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ı cıer; Yen Yazılar n geçen ••Y• •r 

k"' llluahede ıle her ıkı hu-ı yeni ·mahsui bui-
leli'net '!'Ül~~ t':'mamiu.etl~r~ dag f iatları 

;1~ qz !!-,.azılerının masunıgetını/ Kö9ıüler buğdayın kilo· 
:::ı ıo"-tekabilen t'aahhüt ettiler sunu hvlka 9 ~uruşiizerin 
~ se;ie ··dd l b l 1 den satabılecekler 

'1t mu et e mute er o an an aşma Şehir halkının icil ,k !erinde stok buıu .. n köy· 

,,] etnine göre, müşterek men"aatler meklik Vf\ bulgurluk bJğ• lüferin bu-ı'ara pazara ge· 
'(Q t J ' day ihtiyacım karşılamak tirerek satncslduı şüplıe-~ h. hs ane münaşebetle htılledilecek üzere civar mıntakalardan sizdir . 

'(it d getirilen ve kilosu 11 ku Kuar, Dörtyol kazası v~kit· ~ enin imzası münasebetile Hariciye ruş• .. tıı.0 buğdaylar ait bıriç oım.~ üme viıay. 
'llıız Al B 1 k "" tikc;e çoğalmaktadır. Buğ· tin bütün kazalarma şamil Ve man üyük e çisi ço samimı daycıhr birliği fiat müra~. dir V< bu fıat yalnız y<n i 

A b b ) d 1 be komisyonunun tesbit et m;absul iç ınJır. E lki, yani ~~ll~-t .. 19 eyanatta u un u ar tiği bu fiat üzerinden sa- geçen seneki mahıul bu 
l'.~1t~·'ıı"• .A. A. - Dün akşam &bat 22,15 te Hariciye vekaletinde Türkiye tışa devam etınekt~dirler. karara dahil değildir. , 

" ıt '"' ar .J Vıli} et makamı, halkın E l d d 
411QJj,....

1

Y~ C:u~ ahısııı_·.11 bi· d>stlu< m ı theJesi imulırı'llı 1 tır. .
1 

vvece e yazığımız 
...,

1 
'n b artan ihtiyacını tamamı e "b" h-'-A lk b ı "lllı 1 do"llu'- eurıycti ve Alma~ Raybı araların Jaki münasebetle .. ri m. ütek_a i_l v_e . b. gı ı, u"uınet, ha ın u • 

" • ıt karşılamak için yem ır 12ıi~ı .. t '.YıtJ,.r .. ,._ .~asına ve elye_ vm her iki tara. fın mevcu J_ ta~bbutl~rın .. aıt ıhtı· B gurluk \ 'C ekmeklik zalıi· 
"" d " u -. k _ karar almı~hr. u karara Arık,. •r. l';; k" 

1 almık şarlıle ar>ılarırıda bır anlaşma ımzalamaga k!reı.r ver· re ihtiyacını t.&'ll~iDİle kar· 
.. r, ll .. r •ye göre, müstahsil veya elin 

l uijYuk ~ 1 . ~arnına Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu ve Almanya namını de yeni mahsul buğday şılumtk üz :-re icıp eden 1~ı .. ;;;: l'q,kiy '~ı~ı Fon Papen tarafıııdan imzalanan bu muahederıio metni şudur: bulunan herkes buğdayın bUtiin tedbir teri almıştır 
hı •le ?.cti11c ::· umh_uriyetı ve Alm rn Raybı, araı.ihrinin m ısul}iyet ve mülki kilosunu 9 kuruş Üzl!rin· ve icabına 'lÖre almaktı 

llt c~ 1
1\e rnuı :.ıteka.bııen rıayet etmt>yi ve doğı udan ..:Joğruya b;lvasıta yek<liğe· den sa~ma"-ta serbest bıru devam edecektir. 

irı -·'~t. eveccıh her türlü barekôttan tevakki eylemeyi mütekabileıı taah· kılmışlardır. Müstahsilin Bir kıtlık teblikesindeıı 
'• 'ıi •t iki • · lehine olduğu gibi balkın veya zahire l<dırik edo • ııı 3 -'j" de d •kıd tara! müşterek menfaatlere taalluk eden hütün mes•leleri bal zar ri ve acele ihtiy•çları miyeceğinden endiş, eJen ~:1tbcr,,ı~'l•aı o 

