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Möble ı~rnarlandı' 
Antakya ve ~lskender ~il· 

, d . Yeni İnşa edilen Halkt:v· 
lerımiz ,·,.ı·ı ı~ 1 .. b 1 y 1 aı.ını o nrı mo • 
eleriıı yapt 1 . . p . . • ın ması ıçın ar-

tı ıdare heyetiace münakasa 
~ a~ılnuştır. Bu ınöbleıerin ter 
~cıhnn H t d a ay a yapılması ka· 

r.ar ahına almmış Vf" şartna· 
OJeler haznlaııarak münaka 
sa>a .. konulmuştur. ilk ol&rak 
her lkİ t.J alk . . . b"" .. k l '' evımızın uyu 
sa onlarına maroken 'sandal· 
Yalısr ısın 1 B .c d ar anınıştır. u saıı··i 
l alyalar, Halkevlerioin kuru 
~Ş,tarih! olan 19 şubattan 
sa~~~I evvel ikmal edilerek 
tı ara ·onmuş bulunacak r. 

o· .. 
rini ı.cr taraftan 1-lalkevle· 
kaçn .. 1*er möbleleri de ~>ir 
cakt gune kadar ısmnrlana. -

ır. 

Halkevinde dün ak
şarnki toplantı 
Halke · · k . . vının do~~uı. ·oını le 

sıne men 
dü l sup bütün azalar 
fatNa Şarn Halkt"vi Reisi Ri· 

ecdet E . . . 
tinde to 

1 
vnmerm rtyase 

P aııarak bir çalışma 
programı t b· 
~el~rde b es lt için müzake· 
sonra h ulunmuş ve bundan 
lanmış er kol ayn ayrı top· 

ve sen l"k prograın h e ı çalışma 

- -
Boş 1nebl1s-~ 

lztkloru 
J)ün stçinı vap1l dı 

J.\ııknrn 2 . A. A-
çık bulunan mebusluklara 
bugün ı;ı·çim yapılmış ve- Par 
ti nanızelleri ıttifakıa kabul 
olunmuştur. Afyon m~buslu· 
guııa umumi mürakaue lır- · 
yeti ııızasından Sivasal Bilgi· , 
lt'r okulu lktis d profesörü 
Şevket Raşid Ha ti bCJğlu, An 
tal)'" nıebusluğuııu Sümer · 
bank sabık umum miidi.ırü 
Nurullah Esat Sümer, Bolu 
mebusluğuna \faliye vekfıle· 
ti nakid işleri müdürii Ce · 
lal Sait Petrol, Çankırı me
busluğuna Samsun valisi Av 
ni Doğan, ve Dıyarbakır me 
busluguna Ct•rrabpaşcı hasta 
tanesi doktorn Alım~d Şük· 
rü ve ı<urıı mebusluğuna da 
Son Telgraf gazetesi s ıhibi 
Etem lızet Benice seçilmiş· 
lerdir. 

icra ekiller 
Heyeti 

Dün ınutad toplan
tısını yaptı 

Ankara 2 A. A. İcra 
Vekilleri Heyeti bugün saat 

16 da Bn~vekil Doktor Re
fik Saydaınm riyasetinde ve 

Başvekalet binasında mııtad lamıctır ınBı nzırlamağa baş· 
v • u pr l b. 

ksç güııe kada ogr~m ar ır toplanhsmı yapmıştır 
rilt·rek fa r r rıyasete ve· Mareşatın teşekküni 

(Y anıkyE~ ge-çi!ecektir. Ankara 2 A. A. - Ge-
Halk . T f e) pıy esi nel Kurmay Başkanı Mare -

. i başta~v~ k~ısil kolu Ye· şal Fevzi Çakmak yeni Yıl 

Mafll T 

Alm'1n tayyare kuv

vetleri ge idi 

R•).na 2 A A. Rt·s • 
mi it ly'Hl Aj ın~ı lt•bliğ edi
yor : 

Alman f fava kuvvetleri 
ne .mer sup tayyare filoları • 
nın ltulyoya l,{<·lmcsi mÜrıft • 
sebetile Alman hrıvu kuvvet 
leri Brı~kumandanı bir he -
vannaıne ıwşreylt-ınİştir. Bu 
beyarın mede deniliyor ki : 

•· ~ Akdenizde Hava 
harplerinin şiddetlenmesi ü
zerİnt• Alman hava kuvvet
lt"rİ lialyanm yardırnma gel
mıştir. Bu kuvvetler lngilte 
r~ye karşı ~harbedecek ve 
İtaly. r. kıtaatı sa}"ılacaklar -
dır. 

