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g~rı ~~12 ve yoksullara yardım cemiyeti bu 
9rtsi ~leden sonra saat 18 de senelik kon
~ b:• Halkevinde akdedecektir. Kongre
Yıl İçi Jok hayirli müessesenin geçen bir 
"'~dik~ e Yaptığı içtimai yardımın çok şaya
ltc,L.. at raporu okunacak ve hesap veri-
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Moskova Bü
gükElçimiz 
Sovyet H ariciye 
Kom;ser l uavi

nile görüşl · 
Moskova 23 A.A 

Türkiyenin Moskov11 büyük 
Elçisi Ali Haydar Aktay 
dün Sovyetler Birliği Ha· 
riciye Komi,.er muavinini 
ziyaret ederek kendisilt! 
uzun müddet yörüşmüştür. 

25 milyar dolar 
tahsisat 

V •şington 23 A A. -
Amt"rilca mÜmf"uiller M~c 
liıi Amerika ordu ve do
nanmHı için 2S milyar 
dobtr tabıi11h k•bul f'tmiş 
tir. lngıltereyr. gö .. dt"rile 
Ct"k harp malzf" meainin 
bedeJi olan 7 milyar dolar 
bu yelnlne dahil d~tildir. 

Belgrad 23 A. A. -
lh tiyat subay ları lecleras· 
yonu Pre nı. Pol.s aşağıda 
ki tf'lgrafı çekmişlf"rdir. 

• Milli Şt" ref ve Milli 
istiklal ilr te lifi kabil ol · 
mayan aola,mamn akdi 
arifrsınde bulunduğunu:ıu 

ögrendık, Buıı& karşı pro 
· t,.ıto makamında bıı ihti· 
yat subttylart teşki lah mızt 

(ıonu 2 inci sayfada) 

Berlin 24 A. A . -
Alııuuı te bıiği : 

lngiliz tayyareleri düu 
akşam şima!ı Alın ırnyaı u· 
zerİn t! akm yapmışlardır. 
Bir kaç lıı):' i liz tftyy ıuesi 

"erl i ııi bombardıman et • 
mege teşebbüs eylemiş ve 
gelişigü zel yaugııı ve infi 
lak bombaları atmışlardır . 
Bazı evlerin çaulara ara -
aı uda çıkan yang:nlar sü· 
ratlt1 söndürülmüştür. Sivil 
halktan '>irka\~ kişi ölmüş 

1 
ve yaralanmı~hr. 

Amerikadan lııgi l te 
reye gönderiliyor 

Loııdra 25 A .A . - Son 
ıistem büyük tayyarelf'lrin 
Amerikada tecrübeleri ya 
pıldığı hakkındaki haber· 
i~r l ı ıgilterede memnuni· 
yet uyandırmıştır. Hava 
zırlıhs• adı : erilmekte olan 
bu müthiş tayyareler 80 
tonluk olup 18 ton bomba 
taşımakta ve Amerika· 
dan kalkarak A vrupada 
bomb11larım Mttıktan son· 
ra benzin almıya ihtiyacı 
olmadan tekrar Ame:-İkfl· 
ya döıı ebilmdctedir Tayya 
r enin mürettt"batı 10 kisi 

~ 

dir. Sürati çolıt olm0yıp sıı 
atta .300 kilometre uçabil· 
aıektedir. Bu bava zırhlı 
laları uçan kille adı ver i· 
len tayyarenin imal edı1· 
diği f abrilıcada yapılmilkta· 
dır. 
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Japon llari 
ciye Nazırı 
l)ü:n Moskovava 

vardı 
Moskova 23 A.A.-

ltal9an hava 
zaqzatı 

Yugosltıvl}a· 
da l<:ara1'sızlık 

Dut g.apr ğı ve Yerıidiinga 
i sutılıtcak 

Japon Hariciye Nnıırı Ma
suoka bugün Moskovay" 
varmış ve lstasyondıı Sov· 
yet Hariciye Komiser Mu 
avini ile Daire Şefleri v~ 
Sdirler tarafından kar~1 
lıu1mıştır . Matsuoka yarın 
buradan Berline gidecek 

tir. 