0

u·· sı_~ııc munasebat idam esine karar vermişlerdir· nın tatm·ırıı· bakımından vatand11 .. lann bu endi•eıi· lld· "''r y f'> ııu rneı· t k.. L. h j J O • · y y 

q 
1 

•t•t" tıksek Ak.' Y~ mev ııne gır~cek ~lan ı.m. ~~ ı e e sene ıçın da faydah olıın ilu karar nt: yer olmadığı bir kerro 
i\· - l' '"•da k a ıd taraflar bu nıualıedenın lem1ıdını vaktı morhununda üzerine. şimdiye kadar el· daha hhakkuk etmi,tır. ltı ~ia,11 1.i İit~ç~ v •rarlaştıracaklardır. 

•t~ ~iı: 01'-ıı I~ t~mıııca iki rıüsht1 •>'arak tanzim eJilen bu anlttŞm.t nın her çrı ıçi mal /arının korunmaş l d~,tı ''~'r:cktir. c rıı do mute~erdır. M'1alıede en 'usa b r zam :ınJa tasdık ve J 1 11•tt,\l~. ~~~9 A.A _ r ·· k. Büyük Millet Meclisi bu husustaki "a· vııı~ cdcai · _ ur ıye ile· Almanya arasında dün akşam imzalanan kanunla diğer kanunların müzake· A.ı~•thitıc~~\lıtur· lllurıasebetiıe Haricıye Vekilimiz Saracoğlu aşağıdaki beya· • başladı 
'lı·ıı •rıy11 1 rıc ka • resıne 
ti \l' 'J~ 1~ClQj b~

1 

~aıiyetleri her vakit açık ve dürüst kalmış olan Türkiye ve Ankara 18 A. A. - bareme ek kanun liyıhuı 
bi~b~:ııtı,, '•l,}'ctıi "ei~n .neşroh:nan muahede ile dostluklarını atiyen de ten:in&t Büyük Miiet Meclisi bu • ile icazetlı gayri menkııl 
'">'tUc '''t'-l '-lllrırnakt~ı bır emniyet havası içind~ _ye~.di~eri~e bir. kerre.. da _lıa gün Refet Canı tezin riya• lerın va kıllar idar("sile ili· 

A.J ~'tı 1 
1

cıki1 et •ti 
8 
r · liu muahede, her ıkı lıukume::tın eskı taahlıudlerıle lietinde toplcınmı~hr. Çiftçi şiklerinin kesilmeıi, Be e · 

: 'Oıı ııı,, 4 ~ "•nı. nıe •nek le dır.Tarı hi i>ir ve siku olan bu mualıodeyi m •m n u ııi • malls rınıo korun m•sı hak d i) eler tek aiı .J ••ndı l • teı· 
l:t 

1

1lk;. ll)uk kilin~ ve Erıin\.!acı ıelze • "~ ... (j ~fı " El.· · kandaki kanunun birinci ,..ctillı Q.s~,., ~trirıd~ çısı Fon Papenle Tür!ıciye-Almanya münasebatının sa· rnüzaker~sine başlaı.ınış le felaketinden mutazarrır •ııır, .,, f' orı p~ mu.ta bık kaldık. tlu ırnlaşmaııın, ı tahakkuku .çin muh- olan tar v~ yard:ma ait kc1 
ltıarı &'' 19 .\ Pt.ııın ıarfettiğı mesaiyi takdir eder ve kendisine teşekkür ve bu kanunun birinci rıun layıhslarıoı ı birinci 

~.~i b"l•k l:t :ı\.- T " k maddesi tadil edilme~ Ü•e müzaicoreıı yapılmııtır. 
"l~~~-~lt ç,,i ~'on ~r Alman dostluk muabedesinin imzası münasebetile Al· re ı::ncümene yollanmıştır. Meclis cuma günü topla· 

~ 'lil tdıı .. : b"ı"orn apen Anadolu Aiaıısı vasıtasile Tür:: matbuatına a:ağı· Yine bugünkü toplantıda nacaktır. ıı,ht du,l ltıu•h uştur: 
t,,ıc ~e 'ti il~ l ( cd,=ı1in . 
ti ... ,ll., ciltle~ 'riciyc V ~~sut bır tarzda akdi için sarfettiği mesaiden dola· 
lııc~1~~·~ ti ''clıcıı tc~criıniıi ek.ılı Saracoğluna bütün kalbimle teşelrkür eJerim. Bu 
S,t,_ "•ıi 'i

