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JJ.:Millet Meclisi 
Munzam tahsisat tekli-
•ı . 

Tın; dün müzakere ve 
kabul etti 

öt~~" 21 A.A.-- Büyek Millet Meclisi buRÜn 
Y•aeti .. sonra 1Reis Vakili Şemsettin Günaltayın Ri· 
~ v n~ t?ptınarak Encümenlere aza seç.imini yap 
Çeaitıef'! tvlıhye Vekilinin bazı daireler için 940 büt
~ete lhllnzam tekıifini müstac,.f iyet lcararile müza· 
~ ~Y1~mi.ştir. Bu arada Milli ~üdafa" bütçesine 
tiı:. ij~fn lıtarahk ~ız~m tahsısatta kabul edilmiş 
~~ .. ~ ~ ~ ruznaaM:aindC'lki diğt>r madd•leri müza· 

, "''tht:Jcrelc Plftrte,~i günii toplarımak üzer,. dağıl· 

ınönü Kır 
Koşu,~u 

lzmirde yapılacak 
koşulara iştirak 

~diyoruz 

l!mird~ yapılacak olan 
lnönü K•rKoşulanna işti· 
rik etmek üzere Hataydrcn 
dört kişilik bir grup o· 
nümüzdeki salı günü lzmi· 
re hareket edecektir. 

Grup Böıg<"' Atletizm A-
janı Kemal Seçkinin Riya 

set\nde olar.sk geçen ko· 
şularda sırasil-e dt>rece a· 
lan Ethem, Nuri, lbrahim 
ve Mehmet Yenerden mü· 
rek1ceptir. A11etlerimiıe 
iyi yolcuau\c ve muvaffaki· 
yet dil~r.iı. 

Beyrut baş Kon ·o· 
losumuz 

l3eyrut Başkonsolosu· 
muz Rıfk1 Refik dün a~·· 
şam Beyrutta!ı şehrimiz,. 
gelmiş ve gect-yi burada 
ge~irrr..iıtir\ Bu ı-.qah Va
H~izi z\yaret eden Ba_.ş· 
lc<>ASolosaunuz öil,.den sqo 
ra Halep yolile l~~yrut~ 
avdet edecek.tar. 

fındık muvakkat kontrol 
merkezini 15 nisandan iti 
beren ksld•rmaka karar 
vermiştir . Bu tarihten ıon 
ra hu ınerkezlere yumur 
ta ve sandık giindiımckten 
harcırah ve masrafı alan· 
malc: suretile muayene me 
muru ıtsvkedilecektir. 

1wımaa~ .......... _.. ................. mıcr~fl:l:~~~~~~~-~~"f/i 

1 ÜRKJYE Yugoslcıv9a :· Alman-Yugo-
1 ETıKTE kabinesinde slav pakiı"tz? 
Yunanistan 

her şege hazır 
YugoslHvya ihti
yatlı ve sakin 

• Anadolu Ajans& • 

Londradan biJdir.iJiyor : 
SC'n 24 SHatta Balkan-

latdaki var.iyete dair ge · 
lerı haberler çok müh"m
di . Fakat bu haberler 
Londra mehafilioJn şöyle 
hülasa edilmektedir : 

Türkiye tetikte, Yuna· 
ni~tan hn ihtimale ku.şı 

hazır, Yugoslavya tazyik 
karşışında sakin ve ,ihtiyat 
h t~hdit altında bulunun 
nı,.ml,.ketl~ı in arkı:ısmda 

da kuvveti mütemadiy~n 
artan lngiliz orduları vu. 

Bu &!'ada Almttn pro · 
paganda servisleri müte · 
madiyen heyecan venct 
haberler ıı •şretmektedirler 
Atinachki Alman Elçisi · 
rıin Yuı snistana şiddetli 
bir nota verdiği~e söylerı 
mektedir . 

Diğer taraftım Yugos· 
lavya Hariciy<: Nazırmın 
Ber'iııle Belgrad araşmdi;l 
mekik dokuyarak 15 gün· 
de 12 defa lleı;line gidip 
geldiği lıaber v~riliyor. 