Lvndra 3 A. /.\. Roma 

dan Vt rilen hab'!rlert' gc>re, 
Alıııı!nyada bulunan ve İngıJ .. 
tere bombardımanlarında Al 
man uvvctlerin· yJıdım 
eden İtalyan tayyareciler, ge 
rİ çağırılmışlaı dır. 

Bunu bır ask !rİ 
yaı-dJin ta tip ede

cek nıi ? 
Londra 3 A. A. İta!· 

yaya münim bir Alman ha· 
va filosunun gelmesi ve bu 
mt!nasebetle İtalya tarafından 
ııt-şredile ı tr:hliğ, siyası ıne
hatilde dikı ate değ,.r mü -
h:ın bir hndıse telakki edil
mektt:dir. faaliyete g:ş ~-l . edilerek müoasebetile vatandaşlardan 

kolu, munta~a~Şhr. _Temsil aldıkları tebrik teJgrafl.irına Mu~olini, düştüğu kötü 
ten silini k an pıyesler teşekkürlerinin iblağına Ana tık nra't altın 1 vaziyetten kurtulmnk ıçın 
ı olarak bu 8 8 mış ve dolu Aı'ansını memur etmiş· .. ayın 25 nihayet Alnıanyaıım yardımı 
nu "Yanık Ef . nci gü )erdir. 
sile karıJr 4 e., ~·>:esini tenı Pa•nuk ·nı istemek mecburiyetinde 
h verınıştır il ' t·ongresı kalmıştır. İtalyuıı milletinin 

er on be~ günd .. b"ı.r _unu Ankara 2 A. A. - Pa · J ı clığ yar tının manasını arı ama • 
lt'msil takib ec\ • k . er muk kongresi bugün snat ece tır· masm ... i mkarı > ol'tuı. Alman 

Halkevi Saloound ·k. 15 te Ziraat Vekili Muhlis ların ltal}an ırıaııt viyutını 
11~ genişldilerek ilıt"ıya ' 1 sah erkıııenin riyasetinde topla· 

b
. aca uy k . . l I >ukseltn.,.k için g• ıdıkkrine 

guu ır ş"kı.. ifrağ d'I · nara· mesaısıne uış amış ve 
lt! ı· e ı ın~k _ 

1 
. . . şüpht- yoktur V<" bu çok agır 

ı ır. er cumen erı seçmışhr. S 1 

011 bir aylık ticare imiz 
lhr acabmız iıhalatımız<l'"ın 36 nıi!yon lirafaz 
A11k<ıra Dış ticaretimize n1tf dedilmişt;. 

olmak Ü7.f"rf' verHen resmi ı 11 aylık dış ticart-tiıni:ziı 
raka.ıılare göı •', ikirıciteşrin muhtelif memleketler lirası 
ayı içinde memleketimizden l da sureti inkisamına geline 
11.043,509 lira değ·~riııde yine bu resmi rakamlt*r& g 
ihracat yapılmış. buna muka re, ihracat~mızda 17 .632.74 
bil 5,5111,081 lıreılık itlıaHiıta lira J•alya, 14 milyon 971.28 
buluuulnıuştur. lira ile Birleşik Aıııt>rika dtı 

1939 yılınrn ayni ıH ı ıçın · lelleri, 10.298801 lira ile R 
deki ihracatımı~ is~ 12,045, manya, 9.613 903 lira İle lr 
351 ithalatımız da 6,384.037 gillere b.ı~ta gelmekte: but 
lira idi. ları. 8.449 287 lirft İle Alnı 