11
dc 'der, Y"nidc asırJa~danberı birbirin~ bağhyan eski itimadı ve doı· 

~~tı(j~0.tı\lııcrCQit b1~t 'ie su~h leyıd :yle~nektedir. liu anlaşma Almanya ve lıari· 
~ ... '•ırı~ ~tı bu ulu,,llıılltt d Pre~sıp rı esas tutan Türkiye Cümhuriyetine şanlı 

IS '-~rıiy 
8

~tlıiı.ıi "i~rd, .: /r· . Çok nıuhte,eın dostum Hariciye Vekili Şükrü 
~, .. ~!} a,ttı 'ÇıkılelCkkür. t :ltlğl mutemaJi gayretleri bura Ja tebcil PJer VC 
~lı tllıi' ttı,llh or~'rn. llQJu arzederkeıı muahed~nin imzasınJarı duyduğum t .... b,,. ....... rı 

li ~ '•kt• · Un s•fl A 

'ic tıın. U urında bu meml ~ketin evlatlarile beraber yan yana 
lttıın .\ı~,tı L •• Undarı sonra da sulh yolunda va2ifelerimc devam ede· 

ile • QUkQ 
ltıh\ ınellcr· 

"''' b'1 el 
1 

bu mesud anlaşma ile, iki memleket radyolırile 01t1ı.ak esasında tatabuk ettireceklerdır .,, 

SON DAKiKA 

Şama taarruz 
· başladı 

ŞEHRiN KAPJLARIN· 
DA MÜCADELE DEVAM 

EDıYOR 

Kudüs 19 AA.- Şa• 
mm dört mil yakmında 
lc:i Mezenin işgali üzerir.e 
şama tıücuııılar bıılam2ıtır 

Kıbrıs udası . .1 
SIVJLLE.R TAHLiYE 

EDJLIYOR ~ 

Kahire 19 A, A. -..-
• Kıbrıs adasının ıivil bal • 

kından arzu edenlerin tab 
liyeıine başlanmıştır. Bu 
arada Poloııyah m~lteci • 
ler ve Kıbrııta ikamet et 
mekte olan yabudiıer do 
ad&yı terketmcktedirler! 



Sayfa=-2~ 

Milli Şef imiz 
Basın Birliği kongresinin 

tazim telgrafına teşek-
kiir ttiler 

A · 18 A.A.~Ba· 
sın Birlıği Aı. "• mınta· 
ka kon resi münasebetile 
Milli Şef loönüye çeıkilen 
tazim ve ebedi bağlılık 
telgrafma Milli Şefimiz J. 
nönü şu cevaba göndermiş 
lerdir: 

•Kongreye başanlar 
diler ve temiz duyguları· 

tl'şekkür ederim" 
ük Millet Meclisi 

reisi dülhalik renda, 
Baw~ Doktor Refik 
:Sayda , :e Parti Gf'ne1 
Sekreter· Doktor Fikri 
Tuzer de a.. :?ren\n t im 
telgraflarına ~~. kkür ve 
muvaf!akiyet temennisile 
cevap vermişlerdir. 

Kahve satışı bu 
gün başlıgor 

Halka kafi miktarda 
kahve satılacak 

Şehrimiz • için tahııs e 
dilen 86 çuyal kahve gel· 
miştir. Kahveler bugün 
piyasaya çıkarılarak satı· 
şa anedHecektir. · 

Yeni müdafaa vergisi· 
1,. beraber kilosu 230 ku· 
ruşa mal olan kahvenin 
halka perakende 240 ku· 
ruştao 'iablmaaına Fiat Mü 
rakabe komisyonunca ka· 
rar verilmiştir. Kahveler 
'.l50, 500 kuruşluk ve iri· 
ıoluk paketler halinde sa· 
tışa çıkarılacaktır. 

Şurasına saym halkın 

Romanqada 
n~ler oluyor 
Umumi bir aeterberllk 
var - Ruayatlen Benrabya 
nın geri istanecaöi e6y-

ıenlyor 

nuarıdikkani ;cetbetmek 
isteriz ki memlekett., 1 ıe 
nelik kahve depo edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu kahveler her şeb· 
rin ihtiyacına göre b~r ay 
muataıaman tevzi edile• 
ceğinden herkesin fazta 
kabve •toku yapmağa kal 
k1şması -muvıdckat bir za 
man ıçın olsa da yeni 
bir buhran doğurabilir. 
Bunun için herkeıin an· 
cak ihtiyacı nisbetinde ve 
normal zamanlara mah· 
sus şekilde kahve alm1la· 
rı la2.1mdır. 