Almanya 
lVlayıs ayı,ıda ln
gilt~ rey~ hticum 

ede<.'ekmiş 
Tokyo 21 A.A. -Bt"r· 

)inden buraya gt"l~o jaPQıı 

yanır. Berılirı ataı;~mihteri 

Binbaşı Utomano Japoı, 

gazetelerine beyanatta bu 
lunarak d~miştir ki> 

.. Önümüzdeki ıDayıs a· 
vın da A1maııya lngiltere 
~dalarının istilisuıa teşc·b 
~dt.cektir. Aımanya şim
diye kad u ha.va kuvvf"tle 
rinin küçiik hir kısmını 

ve denizaltı gt-milerinin 
de küçük b\r rniktanın 
istH~ya karşı kulıanmı~hr 
Son aylaı da Almanyn bii· 
tüıı hazırhkJanm yaptm~ 
ve. yegane ~ayesi olan .m 
giitereyi istila için bütün 
vuıtalarmı toplamıştır. Bu 
büyük taarruzun başlaması 

istif al.ar başladı -
Büy~k bir kar?.( 

sızhk var 

Belgrad 22 A, A. -
Röytfl!r Aja uı bildiriyor : 

N8ib Prens Pol, son 
24 !laat içinde kabinenin 
akdetti~j müteaddit top • 
lantılardau soııra Sıhhiye, 
Adli).'e ve Ziraat Nazırla· 
rmın İ<>tifasmı kabııl et • 
m\ştir. İstifa ed,,n bu Na
zırhrm Liberal temayülle 
ı i nazarı dikkata alının~ 
Alman teklifleriniJl k~u) 
edileçeğinc dair kabine · 
dP bir t~maxül baş:a~ığı· 
nı tahmin etıııek uıümkün· 
dür. Kabine içtimalan9 • 
elan bir.' .-:vwt:lki akşam 
başlamış v~ sabaha ktts,lar 
devam etmiştir. 

Diğ~r taraftan 
yedi Na~ırın Alml\n 
liflerini kabul etmiyt-rek 
istifa edr.cekleri h~bltr ve 
rilmektedir . .. Alman tele • 
liflerinde. Alman askerinin 
Yugoslavya t~rakla ma 
girm~si yoksa da harp 
malzemt-~ile sıhJıiye. mal· 
z~rnesiniıı de geı.:mesi var 
dı~ . 

Azadan 9 unun şutla 
rı kabul edeceği zannolu· 
nuyor bu arada Başvek~I 
ile Başv,.kil mu41vinınin 

ve müsJüman Nazırın ~ita 

raf bir vaziyet alJılclan 

anJasılnıaktadır. Şimdi mü 
cadel~ kabiıwdeıı sar,.ya 
intikal eylemi~tir, 

lngilizler 
3~ lan iğe asker 
çık~rdılar mı? 

Belgrat 22 A .A. Ste 
fani ajansı biı<liriyor: 

Vrenıa g~zetesiııin yaz 
dığuıa gört>, Selinikten 
buraya gt-I~n yolcuların 

if adesinP gört>, lngılizler 

Sı;ı aniğ~ mühim miktarda 
a:ı_k.-r çlkarmışlardır. Sela 
ııikte buyük bir askeri fa· 
aliyct vardır 

arhlc bir zaman meaeleai· 
dir. 

Rus radyosuna 
göre bu anl~ş· 
manın esasları 

- Ankara Radyo gasetNi. 

Sovyet radyosu Yugos 
lavya ile Almanya arasm
cla bir pakt hazırlandığı· 
nı blldirmektedir. bu raci·· 
yoy~ göre paktın esttsları 
şudur : 

1 -- Almanya ve mih 
v~rt> dahil devletler Yu -
goslavyanm mülki tamami 
y~tini tekeffül etmektedirkr 

2 Almanya harpten 
sonra Yugoslavyaya Ak· 
denizle bir mahreç ver 
mt'yi taahhüt eder. 

3 - Buna mukabil 
Yugoslavya, Alma\lya ile 
işbirlitini kapPl ~t91iy~ek 
tir. 

4 - Yugoslavya bü· 
kiinıeti Alman altyhtarı 
propıl{ttndalA._ra meydan 
vermiyecek V'! mihver dev 
ı~tloeri ıe ait sıhhi malze -
menin kendi topraklaıın· 
dan geçmesine müsaadf: 
e-yleyect-k. 

