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~sk;zf;aatBanka-. s;;a~:;u:; Mihverin 

!llo Q borçluolanlar Rodosta sulh laarrtlZU 
O TAYYARE.MEYDAN· HANGl SEGEPLERE 

'tela h LARI BOMBALANDI i DA YANDI? 
tın - f'ln l er Fransız al- Kahire 7 A. A.. - Londra 6' A.A.- (ie· 

li}Q 111 k b ·ı b J •• k lngiliz resmi tebliği : Jeıı haberlere göre, Mu!O· 
j • ll Q l eş Ur Ağır bombardıman lini ile HiHer ı.rumd11ki 

Rüyu··'kt· fls.i/e ödeyecek (er tayyarelerimiz düıı Rodos son müıalcatta her iki dik· 
1\1 adasın.faki tanare meyda tatör yeni bir sulh tekilli 

euiırnek •llet Meclisinde müzakere nanı bombalamıı ve şiddet hakkında mutabik kalmış· 
te ot k ti infiliklarla yangınlar tardır. Hitler ve Musolini 

r,, b an anun Iayıhasına gÖ· k 
0 mt>ydana getirmiştir. ya ıııda bütün dünyaya ıı · • 1 

Çla r 15 senelik taksitJ ere Halep tayyare meyda· tal-en yeni bir <:ey söy•e· 

k· li"ay 'f bağlalııyor rı da bombalanuak mey· y~cek, bu hitabede şimdi 
1 Ve t;ı tçi1 . · · dandski bir ltalyan tayyare artık harbe devaınrn ln· 

oı.. tcılj .. ..,. c tnın es· F ~ l . . 
•fl ._ ..... 111 b· re ransız · rt tını üzerme ısi yakılmış, hangarda yln giller~ İl"! Amerikay~ rtt~ 

le ,... cııc:i ~z· ır derdi b 1 b . F • urı itaat B k orç ar er ransız altını gınlar çııcarı'arak mühim ci olduğunu bildirı ce~l~r· 
11n b ı.ıs Baıııc hn asi- . na mukabil beş Türk lira h ' b ı y d" lcd·\ <>tç[11 t asına ait al ta rı at yapı mıştır. ük· ır · 
''d:tlllc\t U~ tncs elesi hal- silt-, S u r i y e 1 i r a selen duman siitunları u • Hitlerlc Musoliııiyi 
Vck:\ltıız, =~edir, Haber sı olan borçlar da resmi zuklardan görülmekte idi. böyle bir harekete .sevke 
1 "·er e.Ott! M kur üzerinden öd!necek FILISTINE BEYANNA- mühim iki sebep vardır. 
M~~j';!an

1

:1~ek bu ' lıu:~i:ı: ve geçmiş fı.iıler hesap ME ATTILAR 1 - Uzun ıürecek bir har· 
c~ıtı ı~ccı·, ~ııurı Büyük edilmediği gibi boro;lar Kudüs 7 A. A. ~ Bir bin korkusu 

c:ıı·, 11 ı· 1" k · f t · K d M 2 Mu··te nad·y n t k rnekı ••de .. •na ıye eıı- J ~ene muayyen ta sıtle ransız ayyaresı ı us - ı ı e ar ma • 
l\~dir. ıııı.ııakere ~dil tc bağlanacaktır ilk tak· ş~hri üzerinde uçarak Fi- ta olan lngıliz -Am~ri (311 

t•ktık'ı''tırı sit bu.! neııirı le~rinievve lİ.itindeki Fransızlara hi - işbirli~i. 
t Cn " 1' d b 1 k l b d b 1 D' r.. t ft h 'k' rn1.111ı· rı 10 ••curnenden ııı en aş ama üzere a ~ en eyaııname er ıl5er ara an er ı ı 

kıııu~cy!\ n:a Heyetiu· Türk parasına tahvil edi· atmışlardır. Bu l>eyanna• diktatör böyle biı hitabe 
(). 

