1GJürü 
Antakya Aslıyt' Hukuk ha· 

kimliğinden: 
Antakyanın Osmaniye ma· 

hallesinden Hakkı Sabuni kı· 
zı Saadet tarafından St"kakill 
maha!ıPsinden izzet Haci Mol 
la oğlu Mahmut aleyhine 14· 
3,940 tarihlı istidü ile yapı· 
lan boşanma davasında: 

Müddcialeyhın adre~ine çı 1 
karılan davetiye mumailef 
hin ikametgahı meçhul bulun 

ilanla 
s hıı 

Son bisiklet 
yarışı 

12 Mayıs pazar gü
nii yapılacak 

Seri bisiklet yarışlarının 
sonuncusu olan 75 kilomet· 
relik yarışııı önümüzdeki pa
za:- günü yapılacağıoı yazmış· 
tık. Bu hafta ( Yenigüu ku· 
pası ) futbol maçları yopıld
cağından, bisiklet yarışı 12 
mayıs pazar günü Reyhani • 
ye Kırıkhan - Antakya ~osası 
üzerinde yapılacaktır. 

"Almanya önceleri bize 
karşı kıskanç ve hasut insan 
lara benıiyordu. Fakat sonra 
yavaş yavaş işi azntı. Resmi 
propaganda nezaretinin idare 
ettiği Berlin radyosu her ak
şam Türk efkarıumumiyesini 

( Başı birincide ) 

kuvvetlendirerek müessir 
bir b;,le koymak için büyük 
bir faaliyet sarfetmektedır. 
Her şeyden evvel Norveç 
sahi ileri Alınan denizatı ıla· 
rmdan temizlenmektedir. Ha· 
len Almanyc. ile Danimarka 
ve Norveç arasındaki deniz 
münakalatı temamile dur· 
durulamamı.$ ise dt', büyük 
sekteye uğratılmıştır. Norveç· 
t~ harekatın başlangıcından
beri 23 Alman nakliye ge
misi müttefikler tarafmdan 
batınlm1ştır. 

Danimarkadaki zahi
reler müsadere 

Nevyork - Nevyork Post 
gazetesinin Vaşington ınuha 
biri Jay F rarık\en, Vaşiııgto· 
nun siyasilerle yanyana har· 
be girmesi ihtimali mahfelle 
rinde Amerikanın müttdiki· 
ııin kuvvetlendiğini çünkü 
şimdiki ihtilafta Amerikanın 
müttefikleri mevzuubahis ol
duğunu kaydeylemekte ve 
şöyle yazmaktadır: 

"Biz artık bitaraf değiliz. 
Sadece &nyri mulıaribiz. Bir 
nazi nıuzafferiyeti yalrıız Fraı 

sa ve İngiltere için siyasi bir 
hezımet olmakla kalmaz ay· 
ni zamanda Vaterlodanberi 
davam eden dünya ınedeoi· 
yetini inhizammı de mucip 
olur. [}izim medeniyetimiz 
ve müesseselnimiz da Vater 
lodan sonra ink1şaf etmi~tir. 
Bir gün kuvvetimizin ağırlı· 
ğmı inııbak ettiğimiz dün) a 
şartlarını dogrudan doğruya 
tehdit edenlere karşı bize 
azli mi emniyeti temin eden
lerin y.ınına koymağa karar 
verebiliriz . Birçok Amerika 
hlar gittikçe bu kan.ıate işti· 
rak etmektedirler.,, 

duğu beyanile posta idar~ 
sinden bila tebliğ iade edil!ll1~ 
vı· Mısır tarafına evvd • ' git 
miş olan ve oradaki ikcııoe! 
gahı bilinmediğini söyleye" 
davacının beyanı dahi posta A 
idaresin\n tahkikatını teyid Beşir 
etmiş ve bu seb~ple ilfıne11 ~ıkurı 

müddeaaleyhe tebliğat ifası· l"tkiW 
na karar verilerek tahkikat \'"k' · 

Futbol kupa maçına An· 
takya<.lan iki, Reyhaniye, Kı 
rıkhan ve lskenderundan hi· 
rer takım iştirak edecektir. 
ilk dört takım 4 mayıs cu -
martesi güııü öğleden sonra 
karşılaşacak, iki galip ile ku 
rada tek kalan takım pazar 
günü öğted~n sonra çarpışa 
caklardır. 

Kupa maçlarının fiııali 12 
mayıs pazar günü öğleden 
sonra yapılarak Hatay futbol 
şampiyonu seçilmiş olacak -

tır. 

Çocuk Esirge
meK urumuııun 

Balo hasılatı 400 lira 
23 Nisan akşamı IÇocuk 

-Esirgeme Kurumu tarafından 
verilen Balonun hasılatı bü-

1tün masraflar çıkarıldıktan 
u soııra 40) lirayı bulınuştuı. 
· Kurum Fakir ve kimsesiz ço 
cukları giydirerek bunlara 
okul ıevazımı ,te minine de
vam etmektedir. Son dört 
ay"t"içiııde kurumun bu suret 
ıe giydirer~k s .. vindirdiği 
\:.ocuklarııı~ sayı~ı 61)6 yı hu!· 
muştur. 