Yugoslavya hakkında 
bunun gibi hirçok rivfy~t 
ler dotaşlQa~tad r.. Fakat 
şurau mubakkal< tır ki he· 
nüı bir ~ara,ra vaı:ılım:mış 
tır. Bu itibarla Yugoslav -
yadın gelen bütün haber· 
Jeri ihtiyat kaydile karş\· 
lamak gerektir. Bir anl•ş 
m:!_ya vanlııuş bile olıa, 

Alw•,ıyanm bütün istekle· 
rin) Yugoslavyaya kal>ul 

(•onu 2 inci sayfada) 

SONDAK1KA 

Belgr::adda 
S 'yasi f~aliyet 
B;>lgrat 22 A.A - Sov 

yet Rusyanın Belgrat El· 
<;isi Moskovadan buraya 
döner dönme-z Yugoslav 
Hariciye Nazırını ziyaret 
ederek kendisi!~ uzu:ı 
tllüddet görüşmüştiir. 
Haber ver i!diğine göre. 
Rus sefiri~ yabancı aslc~r· 
leri topraklarına geçirm~· 
ınek şarttle üçl4i pakta il
tlbak etmesini Yugoslavya 
ya tavsiye eylemiş, Hari· 
ciye Nu1ra, hıgil:z v• A
m"'!ika elçilerini de liabul 
etmiştir, 
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Kira kontra~ IAlman Yugosi Balkanlarda 
tofarı için /iıV paktı n1l? ~iÜ$adeıne~iz .g . 
Adllyt vekaleti Baş' 1 incide ~en he~ gun "in· 

mühi n o · r kararverdi ettiremiyeceği şüphesizdir. g1lte re ıçin kardu 
Ankara - Aılliye ve· 

kaleti müddeiumumilere 
yaptığt bir tamimde, bel~ 
diye pulları yapıştırılan 
kira mukavelenarnelerinin 
>mzalı ve pulsuz nüshala· 
rmdan birer adedinin no· 
terliklerde mubatausı lii· 
zumunu işaret etmiş, no· 
terliklere bu hususta teb
ligat yapılmasını ıstemiş· 
tir. 

Bu nüsbaiar milli ko· 
runma kanununun icar be 
delleri hakkındaki hüküm· 
lerinin tatbikatında vesika 
olmak kıymetini taşımak 
tadır. 

ililumum memur ve 
müstaitdimlerin kadro İle 
tayin edilmiş olan vazıfe 
!erinde istihdamları lüzum 
lu görülerek bundan g.ty 
rı vazifelerde çalıştırılma 
lan usulüne nihayet veril 
mesi için tedbirler alınmak 
tadır. 

Adlıyede mübaşir iken 
katip. odacı iken mübaşir 
ünvanile taymler yapumıı 
iıe bu. baller d~rhal ıslah 
cdılecektir. 

D. Vekaleti 
Vilayeu~ .. e n1ühin1 

bir tamiın gön· 
derdi 

Dahiliye vekaleti, ida· 
re amirler in1n umumi 
çalışmaları bakkındd alaka· 
darlara mühim bir tamim 
göndermiştir. Bu tamimde 
~Öyle denilmektedir. 

''Yvrdumuzun bir kat 
daha ~irioleşmes\ ve mem· 
leketin:izin her köşesind~ 
kültür, sosyal, ekim, · or· 
mar. cılık, bayındırlık, sa~
hk ' ve ekon )mi hareketle· 
rin in ve husui idarelerle 
belediye faalıy~tlerinin da· 
ha hızlı adımlarla ·ilerliye 
bilmesi ve vatandaşların 
her bakımdan yi.ikselmele· 
rini temir. suretiyle h \lkla 
hükümet arsındakı samimi 
bağın daha sıkı ve kuvvetli 
bir h&le gelebilmesi gibi 
idari kudret \le kuvveti ar 
hracak, rejımi Vf': yurdu 
ytiksc!ltef.ek l ı ususlarııı id ı· 
re amirlerinin kıymetli ça· 
lışmalarma bağlı l.llduğu 
ıtşikaı dır. 

Omuzlarına bu ktdar 
mühim ve ç~şitli devlet, 
yurd ve uluı işleri yükletil 
miş olan idare amirıerinin 
muntazam birer ... Program· 
Ju çalışmaları lazımdır ... 