1Yct kc ~\'koıunırak lecek olan borçlar yüzde nıelerde Suriyeye Alman ile iki fayda tcnıin e<..le~~k-
ı_ 0ıze •uc.ı ı. askeri gelmedig· i ve hif• ı · · l ıtırı.. \'et;J "CCt>ktir. üç gwi çok az bir faizle ... erını umııyor ar: 

"il" CI) lıir tayyare meydanuıırı ] o·· fk ~ . Çok "rı bor 
1 

nualumat J 5 senede öJenec ·k·ir. - ıınya e an umumıyl! 
.,ı tnijL· Ç l.ıl.... . z Almanlar tarafından iıwttl · · l ' it ı ı · ·~•l1tr, . Qını \' ... leh· ne iraat Bankasına borç Yo sun ngı ere t1 ey ııne çe· 
tı ıhr e bu "k ı 1 'f 1 edilmediği yazılmakhdır. · k 1 t-\cc~d· ıv, Clt" .Y~ fa>- u o an çı tçi eri.a1iz içın G vırme ·• 

1\ it. ığıııı bildir bu yük bir ehemmiyeti 1. Ve l/ g an d '2 - Amerika<la Ruıve!t 
'11\lrı olan bu lıab .. 1• ... d ı aleyhine ~ır c~reyaıı uyan• 

nı,d<l "'' lllUJ er.• INGILTEREYE t<AR~I 'll clcrirı .. ~ uırmak. ( 0 e i 0 rız. SiLAHA SARILMAGA '/Jrr. I_ TAKAFTAR üEGIL lıı~ilia matbuatına gü· 
"IC Tn h ı ·· •• re, bu Alnı"n ve Jtalyan 

S J Q SU Um Uz na Londra 6 A. A· - manevraları ııo lngıl • ere 
1\ . l S(lj / Fransız hududundan bildi ve nede Amerıkıtda · aıa· 

~Clc ~k,r, \ ln a znacfık nliyor : k--s bulamıyclCilktır. ÔU 

lcti ~ıtcıı b:- Dün rn · Vişi hükümeti vali 'lre hareketin neticesı ancak 
ıı ır ı Crt· ithal edil~rı n ısır ve mah J 

~oPtıtLcYctj ı er, Yek'ıl- askeri komutanlarl11 ıörüş IJır muva!akıyetsıı.!ıktır. 
~ tt•r lut hububata da şami!,:ol· d d V •ştirı .. ı llı"ba .. ıı •.tına go"re k meye e'lam l'.. iyor. ışi SULH fEKLıfl KA fl. 

'1 .. "' nıa üzere bu hububahn \l\'lııa~ı:vl"l•trt Ütiıin"ın hükü ınetinin lngilizıere ve Yt.N YALANLANlYüK 
• "' b "'~ra mübayaa, mahal, fiat ve G D k v rp, "" \l~d.. &rasıııda eneral ügola arşı ha· 11şıngton 7 A .A. -
" " ">' satışlarını tespit eden ye· k · G A L . ı 

'
1 ttltr"ılc ~.ıaı,1 • c; __ •vdar, re t le geçme.sıne ene · merıkanın onura bu· 

f ni bi karar ahnmıştır. V d h f V ~tıi ı,t mubayaa rJl eygan ın mu ıli ul yuk elçısının oşııır.tona 
~'Vd,'tttt ltıtı:da "c Şartlara t u karara ilışik ced • duğu söylenmektedir. Dt.i· bır sulıı tetdılı getırıp 
1ı ıı 1 "' t , vellerden toprak mahsul· ı k b b k V · cJ' · L kı. 
I
' n1,:1.. '.•rh •. 1,... uui'<luyla 1 go a arşı ar etııı~ ey genrme ığı •ıa 11.andct soru 
c " ""il .• , eri ofisinin i<.:tiual mevzu d k · l' 

t la~ "' •k k •atışları- v o garı ıt c;o gtiç ge ıyor. Bu lan b:r suale cevap ve 
'lıı Yt ~oı~llıll •r•tııanıe. lan ara!:!mda bulunan l ıil- yüzdt".n V şı erkarıile Vey ren Amerika Cümhurrcısı 
ttt tınc ı.ış \' 1 uıııuııı hububatın aalrn alı- J .ı · ı.,. · 1 ~ ( l '"ıttı.. <>lisj