lngilizlere Naza
ran bire on ikidir 

Londra 23 A.A.~ 
DeyH H,.raldm Havacılık 

( Başı 1 incide) 

feshetmiy~ karar verdik, 
Ayni zamılnda istiklalimi· 
zi bükün\ranh~ım1zı ve hu 
dutlarımızm tamamiyetini 

cammızlil müdafaa etmeğe 
ve milli anane ve ideall~r 
den mülhem olarak krala 
ve memlekete sadık kalma 
ğa hazır bulunduğumuzu 
da beyan ederiz. 

YUGOSLAV SUBAY· 
LARI YUNAN1STANA 

GEÇlYOR 

Muhammen bf'df"l 
Dut yaprağ Y ~nidür.ya 'TH yvesi 
Kgruş Kurnş Kö~ün ismi 
1400 Levşiye 

30300 200 Mağaracık 
2425 l2788 Vakıf, aşağıyeııi< 
8175 Yukıırıyeıur 

Yukitnd'\ isni yazılı köyler.le vaki hazine tar•· 
fmdan idue edilmehe olap müte~ddit gayri ın~ıı' 
kullerdeki dut yapra\ı:ıarı ile ye-nidünya mt>rıvalırJ 
24- 3 - 941 tarihind n itibaren onb~ş sz-ün mJddetle. 
a~aç üzerinde açı\C artırma 1\~ satılığ-" çıkarılm1 ·tar 
Yukarıda miktar ve muhammen kıymetleri gösteri\efl 
mahsuller köy itibarile ayı ı ayrı sıth l acakttr. 

Mezkür mehsuUerin kiınlerden metrük bıhçelerde 
bulunduğunu müb ~yvin mü'fredatlı lıst~y ı talipl~r def· 
terda~hk milli emiak müd ürlüğüne müracaatla göre 

Mos\(ov:» 24 A.A
Buradaki Japon mebafüi· 
ne göre, Japon Hariciye 
Nazırı Matsuoka Be'rlin
den dönerken Moskova· 
dan geçecek ve bir müd· 
det tevakküf eyliy cektir . 
Matsuokanın 16 nisanda 
Mos\~ovaya dönm .. si bek· 
lt>nmektedir . O zaman Mos 
koyada ne kadar kal~cağı 
henüz tespit edilmemiştir. 

muhabiri, Ortr.şarkta ltal· 
yan tayyare erinintbir his 
sesi olam,. z dedikten Sl'n· 
ra Afrikmnn her tarafmda 
bulunan İtaly.r;n tayyarele
rini kendi tayyare rneydan 
larında yerde bulundukla
rı halde metod dahilinde 
tahrip ettik Ut.lyanlarıo 

bava; zayıah bizimkinden 
yedi misli büyüktür. Yer· 
de t•hrip edelefl tay,yarele· 

ri de b~sap edersek hu 
miktir biz:m zayıahmızla 
kıyas edilirse hir~ karşı 
12 yi !•uluyor~ lta\yanlar 
Afrikadak~ kuvvetledni 
ancak uzun mesafe tayya
r~lerile iaşe edebilirter. 

Belgrad 23 A, A. -
Huduttan gelen haberlere 
göre, ikisi binl>aşı, hiri 
yüzbaşı olmak üzere üç 
Yugorlav Erkanı harp su· 
bay,ı kıhçlarmı bır.akarak 
Yunanistana geçmi\lerd:r. 
Kılaçlarma b!lğlı olar k 
bıraktıkları bır b y 

bilirler. 
Artırma 8- 4- 941 tarihin~ müsadlf _sah günü s•'t 

mede hemen d E" ) 

Matsuoka Moskovaya 
Muvasalatındau biraz sorra 
Japon Elçiliğinde Alman 
matbuat nıüme~sil\edni ka
bul ederek kend\lerine bt-· 
yanatta bulunmuş ve Av· 
rupaya ümi tlerle d olu ola 
rak geldiğini, Berlin ve 
Romayı ziyaretinden çok 
büyük bir memnuniyet 
duymakta olduğunu bilhas 
sa Hitlerle görü~mek fır
satına nail oll\cağındaıı do 
h;yı duyduğu sevinci açık 
lamıştır. 