Haber verildiğine göre, 
bütün Yali~vc kaymakamlar 
birer umumi Çaıı~mı prog· 
ranh hazıriayarak Dabili· 
yt> vekaletine gönderecek-
lerdir, Bu proirımlarda 

Hülasa Yugosl.avyanın va· Nevyo ·le 22 A A. -
ziyetinde henüz taayün et· N~vyork T11ymis gazetesi J 

miş bir şey yoktur. başmakalesinde şuolan ya 

J-lavasa göre zıyor: 
Belgrad 21 A. A. " Balkanlırda müsade· 

Havas Ajan"ı dün jleceki me vulcubulmadan geçı.n 
lcabine içtimaları 1 ı'<kırı • her gün lrıgiltere Vt! müt· 
da şu haberlf"ri vermek · tefikleri için bir kardır. 
tP-dir : Balkan ceph~sindeki 

Yugoslavya pren~ip iti· faaliyets iz ber gün bitle 
barilP- mihver paktına ilti r in nıetbf>dilen süratini 
haka karar vermi~ sayıl· susturmuştur demektir. 
mllktadır. Almanya Yugos Hitler 1ngiltereyi istila için 

lavym bugünkü hudutları verdiği vadi mütemadiyen 
nı tekeffül edecek ve bu· tehir etmek mecburiyetin 
na mib~er paktına ctahil de kılmışllr. 
di~n d~vletler d~ iştirak Muzafferiyetini haykt· 
ederek Yugoslavyadan ara ran Hitlerin vaziyeti 
zi talebinden vazgeçecek kurda bağıran bir çoba-
lerdir . Yugoslavya toprn· 
ğrndan hiçbir ecnebi kıta 
sı girmiyecek fakat mihve· 
re ait harp malzemesil~ 

:nhhiy~ malzemesinin geç 
mesine Yugoslavya muv t• 

fakat eyliy~cektir. Yugos· 
l vya müşterek bir askeri 
hareketten muaf tutulmuş 
tur . Harpten sonra Avru· 
pa haritası yenioeıı tan • 

zim edilirken, E~e liman· 
larmdan biri Yugoslavya 
ya verilecek, buna muka
bil Yu~oslavya kendi ül· 
kesinde ıngiliz propagan· 
dasına mani olacaktır. 

nm vaı.iyetine benz~r. Na 
zilt-r temmuz ayına kadar 
Yunan mukavemetini kı· 

ra~ıyacakları gibi , Bu 
tarihten evvel lngiltereuirı 
istitası d"i mümk ·m değil· 
dir. O ı:amana kadar da 
bizim ıngiltereye yapaca· 
ğımız yardımlarda varmış 
olacaktır . 

Bulgaristanda ne 
ı~w· bulunınuş? 
Sofya 21 A .A.- Bul 

gor ajansı biidiri>or: 
Polis, Sofy şehrinin 

deposu civarmda ;pek çok 
bomba ve yangın çıkartt· 
cak maddel"r bulmuş v~ 

Yugoslavyanın iktieadi 
sistemi tedricen Atman 

iktisad sistemine uyduru -
lacakhr . bunların yabancı memle· 

kellere ait mamuı.,ttan ol· Böyle bir anlaşmarın 

gelecek hafta Berlinde im 
zalanması muhtemeldir. 

Macaristanla Yu 
goslavyanın arası 

jlÖr:ilecekmiş 
Berlin 21 A. A. -

Hususi bir muhabir bildi· 
rıyor : 

Yugoslavyanın üçlü 
pakta iltih"ki için Alman· 
ya büyük bir gayret sar • 
fetmelctedir. Bu arada Yu 
goslavya ar.ııındaki arazi 
davasının halli için de ça 
hş1lmaktad1r. 

.. ·---------
vali ve kaymakamlar l<en· 
dilerine verilen vazifelerin 
halen ne vaziyette olduk· 
!arım, ne gibi işler ve ye· 
nilikler yapılmak istenildi· 
Rini,bunlarııı oe suretle vr. 
ne zaman yap,Jac ~,ı hususi 

muhasebe, belediye ve 
maliye. bütçelerinin umumi 
yekunu vergi bakaya niıbe· 
ti gösterilekektir. 