Mısır-T,ab
lus hudu
dunda1 

KAN Ll VE MÜTHiŞ 
MUHAREBELER OLDU 

Kt1hire 18 A.A.-Mı· 
sır Libya hududunda baş· 

Radyo:gazetesinden: lıyan muharebeler çok şid 
Romanyada son güu· detti olmuştur. iki taraf 

terde fevkalade haıırhklar tankları arasında ~örülme 
göze çarpmaktadır. Bu ha miş derecede çok şiddetli 
zırhklar tam bir sefer- bir çarpışma olmuş, kum 
berhk mahiyetindedir. Bi· bulutları arasmda hayrete 
taraf kaynaklardın sızan şayan bir suretle mu bar e 
haberlere babhrsa, geçen be devam etmiıtir. 
sene Sovyet Rusya, Maca· Bu hareket, mahdu,.I 
rıstın ve Culgaristana mahiyette <·1makla bera· 
arazi terkederek 6 buçuk ber, Mııırda l>üyük l·ir 
milyon nüfus kaybeden heyecan doğurmuştur. Mı 
Romanya ıimdi Almanya· sırlılar ar"ııoda kendiıine 
um müzaharetini temin e oüyüic bir sempati besle• 
derele Rusyl\dan B~sara b- • ne f!neraı '/ eyviıin iki 
ya)ı ieri ıatiyecektir. Sov· cept. birden b rekata 
yetlerin Bükreş Elçisi hü· idare .... ·cekkudrette yük 
kümetiıe temaa etmek sek hı aı.ıkcri meziyet~ H 

uzere Moıkovaya gitmiştir bip olm~ ' ır. Diaer ta· 

ROMANYA 1ZM1R FU· 
ARİNA iŞTİRAK EDE

CEK 

Ankara 18 .A.A-Ro· 
manya hükumeti 941 bey· 
nelmilel lzmir Fuarana işti· 
rik edeceğini Fuar komi· 
teaine biJdirmiıtir • . --

raftan aylarö berıAmeri· 
kadın ve lngiltcreden Mı 

ııra gelmekte olan harp 
malzemesile teçhizat .ir• 
tık kafi dereceyi bulmuş· 
tur. 

Londra 18 A.A.-Reı 
mi tebliğ: 

Sollum mıntak11ı~da 

TENIGO~ 

[Alman, Ame
rikan gergiı,
liği ciddi bir 
saf haya girdi 
Fakat ,Almanya 
halen bir anlaş
madaıı ümid var 
Va~ington 18 A.A. -

Alman Aitn ı bilJirıyor : 
Amerikc ıükumeti buıadıı 
ki Alm n maslahatgüzarı 

na 16 haziranda bir nota 
vererek Am ril.-ada bü· 
hin Alman konsoloslukla· 
rmın kapatılmasını ve Ame 
rikan topraldarmda buıu· 
nan Alm:m demiryolu 
aj ıılarını ı derhal m~ınle· 
keti terk etm ini istemi,. 
tir. Am rika Cbükumetinin 
beyıı lmilel k idelere ay· 
kıra otan bu usulsuz hare· 
keti Almanya tarafından 
enerjik bir surette protes· 
to edilmiştir. 

Berlin 18 A.A.- Al· 
man matbuata, Amerika 
il~ Almanya arasmda çı· 
kan ibtilRf bakkmda şu mü 
tale yı yürütmektedir. 
Anla~mazlığm hasmane bir 
mahiyet almamasrnı ~elen 
ümid ediyoruz. Umumı va· 
ziyo!t bir kaç güne kadar 
aydınlanacaklar. 

HARP DÖKT SENE 
SÜRECEKKlŞ 

Nevyork 18 A.A . ~ 
Bir Amerikı,n Generali, 
Avrupa harbinin dört se· 
ne sürmek ihtimali oldu· 
ğunu ve lngiltereye yapı· 

Iacak yardımın buna gör~ 
heaaplırnması lüzümunu be· 
beyım etmiştir. 

taarruza geçen kıtalanmız 
kendilerine tevdi edilc:n 
vazifeyi ifa ettikten son· 
ra tedricen geri çekile· 
rek eski mevzılerine yer· 
leşmişlenlir. 