11 
~. ııırıla 

1 

gttıH urusı ı ıua ııılı a var· Ruzvell bir su b kk!ihnin 
~ ~tı lltaı ııtilal ~acağı yerlt'r' haiz olması dır. onuncu derecede bır me-
ı,.. "'• ııoııraJ ı~ap eden vasıflar göste • Dığer taraftan eski sele oldugunu ta ~ at :ım· 
~\ıo an rılınektedir. f k' l · ı k d ' h h .,_. h kl ~Q mülte ı ı ııgı ~ereye ar· ı ~r aogıuır sut te I· 

S 8Qi ~ı harbetmek le Voygan· fi asla mevz.u bahis ol.ımı 
~'lq e . ışı Valimiz da 70r gelmclctedir. Fran- yacağım, bu şayia a ı çıka 

~on, Pc~ k.. t llıor sunm ananevi dostu Ame ranların Almanlara ı:ıkJa· 
llt•.. trnı ... ~t,11 " BU SABAH KIRIKHA- rikayı güceııJirmcğe <le nan kimseler olduğunu 

'"t ""' · •at NA GIT'f I .. lbio Qılltcrn tiıcrcd· ışlar 1 Veygand taratlar değildir. sÖykınişlir. 1 
(!, 111 ~I! •on 'diyc

11 
•t..' fj. .. V alinıiz Şiı1'rü Sökwen· Gcor:ral Jügolurı Ha)· Diğer taraft.uı Ameı İ· 

~~tııı"'o~tlar ~ııı~ Yi•ıksct ~ıJer leftişlerde bulunmak faya gelerek orada karar kan siyasi mehafili bir sulh 
tıı 1 t k d •ıı k' t, .. i · u~t'r(' bu sabah Kırıkhano gah kurmasa Vışide endi- işini şimd: aklına bile ge· 
tj,~:1 ·: ı: :L '~. •~ı,1~01 1.J ?s gı.~tuiştir · Ôğ ı,.cJeııl} · sonra şe uyandıruıı~tır. Suri y~· tirın~mektedir. i:fo husus 
'11 

411
11<.J· tı~,I •lııı doııeceklir. deki ordu ile ınecııurlıu • ta Aın~rikanın .. ldı~ı va· 1 11•11 L 

1Yt k flt t, - 6 

()h ~oı,ı a<.1,t t•hıı '- darı bir kısmmın G~n .. rul ziyet gay~t sarihtir ve <la 
ı. y,k -t ') •at Çc.,.nwktc<lirlt"r. Malısul l 1 l "dır ı,, <20 b· lrı v · Dügola iltihuk dm,.~iııclen ıa geçenl~n e lİr Alman 
ıı," . a~ mı~ b ı ırı ki. uzıyeti geço:ıı seneye na korkulmaktadır. ajauı tevkıf olunmuştur. 
'ıl t\lkac~tl i~k ~ıırn,k. ~aran biraz ııoksurıdır. Fa DARLAN GERlLE y ı~- teıı•e LJ4rıan arasıııaakı 

llıı '"•: 0 llll,51 
1d'tl•rı. at fi 11 tların geç en sene - CEKMJ? münasebetlerın gev~edıği 

""" .. 'l L ı den ·· d •ııaiu 0 ay, Yuı e 30 fazla olma· Vişi 6 A.A.- iyi hı kanantrndadır. Eğer başka 
er İpek ~~ b.ı cksıkliği fazlasile te ber alan VişiJe gerginli· hudiselet çıkmazsa • Dar-

alı tlmiş bulunmak tadar. ğin biraz aulJı~' ve Pc· lan biraz gerileyec~ktir. 

Abana t•rtları : 
Dahilde yıllıöı 5 hra 

Yabancı memleketlere 
8 lira 

lılnların har kalima
ainden 5 kurut alınır. 