1940 yılmın ikinci teşrin ayı ya 6.613.274 lir ilt> Fransı 
il~ biton 11 a} hk dış.ticaret 4.729.449 lira !'vfocaristan 4 
rakamlar da bu 11 nyhk dev 239.277 lirı.ı ile Çekoslovak 
re içinde dış mt:mleketlerin ya ve 4.014.245 lira il· d 
milyon 572.655 lirn değerındet Yunanista::u takip 
ihracutla ve63.592. 159 lir.1 1 <lir. 
degeriııde de ithalfıtla bulun 1 lth~l~t~mızd.ı ise, 10.78.t 
dugumuzu ve ihrac 11 tıınız le· 1 ~ı)7 ~ırn ıle hulya, 9.708.47 
hirıe 35 milyorı 98 ).496 linı i lır~ ıle Romanya, 8.439.00 
lık bir fark kayJedıldiğini l ı:re _11 .. ln~iltere, 7.5r:2 26 
göstermrktt!dır. hra ılt' Ahıarı)'n ve 7 .280.3 

l 939}'1l111ın 1 laylık ayni dev lira ile Birleşik Amerika ba 
resı içiıı {e ıse } 15.834.715 t~ bulunmakta ve bunları h 
liralık ithalatta bulunmuş ve kıben dı• 2.291.930 lira ıle 
;hracatımı7. lehindekı el 3 ~os!ovakyu. 1.907 .518 lira 
138 865 liralık bir far; 1.:a' l· ransa. 1.116.738. l~ra ile 

' Y Br ·zılva xclmektedır. 

Arnavutluktaj 
~ r ı ki t H af kati 

bir muharebeye 
hazu lanıyor 

Atirıa 2 A. A. - Röyter 
Ajansının Arnavutluk cephe· 
siı:deki muhabiri bildiriyor: 
Cepht' nin şimal kısmında 
her iki taratın son muhare· 
belerinden sonra nisbi bir 
sükun hüküm surmeğ~ baş· 
lanııştır. Şimdi yalnız ~büyük 
toplar arasında düello var· 
dır. Havalar degişmi~ şiddet 
li soğuklar yapan poyraz ye· 
rine yağmur gt!tİren ılık lo
dos esnıe!!e başlilııııştır. 

Ht>r iki taraf şimdi kati 
bir mulı.ırebeye hazırlunmak 
tadır. lıalyanlar crpheye bü
yük toplar &t!lİrıni~lerdir. 
Buııa mukabil Yurı.ıııhl.ır d.ı 
bliyuk top yt>rie:.ılirmi~l'°rair. 

lngiltere 
1-\me ikadan 12501 

tayyave alacdk 
Londr,l 2 A.A.- Sal; 

hiyetd~r rnehdfilın kanaat 
rıe göre, lngill~rc Amerik 
dan en aı 12503 tayyare al 

caktır. Bunların mühim b 
kısmım bombardıman tay} 
resi tt'şkil ~diyor. 

DeyliMeyl gaz~tesinm y 
dığı.ı · göre, Amerika fob 
kalan bu sene içinde ve şiı 
dıki vesaitle 17 bin tayya 
yapabilect:k kudrettediı .. E 
çok tayyareye ih ıyacı olın 
gilt· reye lıc:r ay 140J tayyı 
renin te lım ı•Jilınesi muht 
meldir. Gı•rek Amerikada 

g-eı ek ln~i!Lt-n·de tapılan t 
y!lrel •r Almdnl.u·ıcıkiııclt·n <.; 

Jıa nıil'<c"ııı nc-1 v~n c-n vı 1 

temdı:. 
JO bir şeydır .. 'ar sılan Muso ini 

O k.urusluk Lokantalı vagon- yı }eriııd .. tutm.ık ıçırı bu 

G.. .. ~ Jarın yemek fiatı ı d L Al sot.ı'"'AKlKA ıa vn yıır ımuu, uır ma 11 • u 

Ü 
~muş liralaı· Ankara 2 A. A. - To d asken yardımıııtrı takip rl • U.•t/ • b / rirı a\lal .. ı ı i~.g-.,l l"'rı 

lı gü;,~;;ı\i; 1100 kuruş yazı ~o~:·kspresil dığer trenl'"r· rıwsi çok mulıkmddir. n l , er l n aş z- top:;u lu1zırhi{ı il iL:m 1 

b 
k" \ anu piyasada l < t> ı lokantalı vagonlarda h d 1 · si lazımdır 

lı alzı d~lmsed~ğr. '.~.r.nhndaıı ka· Yt>mck fiatları ı"ııdinlrnic;:tiı. Almırnyil Y1111anishma CQ e fJ l v k h l d d Çli11kii /\iman lopç 