ALMAN MEHAFıU 
NE DiYOR 

Berlin 18 A.A.-- bir 
bu:usi muhabir bilJiriyor: 
Mısır hududunda haşlıyan 
ın giliz taarruzu Alman 

d 
_,. 

ınehafilin e en mu.um 
bir muharebe olarakehem 
miyetle takib edilmektedir 
Bununla bcrabe bu meha 
fil nikbindir. Umumi ka
naata göre eğ er lngilizler 
bu taarruzlarınJa muvaf· 
fak olam zlarsa, başhy • 
cak olan mııkabil Alman 
taarruzu lVıısır için çok 
tehlikeli ol caklır. 
VJŞIYE GÖRI<.. VAZIYET 

Vışi 18 A. A. - Ofı 
Fransız Ajansına göre, Su 
riyedeki askeri vaziyet 
memnuniyet verici bır saf 
bay41 girmiştir. Dügol kı· 
taluile logiliz askerleri · 
nin ileri hareketi önleıimiş 
ve batta bazı noktalarda 
Jüıman hududuna kadar 
1ıidilerek mühim oıevıilcr 
iırıl edilmi§tir. 

SurİIJede 
HAKiKİ VE ŞiDDETLi 

MUHAREBELER B \Ş· 
LA Dl 

Kahire 18 A. A. -
Suriyedeki Vişi kıtaları 
pazar günündenberi mu· 
kabil taarruza geçerek ba 
zı nokt larda ilerlemişler· 
dir. Askeri mehııfıle göre 
bu mukabıl taarruk Vişi 
askerlerinin ümitsiz son 
bir hucumu ol bilir. Bir 
taraft n bu muk bi taar
ruz deva.n ederl en :lığ ~r 
taraftan lngılız ve- Hür 
Fransız kuvvetleri Beyrut 
ile Şam üzerine İler!emek 
te de\am ediycrlar. 

Londra 18 A. A. -
Suriyeden gelen haberlere 
göre, burada Vışio in mu• 
kavemeti art '!lıştır. Kan 
dökuloıemesi için lngilizler 
tarafınndan s rfedile ı gay 
rete ve insani usullerle 
hareket edilmesiı ıe rağ • 
men bu mukavemet art· 
mıştır. 

Kudüs 18 A. A. -
Askeri sözcü, V,şi kıtala· 
rının Filistin topraklarına 
girdiğine dnir çıkan. ha· 
berleri k ti surette yılan· 
lamaktadır. Vişinin Hava 
Nazm dun Suriyeye gel • 
nıiş ve Beyrutta Fransız 
fevkalade Komiserile Ge 
neral Denzle göriişmuş • 
tür. 

Şom kapıla 
rznda müca 

dP/e 
BiR FR.6.NSIZ TORPi

DOSU BA TfRILDI 

Kahire 18 A A.-lngi· 
li1. kuvvetleri Şamın ce· 
nubunda Vişi kıtalarına 
ait yeni mevzileri işgal 
etmişlerdir. M ubarelıe 
bütün şiddetile devam et
mektedır. Şehre hakim 

tepeler lngilizlerin etinde 
dir ve şehre doğru yavaş 
yavaş ilerlemektedirler. 

Be\'rut 18 A.A.- Ofi 
aiansından: Beyrut civarm 
da cereyan ed n deniz 
muharebe in.le bir Fran· 
sız torpidosu b tmlmışhr 

BEYRU fUN BOM BAR· 
DIMANl 

Berrut 19 .A.A Fr n• 
sız tebligi: Evvelki gece 
lngiliz tayyareleri ,Beyrut 
ü:.erinde ·çarak bomh lar 
tnnşla·dır. Sivıl yerlilt r· 

den 7 1Cışı öhn lŞ, 6 kı~ı ,de 
yaral.ıuınnşhr, 

Fr nsız mufrezt teri 
kendılerıııe verılen taaruz 
keşif vazifesin_ifa etmiş ve· 
basıaıla temas mnhafaıa 
etmektedirier. 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C.H.P.ma ıı NTAKYA 

/Lane 
1 
l 

tur. 