Ocret:pefindir . 
BDnD geçen sayılar 

10 kuru,tur 

Amiral Dar
lan 

ISTIGFAR EO!YOR!! 
Vi~i 6 A.A. - Ofi Fran 

sız ajansı bildiriyor: 
Amiral Darlaoın !Öy• 

lediği nutkunda umumı 
harpten sonra vulcua ge· 
len hadiseleri kaydederken 
Türkite<len bahsetmesi 

ÜZt>rİne Türk matbuatı.1da 
ba;ıhyan iğbirar üzerine 
siyaai;mehafil şu kanatla· 
dırki: Aoıiral Oarlaı1 Tür 
kiye1ain milli ve mukaddes 
varlığına karşl hiçbir za· 
oıan tecavüzde bulunmak 
istC"memiş fakat lngiltere 
nin Fransa yol yaptığı gizli 
entrikaları sayarken bil· 

miyerek bu noktaycı temas 
etmiştir. 

lskenderun Sancaiı me 
selc:sinin al .:hğı son hal 
şekli iki memleket ara· 
suıdaki dostluğur' dayandı 
ğı temele karşı mukabil 
hürmet manumı ifad~ et· 
nıektc.lir. T;jı k - Fransı:ı 
müna.sebetlerinde bundan 
Jolayt hiçbir <leğişiklık 
yoklur. 
--~-~~!IJllı1ıiiiil~ .. llimDllll• 

SON DAKiKA 

Surigede 
Beyrut bombaı:andı-ekmok 
katlığı var- Danz Frdnsız 
askerlerinden emin değil 

Kudüs 7 A. A. - Oli 
Ajansı bildiriyor : lngiliz 
tayyareleri lleyruttakı pet• 
rol depolarını .boınbudı· 
man ellikten sonra ş~hre 
birçok beyannameler at • 
mışllr. 13u beyııınameler · 
Je Franaa kurtuluşunun 
ln~il·z ufer&ne bağlı oldu 
ğu bildirilmektedir. 

Beırut 7 A. A. -
Evlerin duvularına Gene· 
ral Dügolun remu ola~ 
i~aretler yapılrnı;tır. 

Beyrullakı mab~uslıtr 

demek tayinınin guıı<le 400 
gr1Jma iodirılmesi ıi pro· 
testo için açlık g:-evi ilan 
etmişlerdir. 

Hab~r verildiğine gö·e 
Gen~ral Denz Suriye ve 
Lübııandaki Fransız asker• 
ı~rinden emin değildir. t3urı 
larrn icabederse Alman kı 
taıarile değıştmlmesıni Vi 
şi hükuınetındon istemiş· 

tir. 
Di~.,r taraftaa General 

Denz t:ıvyare dafi toplan· 
nın kulhtnılmas .m Alman 
subaylarına bırak il' ıştır. Viş 
şi hükumetinden sadık 40 
t• yy#reci göude:-ilmeı ini 
talep etmi§tır, 



Bir Alman gazetesine göre 

Türk ve Al- ı 
man inkilap
ları birbiri
nin aynidir 
Atotuı kün Halefi istikla'ı 
muh~faza :çin harici siya: 
seti c; kilane idare etmek-

tedir. 
BerJin. (A.A) - Yarı 

resmi v haftalık "Das· 
Rt• cb,, gazPtesi so n nüs 
ha .. ır d 1 maı uf ~azetf"Cİler· 
dt:rı Rudo!f Fıscbuin .. Dört· 
)Ol ğıında furkiye ,, baş· 
lı2ı altında uzun bir ma· 
kalrsıni neşretmi~tir. Bu 
makale, siyasi mabfıllerdı! 
Tür kiye hakkmdaki dosta· 
ne lısaniyle hayret uyarıdır 
mıştar. 

Makalede lngiıterenin 
n ahsulac ve mamulatı nak 
ktıııf'k hususun.Ja karşılaş 
hğı ımkansızhk dolayısile 
T urkiyede çekilen iktisadi 
zorlu~lar tasvir edilmekte· 
dir. Muharrir Türkiyenin 
lngilterenin zayif taraflara· 
nı her zaman pek iyi uil
dıgıni ve bundan dolayı· 
dar ~i ker disi için tehlikt:· 
lı olması mdhuz bulunım· 
) arı bır imparatorlukla itti· 
fnk akdettiğini ileri sür· 
D t ktc dir. 

-Ayra noktalardan lıare· 
ket "etnıiş olmalarına rnğ · 
men Türk ve Alman inki· 
lapları bi:-ibirinin aynidir. 
1 iırkıyt", garpteki . modeli 
üz.erine kurulmuş uir de· 
o okrasi değildir. Türk;ye 
kuvvetli, mült~bi t. ve diıip
lınli bir memlek etir ve 
oradC& halkın iyıhği için ça· 
h~ılır. 1 urkün en büyük 
arzusu istiklalidir. Tür ki· 
yede hür yaşamak, emeli 
adeta bir di.ı olmuştur. 