H
u lbe kı .me 1 1111 oğreniyonız Tubldut yenwk 130 kahvı· ·nrşı arp ıalin e degıl ir · in gıljz Ir 1pa ratorlu- 7fflı'·ı tam nı deö·iıJiı. 
a u ı, evvdce de ya d _ f" ' AtinaJakı t•)çısini mu haf aza r-

0 

"bi teda ··ıd k z ıgı- ve su ıntlur: 5 kuruşu ten . etmektedir. Buna biııat>n ltaı gunun lc:alb~ni tahrip bunu Hıtler de bilmektedı 
mız gı ' vu en nldırıl zi! olunmuştur. k · Hıtlniıı ilkbah.ır ve)' ı yaı 
ması kararlaşhrılan, üzerinde yaya gelen Alman hava kuv etme ınış aı •- ı L • 3 A A ·r ılnıı evvel llöylt" bir t es r 
1. OO kuruş yazılı gümüş lir"- ıcaııı; > ııkalar deiıştirei le vetlt>rmın Arnavutluk cephe ondra - ıy· ""' " Ct:'ıtı d" · t • Al ı 1 zu 00-t"rro •si ht"klt•rıem .. ~. 1· 

"k" "k~ er ır. sinde lıarbetmiyect-klt-rİ arıla ınıs gaz~ esı man arı.1 rııu ı " 
lar 1941 ı rncı anun so11una 13· temel maksatları hcikkınJd yaz·I bt Lı:lkı ·nbrı lukt·ıı ı 
kadar geçebilecek ve 1 Şu· k ıııaeııul"yh, iıuerinde 100 şı\ıyor. Alınan tayyarelerinin dığı [, r makalt-dı· diyor ki: 1 harekett- geçt•r. Ül!şına 
batıan itibaren tedavülden i~:1:~ ~;,zılı gu nüş paraluru_ı garp çoluııdt" ltalyaıılan c!iış Hitleriıı maksadı, lııır:iliz vur ınak için hıızmz. Bir ' 

B
. Ş I uıı ~oııuua kadıır pı tıiğu vaziyelt!'n kurtarmak 1 t ı - k lb" ol esaslı kuvvetimiz vctr,Jır OL kaldırılıı.caktır. ır u Jllltan yusı!d ı. b 

1
... k mpara or ugunun a ı a11 

M<t u u \Cı.ıp e·tmc te- ıçin bu cc J)hede ı•arpışacak· B · t y c1 ları"t tahrip w: lar da bumbardıman filol 
gümüş lralara dir ... rıanaa.ıa .. 

--~!!~!iii·•~D-E1ı:m!~~~--!!'imlöi.1;m:~m;ı~~~la;r~ı -;_l~aiih ~m~iı~ı ~';._· cl~ı~I m~e ;kÖt e;d~i ~r -~zı:niş~ n 1 etm t'ıkt i r. Fakat H15i t:l:I tcı•·ra;;:~m~ıt2z t<.:ıv~e!ŞJllali!biliiui!Hkl!· :ı0.J~ılli.~"!Jl.'l!UI• 
Kurban parasını Hava Kurumuna vererek kazanacağımı 

... ıt ak temin edece imizd 



giz !ta/yan 
opagandası 
:ndi niçiu sustu? 
a2A.A. -Jtalyan propa 
ııının~vaktile İngiltereye 
yaptığı alayh mevzulata 
t eden İngiliz matbGatı 
talealan ileri sürml"'kte-

.,, 
elçikanın tahliyesini İn· 
e için aiayh bir propa· 
t yapan İtalyan servisle· 
aba şimdi ne yapıyor· 

k Afrikıda tahakkuk 
l yeni İngiliz zaterleri 
n propa~andacılarını 

ı"dürse gerektir. 40 biıı 
Jıı esiri. İııgilterenin elin 
•. Garp çöıtindeki hare· 
ienizlerde ~hakim 0lını· 

nsanların başıtıa neler 
fileceğini göstörın1ştir. 40 

irden mada 20 l>in 
n caskt"rİ de ~ardiyada 
urdur. Arnavutlukta tam 

*'1ıizam vardır, 
vlonya limanı tahrip 

nııtir · Arnavutluktaki 
•n kuv 'etleri artık bir 
~t arzetınemektedir .. Ni 
1• Trabluagarptaki ltal· 
'eorduau teıhlikededir. Ha· 
•tan ve Eritredeki İtalyan 
larımn ı-kibeti artık 

ıe• iın etmiştir. 
lyanın bu mağlubiyetı 

cı olmu~tur. 