:Geceki yağmur 
Dünkü r,üı:duz ba~lı):.ırı fır· 

tına gece artını~ ve ~ıddt:'tli 
bir yağmur yağmıştır. Yağ· 
:nurun çok faydnlı oJJu~u 
anlaşılmaktadır 

Y ağmurdaıı sonr.l lı:ıv ı 

oldukça seriıı lenıişti ı. 

Düııki f?rt11ıarım şiddetin 
den bdediyeııin yan tarafın 

daki yolun üstüııdı- bulunan 
asırlık çınar ağacı dt'vrilmiş· 

tir 

Kimses"z ve fakirle 
re yardım edenle 

rin listesi 

Kirnsrsiz ve ) oksul1ara yar 
dım cemi) etine iane veril· 
mek suretile h:lıniyet ve şef
kat eseri göstermiş ola:ı va· 
tandaşların listesini yarından 
itibarct Lu sütu::larda neşre 
lıaşlıyucağız. 

zehirlemeğe çalışıyor. Tez 
şudur: 

t diliyor "İngiltere He Fransa Tür 
kiyeye dost değil düşmandır· 
!ar. Türkiyenin yegane dostu 
ve müttefiki Almanyadır. 

Türkiye hükumeti ingiltere 
ve Fransa ilt: ittifak etm~klt 
Türk milldinin miittefiklerine 
muhalıf hareket etmiştir " 

Abiddin Daver, muhtelif 
tahrik ve tahkir şekilleri Ü· 

zerinde dur~rak cevaplar 
veriyor ve makalesini şöyle 

Londra 30 (a.a.) - Da· 
nimarkada 40 bin ton yiye• 
cek maddesinin hükumetçe 
satın alınacağı fakat bun~a
nn bedelinin Alman parası 

olarak ödeneceği ilan oluo· 
muştur. Çiftliklerde ihtiyaç· 
tan fazla buh;nanan mahsül· 
lerin hükumet~ teslimi mec-

bitiriyor: 
"Almanya, hakikaten 

Türk dostluğuna kıyın .!l ve
riy :>rsa, Alman neşir vasıta· 
larının Türkiye halkını liüku· 
metinin siyasetine karşı tah· 
rikt~n vazgeçmelidirl~r." 

Romada atıp tutma 
lar 

Rom:ı - Telegrafo gazek 
sinin müdürdü radyoda ıtal· 
yanın silahlı kuvvetlerindt"n 
bahseden bir musahabesinde 
ltalya gibi bir mern' ek etin ili 
nihaye A \ rupa harbinin dış ar 
da kaımasına imkan olmadı
gını bild!rıniş ve bunun ge
çenlerde mecliste Grandi ile 
Guidi tarafından da selahiyet 
le miişahede ve tespit edil
miş olduğunu söylemiştir. 

Hatib: 
"- Bizim için tttmamen 

hazır olmak ve verilecek em 
re itailt etmek mevzuubahis· 
tir ,, demiştir. 

Ecnebi 
artistler 

Hudut haricine 
çıkarılıy ~r 

lstanbul - Memlekete· 
miı.de bulunan t'Cnebi artist 
!erin hudut haricine çıkarıl· 

maları kararlaştırılmı~ 
ve kendilerine . tebliğat 
:yapılmışhr. Bu karardan yal 
nız Sdhnede çalışan sanatkar 

lar istisna olunmu~tur. 
Memleketimizi terke da

vet edilen ıırtistler 1 mayısa 
kadar hu,lut haricine çıkmış 
bulunacaklardır. Bilhassa son 
zamanlarda memleketimize 
gelmiş olan Macar aı:!istleri 
tamamen hudut haricine ı;ı· 
kacaklard lr. Esasen küçük 
sanatlar kanununa göre, bu 
gibilerin meml~ketimizde ~
lışmalarıııa imkan yoktur. 

buridir. . 
Bulgaristan yoliyle 

Aln1anyaya petrol 
Sofya 30 (a.a.)- Bulgaris

tan yoliyle ve transit suretiyle 
Sovyetler birliğinden Alman
yaya petrol sevkine başlan
mıştır. Pc-trol vapurlarla Ba-
tumdan Bulgaristaııın V arna 
limanma çıkarılmakta ve bu· 
radan şömendöferle Yugos· 
lavyadan geçerek Almanyaya 
s ~vkolunma ktadır. Sevkiyatın 
ayda 20 bin tona baliğ ola· 
Cöğ\ söylenmektedir. 

Danziğ - Karadeniz 
kanalı 

Berlin 30 (a.a .) - Dan· 
. ziği Karadeniz "bağla)an 
kunalın tevsii işi sona ermiş 
ve bu işte 15 bin amele ça· 
hştmlmıştır. Yakında Dan
ziğden kalka·ı vapurlar Tna
dan geçerek Karadedize va· 
racaklardır. 