Atatürküıı halefi, bu istik· 
lali m u h a f a z a 
etmek için harici siyasetin 
ıkılane bi, surette tedviri· 
rine nezaret etmektedir. 
Türkiye sulh istiyor. Çün· 
kü teceddüt eserini tamam 
lamak ve nüfusu arltarmak 
gıbı muaz:.am bir i~i tam 
muvuftıskıyetle başu.n ,k 
m ca sulh seyesınde müm· 
·undur, 

Gazeteci bun~tan son· 
r uı k s. )'asetiaiıı uzun 
bu t arıbı;esini yapmakta 
ve bır hikaye nakletmekte· 
d r. J3u thikayeye göre lst 11 
buıdakı lı gılız rutmurları 
lnGnuuüo peceresı önund; 
iyıcc: 51 uhlaıımış bır Ol l.von 
Jqgılız asken gördügü za· 

man harp İlan edeceğiııi 
l ,söylt:d ıgım nak!etmaştır ., 
f Turki>r Alman)antn kendi 

si bakkMda hiç bir harpçi 
:euıeJ beslemediğini anla· 

11 ı~ıar, Almanya Türkiye 
ıle doıUuk münase.~etlt'ri 

ıcıan•esini arzu etmektedir. 
Ankarada ve t>erlinde 

Coğrafya 
kongresi 

DÜN ANKARADA TOP 
LADI 

Ankara 6 A. A. -
Cografya kongresi bugün 
Dil, 'i'arih ve Ccğrttfya 
feküllesi binas•nda Maarif 
Vekili Hasan Ati Yücel'in 
kayınt"tli bir nutkile toplan 
mışhr. Kongre mesaisine 
ba~laınad .. n evvel El,edi 
Şef Atatürk'ün azİ% hata • 
rasane hürmeten l·eş d•ki 
ka ihtiram sükütu yapmıs 
ve aziz Milli Şef'le Büyük 
Millet Mec:is' Reisi Al
dülhalik Renda Vt! Mare· 
şal Fevzi Çakma~a tazi~ 
lı rinin iblağrnı alkışlar 
ara~ında kabul eylemi~tir. 

KONY ADA FEYiZLi 
YAGMUR 

i\ııkara 6 A. A. -
Dün saat 13 le başlıya • 
rak 19 " kadar fos1lasız 
de.anı e<len bereketli yağ· 
murlar konya muıtakıısın· 
da nıabsul kıtlığı tehlikesi 
ni kati surette önlemiştir. 
Çıftçi yagmurdan ÇOK 

memnundur. Yağmurla be 
ruber bazl ınıııtalrnlura ya 
ğaıı dolu pek az hasar 
yapınaşlır. 

Devlete ait 
OLARAK KiRALANAN 

Blı'J~LAR 
Ankara - Oevlete uit 

ve devlet bin:uı olarak ki 
ralanmıs binaların yangın 
dan korunmasına dair ta· 
limatname lıakkmda Adli· 
ye vekaleti Cümhuriyet 
müJd~iumumiliklerine gön 
derdıgi b r tebliğde, bu 
talimatname hükümlerine 
riayet edilmemesi yüzün · 
den vaki olan yanııınlar 

bahis mevzuu edilmekte 
ve adliye binalarıoda vu· 
kua gelen yangrnlarm 
iraı edeceği zararın ebem 
miyet ve şümuluııun dai • 
ma gözönünde bulundurul 
ması lazım geleceği, bu 
gibi müessif · hadıselere 
mabul verilmemek üzere, 
mezklir talimatname hüküm 
!erinin taınamen taibikine 
azami surette dikkat ve 
itina gösterilmesi lüzumu 
ehemmiyetle tebliğ olun• 
maktadır. 

menfaat çarpışması olma· 
dığı leılim edilmektedir. 