Bu programlar seleften 
halefe devrf"dilecek, yapı· 
lan işlt"r programa vazedi
lecektir. Umumi çalışma 
programları idare imi ·le· 
rinin sicillerine geçirile· 
cektir. 

~~--_,....,--.~~~-

Neşriyat Müdürü 
Scıim ÇELENK 

C.H.P.malbauıANTAKY A 

dugunu tespit eylemiştir 

Ayni zamanda fena pr~ 

paganda yapan ve beyan· 

r.anıe dağıtan bir şeb l· P

de me~ dana ç k 
ajanları tevk;f 
tur . Bunlar } ı H. i r 
devlet heaabİn ~fo ask ~ri 

casusluk yapmttkta idil~r . 
lngiliz teb3ası birinin riya 
setinde olan bu şebeke ef. 
radı suçlarını itiraf etmiş· 
}erdir. 

Yunnn nıukavemt! lİ 
Londra 22 A.A.- Ga 

zeteler, Arnavutluktaki 
şiddetli ıtalyan laticumuna 
karşı Yunanlıların gösterdi 
ği parlak mukavemeti ve 
Yunanhların Gazı noktalar 
da elde et6ği muvaffaki
yeti birınci •sayfalarında 
tebarüz ettirmektedirler. 
Alman propagandanna 
rağmen Yunaııistan büyük 
bir azim ve metanetle mu 

kıt.vemet ediyor • Bu su· 
retle Hitlerin Balkanlarda 
ki planı akim kalımştır. 

Hitler Yunan hududu· 
na ~sker yı~ınca Yunanis· 
tını sulha icbar ed!!cf"ğini 
sanmıştı. 

Diğer taraftan askeri 

rnehafil, Yunan kuvvetle· 
rinin &Öılerdiği mukave· 

4 ••n• 
Musolinin 

""" . . 
yegenı esı-r 

T e:ped~len h e o üz 
düş'l'\edi 

Atina21A.A. Oünkü muha 
rebelerd~Musolininin y~ğe 
niAlbayÇiniyo Yımanhlarm 
elin~ esir diişmüşt ür . r .. . 
pedelenin dü~tüğıı henüz 
teyid ~dilmt>miştir . Fakat 
şehir civarın hı şiddet1 i 

muharebeJ~r Jt> vaın ~t
mekt~dir . 

Jal' ouyakorkuyorm u 
Londra : (Radyo gaze· 

tesi) - Kuvvetli bir Ame· 
rikan donanmaı:; ı Avustral · 
yada Sidn~y limanına git
miştir. Japon hariciye 'na· 
zırı Matsuoka'ııı:ı Berliıı 
seyahati günün ~n mühim 
hadiselerinden biri i teş · 
kil etmektedir. 

Ruzve!•in Çine açıktan 
açığa yardım· vaadi bile Ja· 
ponyay1 heraketsiz bırak· 
mıştır, Bu hal, Berlini ve 
Romayı endişeye dü ;rmek· 
tedir. Matsuoka. Beri inde 
iki mihvlAr ortağı r:ın bir 
takım taleplerile karşılaşa· 
cıtktır, 

Londraya yapı· 
lan hava hücumu 

Londra 21 A.A.- Ev 
velki ttkşam Alml\nlurın 
Londray• tevcih ettiği 
hücum htkkmda gelen ra· 
porlara göre. bu hiicum 
Londraya yapılan en şid· 
detli hücumıard~n hiri dir . 
Birçok t\Vler hasara uğrı 
yarak barabolmuş ve nu· 
fusça da zayıat vukua gel 
miştir. 

Breznen genıisi na· 
sıl yandı 

Lonara : 21 (A.A.) -
Almanyanm en b Ü y Ü k 
transatlantik gemisi olan 
51700 tonluk Bremen va· 
purunun İngiliz tayyarele· 
rirıin attıgı bombalarla yan .. 

dığı kuvvetli bir ihtimal dah i 
linde görülmektedir. Bu ge 
mi yandıktan sonra bir İn· 
giliz tayyaresi tarafından 
alınan resmi yanjlının gemi· 
nin her tarafında bir deıı 
çıkdığını göstermektedirt 
Bu geminin yanmasıııda;bir 
kaza ihtimah yok gibidir. 