Yugoslavgci.'da 
Ihtiy at tedbit leri 

· Belgrat 30 A.A.- Yugos 
lavya son günle:rde ihtiyat 
tedbirlerini arttırmıştır. Son 
bir hafta içinde 12 Alman 
tayyaresinin Yugoslavyaııııı 
Almanlarla meskun toprakla· 
rı üzerinde uçmasl Yugoslav 
yayı, Ecnebi tayyarelerine 
karşı at~ş açmağa meçbur e-
decl"ğini rcsmt-n ilana rnec· 
bur etmiştir. 

Röyterin iyi haber alan 
kaynaklardan üğrendiğine 
göre, Yugoslavya son İskan 
dinavya raciasınaan çok iyi 
dersler almıştır: Almanya, 
halya ve Macaristan bükum~t 
leri, tayyar el ere karşı alınan 
bu te<.füirden haberdar edil· 

1 mişlcrdir. 

Ilı 
30,5,940 Perşembe günü satıl iarn 
9 a bırakılmış Vt! bir sureti· ~ta( 
de mahkeme divanhanesine 
talık edilmiştir. 

Muayyen olan gün ve sıın 1 

te müddeaaleyh Mahmut biı• 1 ~taşt 
zat gelmesi vt>ya v~kil yol· ' 

"il 
lanmaısa ve cev<tbname-de gc 

Muhabir bundan sonra A
merikanın harbe sürüklenme 
sine mani olarak uıısurlan 
saymakta ve şöyle Jevam et 
mektedir: 

"Jugünki.t kongrede ekse 
riyeti kcazanmıyacak olan şu 
iiç teklifi derpiş etmekliğimiı 
lazımdır . 

1 - Müttefiklere kredi 
açılmasına mani olan johnsorı 
kanununun ilgası. 

2 - Tota!iter devletlere 
mensup fılolarm faaliyetini 
a;.altmak üzere Atlantikte ve 
büyük Okyanusta bir kara· 
kol seı visi ihdası. 

3 - Avrupanııı harp mııı 
takalarına tayyare ve pilot 
gönderilmesi.,, 

clermezse gıyabıııda talıkikB 
ta devam v~ bitirilect"ğ"İ teb 
liğ yerine geçmek üz re ilii11 

olunur. 

J/an 
Antakyada Güınrük muhıt 

faza taburu satınalma komi: 
yonundam 

Anta\cyad' bulunan eratı 1 

dört aylık ihtıy cı olan soOJ 
kilo ekmeğin tabhiyesi aÇ1~ 

ılı· eksiltmeye konulmuştur. l' 

losunun muhammen fıah (21 

kunıştur. isteklilerin 2 01a>'1t 
940 perşembe günü saat 1 
de ve teminat makbuzlarıle 
birlik'e komisyonumuza rrı 11• 

~· racaatlan ve bu hususta 
şartnamenin kom· syonda f~er 
zaman görülebileceği ilıt 11 

olunur. 

Güven 
Sigorta 

Sosyetesi 
1

• 

Muhabir Rı·isicüınlıur inti
habı mücadelesi ile siyaset 
adamlarının çekingeıılıği Ame 
rikanın ileride nazarı itibara 1 
alınması laıımgden birçok 
şeylerin meydana çıkarılına· 
sına mani olduğuııu ilave et 

mektedir. \ 

Suriyede altın 30 
liraya yükseıdi 

Süme-rbankta:Emlak ve t.Y 
tam Bankasının kurunıud1.1f· 

TAMTÜRK 

Dün akşam Mısır ve Fi
listin radyolarının verdi~i 
hauere göre, Suriyede kağıt 
para Hatları çok dii~müş ve 
bir osmanlı altını 30 Su. iye 
lirasına kadar yükt>Jmiş 1 ir. 

Geçen hafta bir osmanlı al 
tını 23 Suriye lirası idi. 

Atık yayla 
sında 

Kiralık otel 
13eylanın en güzel yayla 

sı olan Atık köyünde ınuııta 
zam bir otel müsait ~artlar 
la kiraya verilecektir. Talip 
ler l~mkhanda doktor Na 
zerte müracaat ederek görü 
şebiıirlcr. 

Ve en güvenilen sigoıl~ 
şirketidir. 

Htıgat, 
Yangın 1 

Nakligal• 
V 1 ' s'ıgorl~ e ıer hirlii ı<aza • v 
larınızt c.·n müsait şartııır 
tediye kolayhklarlle yaPıır· 

MALINIZı 
A d . . kOf' 

leşten Vt' enızııı r ı 

kunç ihtimallerinden sigO 
korur. 1 

lstıkbalinizden emin c 
mak ve 
ıçın, 

il f11 
huzurla yaŞ 

Malınızı, Cdnınızı 5ı 
Güven Sigorta şirkı·tiııe 
gortalattırıııız 

1 
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