L ltalyan esirleri 
Hindistan da 

,lombay 2 A.A.- Garp 
)nde esir edilen İtblyan 

rlerinden ilk 6rup , liin· 
,,na gelerek esir kampla· 
~ı yerle~tirilmiştir bunlor 
ıa,-eneral 300 subay ve 672 
~n murekkeptir. 

Havalarda 
1 g=Iiz ayyart!le i 
müthiş bir akın yap 

tılar 
Loııdra 'l. A.A. - Resmi 

bir tebliğe göre, fena hnva 
~artlarına rağmen dün gece 
fngili~ teyyne füoları Alman 
ve Alman işgali altındaki top 
raklar üzerin~ , istila liman· 
larrna ve diğer hedeflere çok 
,..\ddetti bir hücum yapmışlar 
dır. Bu hücumlarm en şiddet 
tisi.ve en müthişi Bremene 
olmuş ve bu bücum çok mu· 
vaffakiyetli bır surette netice 
lenmiştir. Burada çok büyük 
yangrnlar husule gelmiştir 

Garp Çölünde 
Kabiı0 3 A .A. İngiliz 

umumi Karargfı.lımın tebliği: 

Dün gece bombardım n tay· 
yarel~rimi7 Temimi, Gazale 

Derne ve 13ardiya ile birçok 
ltalynn heıva meydanlarını bom 
balamı , yerde bulunan tay· 
yarelerı tahrip eylemıştir. 

Yapılan pike bücumlarıııda 
motörlü vesnitle ltaly n kıta· 
abna <\ğır !· sar ver:lmiştır. 
Bütün bu harekattan lnglli ı 
tayyareleri salimen üslerine 
döomüşlndir. 

Alman tebliğinin 

itirafı arı 
Uerlin 2 A.A.- Bugün 

neşredilen resmi Alınan teb· 
r ~incit.1 deniliyor ki: Dün gc· 
ce lngiliz tayyareleri Alman· 
ya11ın cenubu garbisindeki 
şehirleri bombardıman etmiş 

fabrıırnlaru isabetler > a paral
brızı h ısar Ilı a seb bıyel ver· 
mişhr. i ·ivıl olmuş, birço1< 
kimse! r de }'J:-alanrmştır. 

Arı .. tika .... hdide 
b!TEREYE VEl{lLc.CEK kulak ven ,ıyot 

al MALZEME evyv.1k 2 A.A. Ruz· 
evyork 2 A. A. - Amcri veltıu nutkund'l ı Ju1 )'t A

bcümhurı eı~i Ruzvelt Anı m··rikaya a ı:-ş p ı kiir n A!· 
~an İngiltertye gönderıl . man ma ımatırırn neşriy.ıtıııa 
le her türlü harp malzeme kar~ı Amerikan razt- erı şu 
"1 harpten soura aynen cevabı verrnt>ktedırler. 
9aımı kabul eden bir kanun •'Alman ın.ıthuatı bizi gü 
t4ıaımı Amerikcııı parlameıı riilti.i ile ve horple tehdid e· 
_,:ana verecekfü. Bu "anucıe diyorlar. Bunun manası, bizi 
.ke, harpten sonra istimnlı: 

1 

Almanyaya. k.ırşı aleni bir 
~ olan malzeme aynen ia· oıuherebey~ sokmak v · ı 
•edılecek, ~ullanılaınıyac .k lngilter~yt yardımda~ vaıge 
~ ge!enlennde aynen yenı çirmekhr. Fakat lngıltereye 
~lmacakhr. yMdımdı:ndan asla vazgeç· 

'Norveçle neler İ mi> t-ct>g>z " 

! oluyor? Suriyede 
Londra

5 
2 A. A. ~ or İngilteye ~ a şı iti 

ten buraya gelen ~abtr· d h 
.. N 1. ı . ma avası aort", .>rveç po Hl erı . .. 