Alman milleti, meşhur 
bir muhaı ip miılet olan 
Turkiyenin yüksek mertlik 

v a :ı ı f 1 a r rna her 
zamaıı takdir ve tebcil el· 
rmştır. Bu takdir ve bay· 
ranıık meııtaatlııruı çarııış· 
ması esası.ta istinat eden 
karşılıklı münasebetle·e 
şeki,lhayat ve reaadet ve~ 
mektedir. Bugün Alman· 
ya yalnız kendi menf aah· 
nı dü~ünmüş olan lngilte· 
renin mevkiini almış ve 
onun piyasadaki mevkiini 
işgal rderek bu vaziyetin 
semerelerinden iitifade 
etme~" baılaautlır. .. 

Amerika lla-
1 

1 rici9e Na.ıırı 
FRANSANlN DURU· 
MUNU 1:.NDIŞELI Gô 

RÜYOR 
Vaşington 6 A.A.-A 

merikn Hariciye Nazan 
Kordelhal bugün beyınat· 
ta b~:lunarAk demişt:r ki: 

"Vişi Hükumt>:tinin Al· 

manlarla is lıirlıY,ı yaprua 
sı inanılır bir şey değildir 
Böyle bir hal Fransayı 
askeri ve siyafi bakımdan 
tali bir' drvlet ve müteca• 
viz bir millet haline ko· 
yacak diğ"'r memleketle 
rin luıklanra karşı lıası· 
mane ve ~ayri dostane 
t'lacakhL 

Taha<ldüs eder gibi 
göriineıı vaziyetten endişe 
ediyorum.Amerika Fransa 
nan selameti i.;in kendisi· 
rıe her türlü müzahıırett~ 

bulunacağanı Viş:dek i St"· 

!iri Amiral Liği vasıtasile 
mükerreren ve açık ola· 
ruk bild:rmişt:. 

Amerilea gazett"leri, 
bu beyanatı birinci dere• 
cede ehemmiyeti l'.aiz~bir 

vesika olarak görmekle· 
dir. Amerika Fransaya o· 
lau st-mpatiıine rağmen 
1/işi hükumeti şııyet Al· 

manya ile i~ birliği yapar 
sa bu mJmleket ttleyhine 
ala< ağa tedbirleri tees!ıÜr· 

le tatbik edecektir. 

SURiYE MESELESi 
EHErvtMlYETINI MUHA 

FAZA .EDiYOR 
Londra 6 A.A.-Suri· 

ye meselesi günün en mü· 
mühim. meselesi olmakta 
devam ediyor. Buraya ze 
len haberi er Gene· 
ral Dögolun Ha)fada bu 
luncıuğunu bildirmektedir. 
lrnktak: vaziyet gürıden 
giine düzelmektedır 

Bununla beraber Al· 
mani ar Suriyeye a kmığa 
devam ediyorlar. Orada 
yeni tayyare meydanları 

Almanların n zaretinde 
kurulmaktadar. 
ŞAM iŞGAL EDiLMEMiŞ 

Beyrut 7 A.A.- Şam 
şehrinin Alman kıtalara ta 
rafından işgal edildiğine 
dair çıkan haberler kati 
surette tekzip edilmekte· 
dir. 
4 ALMAN GEMiSI DA· 

HA BATIRILDI 
Loııdra 6 A.A. - lngi· 

lız bahriye rıt;ıRreti tebliğ 
ediyor: Bismark zırhlmmıı 
balırılmasır.d•n sonra ,in· 
giliı dô11anması üç Alman 
iaşe gemisile bir petrol 
g•Jlisine raslıyarak bun• 
ları da batırmı,hr. Bu fl'"'· 
milerin Bismar" zırbhsı 
nın iaşe vazif t'Sİrıİ görmek 
te olduğ., arılaşıımı~ı,r. 
~ ... ...._~~ 

~eşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C.H.P.matba111ANT AKYA 

Ortaşarkta 
EMNiYET MESELESi 
INGlL TERE iÇiN HA· 
Y ATİ EHEMMIYETI 

H~lZDtR 
Londra 6 A.A.-Suri• 

yeye Alman ıııması de· 
vam ettiği ve Vişi hüku· 
metinin müdafaaya karar 
vererek ha,,ırlıklara başla 

dısn sırada lngilterenin bü 
tim dikkatnazarı ortaşar
ka çevrilmiş bulunmakta· 
dır. 