Anıerikaduı lngİl· 
tereye 

Nevyork : 21 (A.A.) 
Geçen 940 scnesı ıçın 

d: Amerikadan lııgillere· 
ye 1900 h>ırp layyareııi 

göndt"ril miştir. 

met neticeıind~ ltalyanla· 
'm 3 fırkasının kiıni ı~n 
imha ·ıe bir fırkasıııı11 
da in ıilal l":ttiğini tahmin 
eylemektedır. T ,.ped«"le· 

nin i~gal edildiği h .. kkııı· 
daki haberi teyid eden 
bir habt"r gelmemiştir . 

Tepedelenirı zaptı mü· 
nııkale yollarını ciddi su
r'"tte tehlikeye k:oyacok· 
tır. 

Afrika da 
Iıer· harekı•t de· 

v am ediyor 
Kahire 21 A, A . -

Bugün neşredilen bir io
giliz teİ:Jliginde deniliyot• 
ki : 

.. - Ciciganın zsıptiıt 
dan sonra imparatorluk 
kuvv t l t> ri ıı iıı il ~ri hard:e 
ti ıürall~ inkişaf etmekt"'" 
dir. l)jğer taraf tan H \bt' ' 
v~ t:uıp t•rv~rleri de 1 ta lyaıı 

h a t i .:t r ıııı mütemadiyen sı· 
h.,hrarak Diremarkvs ş,.h 
rinin ke nannu bıdar so· 
kulınuşlardır. J\:iisababa · 
mn anahtaı ı sayılan l>ll 
şehir şimdiden muhuarJ 

& • 

edilmi ş vaziyetindedir. D1 

radura civarında da hare 
kat devam ediyor. Imp• ' 
rutorluk kuvvetleri Cicii' 
nın 12 kilometre ileriıill'' 
deki müstahkem bir kaıı•· 

bayı daba zapteylemişler· 
dir. Arız:c.lı ve dağhk ar•

1 zide lblyan kuvvetlerilt 

temasa gelinmiştir ,,,,,,,/ 

Yiyecek aıınaca" 
Kınlcban F. ?itmen k1.1'' 

su müdürlüğünden : ~ 
1 - Kursun iki a)'lt 

/ 

ibtiy,tcı olan 39 kaledl eı 
· ıı 

zak ( yjyecek ) açtlc :ek'' 
me ile satın alınacaktır· tJ 

2 - Ek.ilme 4,ıv,94 
cumıı günü saat ıo d' 
Kınkhau bel~diyesiııdt: f' 
pılacaktır. ı 

3 B.. .. ,,,ııı 
- utun eşya 9 

muhammen bedeli 844 

lira 90 kuruştur. 
4 - Muvakkat teıOi' 

nat ) üde 7 ,5 tur. dl" 
5- Şartname kuı 5 

düdüğünde görülebilir·~ 

Erazi icar edileC~ 
Çekmece Köyüoüıı ~I 

lak ziyaret mevkmde 1~ 
in ve muhammen seııe J
icarı 63 lira olan Jaıı oi.ıl . ıı" Fransuvadan haSl ,t 
muntekil arazinin bir ~f 
lik icarı açık arttır 

çıkarılmıtır. ~~ı 
TaHplerin .:_mu~' 1 

teıninatlarile birlikte ! 1 
4- 941 pazartesi gii11" İ d:. 
at 11 df'! defterdarlık' " 
racıatları ilin oluıtllr' 

ilan .,ılı 
!leyııdn u· lp ve " //. 

sağirdeki vakıf bebç4' 

941 senf"Sİ icarlart tt 
arttırınayb çtkarılıJ!'~ ~ 
na aid ınüf redat ~1'11'.J 
si vakıflar idaretı ~~~
runa ve muhtelif ~I 
as' lmt:1hr. İhalesi - l J 
941 Cuna ıünii fi:,. 
Hatay vakıfh&r id•r~lı 
yabılıcıtkhr. l•t" 1., 
ınüracutları ilin ° 

lia/kld 
Bu ııüııden itibal':

11 

Cooper ve Madle'"·j~ 
lun en son mu\f•w.~j 
türkçe sözlü jA ~ 

RALIN soN 

tiaj 
dil 
lerı 

~i 
l'nı 
korı 
ttıı4 
Ve,. 

ille 
f~r, 
>'flt 
llliş 