l
i usulü selam vermekten· Kudus 2 A.A. - .musta· 

·ı · 'h ı k'ıl Frıınsız A ·ıansı blldınyor: ıatı a etmeyı tercı t;'f e· . . ~ 
-.ı ~...1 u d ba k "k Fransanın yenı Surıye f evka· 
,,_onıır. uun an ş a yu D 
l mahkeme azaaı da Alman iade Komisen Gene~~I en· 
a1r.&mlannm teş"ilatı csöSI· zin Beyrut ge.lerek ışe . baş· 
kanununa munalif olcırak lama!!n, Akdemzle . Afrık~da· 

fditi kararları tastilc tn ~ ki lngıliz muvaftakıyetlerı ve 
f._ ıçin toptan istifa AyJ... Arnavutluktaki muvaffakıy~t· 
jllerdir. lerın kaz.anıld!~' zamana r~~t 
merikanın Vı i lamıştır. Bu ıtıharl~ kendısı: 

• Ş ne büyuk bır bu~mu kabul go 
_.Biç.ısı • terilmışlir. General Denzin 

' Cenevre 3 A.A.- Hme. General Veygandın .. s"i dqs 
~ınm Vi@i c:Içıai Amiral Li hı ve sılah arkadaşı oldugu 

ıJ,.~ 'dA varmıshr I muhakkaktır. lic:Joın olan Su 

•• ;ı;;çu 

Hitler 
lngiltereyi istila e 
decek mi edemiye 

cek mi? 
Londra 3 AA.- Devli 

Herald gazetesiriıı askerı mu 
hr.rriri .. Hitler lngiltereyi lS 

tila edemiyecek mi'!,, sualine 
menfi cevap veren bir maka 
le neşretmektedir Muharrir 
bu makalesinde diyor ki: 

"Ainıanlar JngiJterr>yİ isti 
la edebileceklerine kanadt 
getirmiş olsalardı geçeıı son 
baharda yar.i b&ınd.m birkaç 

ay evve! böyle bir teşebbu
se başlamaları lazım(h , ıst: a 
tehn:esirıio lıugü d~ mevcut . 
olduğuna şüph~ yoktur. Bu 
hi:irekete önümıizdeiri ilkba· 
harda veyahut yaz mevsimin
de teşebbüs dilmf"Sİ mı.ioıkün 
dur Fak t böyle lıır leş b
büs~ !{f'~ect-K Almaı. kuvvet 
leri suratle i.ıuta ve imh e· 
dilmel'Y~ nıab "111 hır ır. du
güı1 ttrhk t1yyarc adedince de 
dü~mancı fa1k bulu ıuyoruz. 
Bazı kimseler Almanların del 
ba evvt 1 İrlanda adasını ış
ga:I etmesini ıniımkün görü 
yorlar. 

Fakat bö,Y\t- bir lıaı ekd 
çok yttııliş istikamete atıl mş 

bir adım olacaktır. ı ldandanın 
ist\lasınmı lngiıte~enin istila· 
sıııın mukadd~mest zannet· 

mek vakıt v~ l:uvvet kaybet· 
tirecek bir şeydir. 

Teya d:uzu elder1 bırak
madığımız takdırde ki mut

laka bırakmıyacağız - ıng '· 
tereni istilasını nkim bıı·ak 

tıra":ığız 
Şayet Hitler bir ic;tila te 

~ebbüsüne kalkarsa bizim için 
dalı'l iyidir· U~rıyaca!)'ı ki · 
h,ti kendisi düşünsün 

Serbest h landa 

YENIGON 
a ?iii'afV'ia' ı , , 

Japonqanın 
Çindeki zayıatı çok ... 

agır 

Şanghay 2 A.A ... Ci~ 
Harbiye Nazın neşrt!ttiğı bır 
makalede Çin-Ja.oon harbi· 
nin başhdığmı ve üç buçuk 
sene içiude Japon ordusunun 
bir milyon 600 bin ölü ve· 
yaralı zayıat verdiğini,japon 
ordulannın son zamanlar 
da tevkif a mPCbUr kalmış 

gibi göründügü cenubu gar· 
bidekt rücatini diğer rüc t· 
ı~rin takib edeceğini ynını k 
tadır. 

spa llJll 
>,;yük had·sfbier · 
arif .sind iıniş 

ı' .adri<l D. N. B ajanı.ı 
ııın hususi muh hiri bildiri 

$ swaC 

llane vlebliğat 
~ınkhan icra dairesin· 

den: 