Almanlar Fransızlara 
müstemlckelerin . müdafaa• 
sı için tam bir tezahürat .. 
vadeylemiş Vl' ~imdid~n 

birçok asker gör.derme&e 
başlaınışlard'r. 

lngiltere için ortaşttrl: 

emniyeti çok mühimdir. 
Buradı düşman tehdidi ne 
asla müsaade edilmiyecek
tir. 

AZIZ ALI YAKALANDI 

Kahir~ 7 A.A.- Ge 
çen !erde bir t.ıyyare ile 
Almanyaya kaçarken tay· 

yaresi diişürülerelc kendisi 
firar eden eski Mısır Er· 
karuharbiye Reisi Aziz Aıi 
ile iki arkadaşı vukalana· 
ra k tevkif edilmiştir. 
VIŞlDE FAALiYET DE 

VAM EDiYOR 
Vişi 6 A.A.- Alman 

Ajansı hildıriyor: 

Fransıt kıb:oesi bu sa 
bah Dar lanın riyasetinde 
tC'planmış evv~la Suriyede 
ki vaziyeti ,s - nra Amerika 

HariciyeNazırı.Hulhn Fran• 
saya temas eden nutku· 
nu tedkik eylemiştir. 

Fas, Cezayir ve Tu· 
nuı Valileri hep Vişiye 
çağrılmıştır. 

Romtıngaya 
SıPA.RIŞ EDiLEN 

KAGITLA.R 

Ankara - Maarif Ve 
~aleti tarafından Romanya 
ya sipariş eden 590 ton 
matbaa kağıdı ve kartonu 
b~deliui memleketimizden 
Romanyay11 ibrace.:!ilecek 
ayni kıymette ralamut, pa• 
lamut hlHasası, balık yağı 
beddlerile ödenmesi lıalc: 

kmda Romanya hükumeti· 
le arftmızda teati olunan 
ııotaların tesdi1'ine dair 

kanun layıbası alakalı En
cümenlerden ge·;miştir. 

Hitler niçin 
kazanamaz 

BUNA DÖRT SEBE Y VAR 
Va-şington A.A. -
''Kiralama Vr! ödünç 

verma progrnmrnı tatbike 

memur B. Hürry Hopbirıı 
"The American,.; me<:mu 
asında .. Hitler h ırbi kaza 
namıyacaktar!,, başlıklı· bir 
makttle yazmıştır. 

Bu makaıeJ~ muharrir 
iddia11rıı ispat c lm ek içi~ 

- && , 

llô.nenle~ 
Antakya icra rııt 

luğundan: ~~ 
Muhatap: Arıt• ~ 

Kurtuluş mahallefld• 
Polis dl'liresi ch••'1111 
dülkerim Bağdadi e 
oturur J' ~ DO 

Mehmet l laf11°1 

dadi. . ·~ 
Kırıkhan Noter11fı 

musaddak 24-6....- 1 
rihli bir kıta senet ~ 
bin<'e Antakyad•. 
Bığdadiye.olan 'P 1 
Türk madeni .ıl! 1 '1 b 
borcumızu vudell111 e 
ne rağmen tediye i 
miş olmanızdan 11 '~4lı 
cakhnan 14-4- l 
rihindr. dair em itf. 

0;ş 
atlıt tahsilini istef1l d tt 
mezkur m~uıa~ın çı 
hakkında namını:• ~t 
lan ödeme emri jkıtl~ 
hmızın mt"çhul ~~ ıt 
ğundan bahisle bı "

11
, 

iade edilmiş olıll~sıılt 
naen iki ay nıüdue ~· 
k . . hf uı 

• ıbrazımz rn• . ıe 
rnrfle bu ba bt11k1 

111 

•'' hn ilanen yr pıltll 
rar verilmiştir. jl 

ilan t.uihiode11 ı 
ren )ki ay içinde ·~e 
etmediğiniz ve Y~,cı 
müddet nrf an~• t•~ 
zu ödemediğinıt o 
cebri icraya de\'Bıı>ııı' 
caP,ı tebliğ rn~~'111

0ı~ 
olmak üzere ııarı 

it~ 
kııv 
g;ii 
leti 
sl,, 
/q 