Kırıkhanda Esma Bereket 
Kehl: tarafından Antakyada 
tıtpu kadnstro mf"murlarmdan 
Nazımııı kansı ve i:üçıik oğ· 
lu )hsırnın velisi Hadiye aley 
hine bir kıta ehnin ye:tme.,. 
mesi vesika:;ına müsteniden ' 
açıJan icra takibinde borçlu 
nu11 ik met~iilunııı meçhul 
olrH~ııı. t l b ıı iki ay müd-
del t- ıı .. ı t bı • fısııa 

d v , l O ll dC 

olduğuııdan 
ı i l •z .... 

c im ıcraya 
:rn o uııur 

ilan 
flurıatip: Anı k, <l 11 ·1 G zı

p ;ı nı<1 ı ı t-.,ıııd ölıi Cir· 
cı Abdoş v es sındcn kü~ 

Yer· k • .. . çu · 1 ,ull:ırı H •na VP Eyvo 
Y t"'nı Ca~tılle lsp nyol san n v ayote 1 ve N f · 

dikale:ı murahl u !arının ı<· l K , '. I! sıııc .St'· 
. . . . ~ t rısı .vlaı ın ve oğullıı 

detlı Jer buyı l lnr ıçtım ~ı n ı{uı ıl, 'iıdJ'k, Yı bcııl Y • 
seGdikalur reısi Sd!V" ! e kup, İlyas vP Btzk ilah~ 
rmo bir nu ı.k i ad ~ 

.vforısmiz C re; Abduşurı önü nü:ıdt:ki nelerın, b!l s 
.sa 1941 senes: 11 lspaı y İle C rol•ı bır kıta .., .. net mucibin 

ce H<lmit Udalıyd olan 400 Avrupa ve b t. bütun dünya 
altın borcundan ıiolayı Antalc için çok büylİK bır .. ıe ıı1mı 
yanın tiçtincü mır.ta asında ka y ti haiz oıaClH ını söyle niş 
iı 11? pır e-1 sayıh ' yri~ıen 

ve- sun' n ılaH• eırı işt r: kuliınt> 25,12.940 tarihiııde 
l parıyamn VP. ı.>Ütlİn Jii -v bu g.ıyrim..,.nku.tde mevcut 

yanın mukadd.-rutım yeni i · 1 ir masura su vazir·t ve tak 
tikameıler#' çevırrr.~k ol ın j ri kıymet muameles: yapıl 
b iyük nadise er hazırlanm ık rnış olduğundnn ikamelganı· 
tadır. bı ~ün yaşam kta oldu mızıı ıııeç~ ulıv ti ıe binaen 
ğumuz anlar. bilhass lspa' bu b ptaki t bligatırı ılaneıı 
ya için glİÇ uklerl • doludu... yapılmasına k r verılmışt' r. 
1 panyş say,sız ;Lorlu ldrı İk· Teblig- farıhınden ılibaren 
tılıap e-tmeK m ... cburiyeti ıcle· bir a,· müciJ 0 Ue itir z hakkı 
di. • u zorluklar "'S· mz mahfuz !.. lmi.lk şcırtile 
ki ujıınm )-8.'1 ış ıJOI tık ~ı b r itirazrnız var a bu müd· 
gcçırdi limiz müt ıi~ dahili det içi.ıde daır«>ınize mura• 
harp doğurmu-ll\•r. caat.a şifahi \eya yazı ile bıl 

Falanjıar, lsp.rny nı•1 i t k dırmeJiğm.z ta l'rde ıcrı}a 
balini temınat nltrn.ı rnyan devam oıunacağl tebh ğ rna· 
yt-gantı prensibi kt>nd.ıerine ~amma ka1 ı olmı.k üz .. re 
göstermiş ol ı ge erat Fr 11 ılan olun1.ır. 

ıngi ı..odaıı ayrılma llağ ti urette Motörl ii nakil 
karar verıni;;olerdı . 1 

nıalları 
Loııdra t A. A. 

Jiz ekonomik harp nez:ıreti, E f j 
serbest lrlaııdHduıı bütün bi· Ruzvelt - nıa tü ' vası a arı 
taraf memleketlere gönderi- nesajı trafındn; Muayene edilecek 
lecek eşya için 22 ikincika· Roma 3 A. A - Al 1911 senesi ikincikanunıın 
nurdan itibaren harp kon • man Ajansı bildiriyor : Ye • iptidasından itıbaren Vilayet 
trölü vaze<:lildiğini ilan et • ui yıl münasebetile İtaly.ı dahılınde ışlıyen Oılumunı m~ 
miştir. darp kontrölünün ve· Kralı ile Am('rika Ciımhurrt' törlu vesai .i naKiİyenin serıt: 
si kasım hamil olınayarı bü· isi arasında t~at\ edilen tel· li k fenni ınuuyeneler i, br•le· 
tiin Irlandıı ihracat mallan ~r ıf.ar m "nasebetıle şu cı· diycnıizde teşekkül ede, • ' 1 

müsadt>re ddilecektir. het tebaruz ettirilmektedır. heyeti t~ııniye rafındoın ic·.: 
J-litler Balka'll'lr a Devlet Reisll'"ri arasında bu ra kılına uk ayın z&mandag 

kabil tdgrafla~ma, bir cemi haddı ıstiapl.ırı (ydın kaç ki 
dt:ğ;! hsgiltereye le harek~tidir. 8undtl hn şıhk vt·~.ı k ç tonluk olduk 
saldıracaklan ış he.ugi bir m n"' ara'l1ak ve landa tayi edi erf"k yc:;ni nıu 
L d 3 A A l," netice çıkar oak dogru J • öyt>nPkirtl rı lverıec ·g-ııHj ... 

11 on ra · · ' 0 Y· gildır. Ruzve1tin acv bııı ~ 
· b't f k k (' L bu ~ılıı bilumum vt>saıti ,, .. k ter aıansmm 1 arc ayna • ge-lirıce : Amerif.:a ,u J~ıur M 

J k 1 k ld 1 
' 

lıyt>ııın tarihı mezkür.la bı le lar an mevsu o ttra • e f' 1 ('i:.i 941 . ,..0 ,. ind b\ ıaıı 
· h b l Al b' lh llıyt-nıızr nıurac. atlı.ın ılfın ettiğ1 a er t;~ manyanrn nıill t ıçı , a J an ı su 

ı t olunur. b;;.~l .,c.; taarruzunu ııgııtereyt> tem('nr s·nd huluıınıu u \ 
tevcih edeceği merkezin 1e· şup' vuktur ki l;u tem nı 

d. ita.yada ın ınııumyt"tlt> kur~ı 
ır. 

1 k 1 . lanmışhr. Balkanlara yapı ca Hll c _ . 
!·etler tınkkında arıda sırada Vaaz V rılec k 
çıkarıl 11 p.-opagandalar ın ga 13ır u üddt>:lrnb~ i rnlıa. 
yes\ ~aşı tın 11 haı ekt'ıidır. ı lıt S•Z buluna ı Vılayet .v1ultusıı 

l 1 I ~ ı .. r.,1 ı. ıyan Servet Akda Vdaı:!ar na b. er Kt.·ıı .. , , ...... .. " J 
k et·, me"ke2.İnt ezmt'k Iıyacaktır. ik Vtti:tZ önuırniz· 

UV" • • • k . . Ul d 
niyetindedir. Holırnda ve Nor ?k~ 1 ,.Pazıu· gun 1 u ek ını 

. d 1 ı ın.;.ıı nalnazını mutea ıp v 
veç sahıllerın e zar .ırın a l k . ) d . rıece tr. n .ışzınn ıı z r 
tıldığı zam P ış' yaı ayacak dıkkaJiı i cefüederi .. 
taşl.ır oldu~u cıhctle >U ıl...rı - ,, .. -d-;- d -
sık bır kontroı ait• ad r. Guıl uz e 

Aut3kya d,.1,.diy · 
i{ei:ıligi 

Petrol satışı 

ı 
r ro Limit ı ~n keti, 

H ila)'d ı etroı suhşı işını 
1 b l't>diy len• d VU) )Pmiştır· 

. ~ledıyeln, şirk("l~eıı alacak 
l t • ı pt" ollerı, keadi .e~kiliı· 

tıll'" Vl'" p ı ak· ıde olaıı ak tes 
pıt J lın· o)Jn fia Üz"'rİrı-

tibaren Batak· 
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