Adis Ababaya doğru 

Kaihre 23 A.A .- Kc 
ren cephesi ~ıd~ şehrin gar 
hındaki tepelere yerleşmiş 
olan lııgiliz kuvvetlerine 
kc1rşı ıtalyanlarm şiddetli 

bir hücumu tardedilmişt\r. 
Şehre şimali şarki.le n hü 

~cum eden Hür Fransız 
kuvvetlerı muannidant' 

""mukavemete rağman il er. 

~}emekte ve şehre 6 kilo
metre yakll!şmış bulun· 
maktadırlar lmpıuatorluk 
kuvvetlerİle Habeş vatan· 
perv•rl~ri Dobremarfosun 
Cf'nuöundaki müstahkem 
mevziler~ hürum etmekte· 
dirler. Burası Adisobabaya 
170 kilometredir. Tegri 
şehri zaptedilmiştir. Ke· 
rendel.i ltalyan nıevıileri 
havan topçu ku"Vvetl~rinin 
.iaimi bombardımanı ııltm 
dadır. 

Havala .. da 

Londra 24 A. A 
iki gece arka arkaya Pli· 
mot şf"hri üzerine A.\man 
tc.yyar,.Jerinio yaptığı bü · 
cumluda hasil olan tAhri 
hah temizlemek iç1n eki~ 
Ierle bf"rab•r askeri kuv· 
vetler 24 saattenberi fası 
lasız çah~ımşlar ve ankaz 
altında kıtlanları çıkarmıt· 
tardır . Yurtsuz kalanların 
yerleştirilmesi için tedbir· 
lt:r alanmış ve bunlarl\ yi· 
yecek tevz\ine bsşllrımış-

tır . ~ 

Londra 24 A .A.
Dün gtce. karanhk-. basma 
dan evvel bir düşman tay 
yı.resi sahillerimiz~ bom 
ba atm1şlır. Hasar pe1' az 
ölü vr yarall yol'tur. Bu 
diişman tayyar~ i lJiraı 
sonra düşürülmüştür. 

lngiıiz tayyareleri dün 
sabah gün doğarken bir Al 
nııtn iaş~ ~emisine taar 
ruz etmi~ ve atılan bon: 
balar geminin tanı ortası 

na isabf"t eylemiştir. Tay 
yarel~r dö,ıerk t'n gem\ 

yanmakta idi. ; 

Fr .a nsadn iaş ~ s:ı 

kın tısı 

Veygandın bayanatı 

- Vişi 25 A.A. - Fran· 
sada ~mai 1stihsali arlhr· 
mak için ilk kararname 

neşredilmiştir Sana\ i mü 
esseıelerile fabrikalarda 
çalışan ve esasf'n lıeöylü 
olan ameleler tel1rar zırut 

işlerinde kullamlacakhr. 

Nevyork - General 

pışmak arzusu\ 1 J ı· 

duklarını bildir ı~ erdir. 
i ·iger bir habere göre de 
4 Yug<'slav pilotu tayy'l • 
re:erini müttefik kuvvetle· 
re v~rmek üzere üç h y • 
yare ile Yunanistana git· 
mişlerdir. 
ALMAN MEHAFlLINE 

GÖRE VBZIYET 
Berlin 23 A . A. -

Bir hususi muhabir bildi-

rıyor : 
Alman - Yugoslav 

mür.akereleri sona ermek 
tedir. Belgradm kati ki\· 
bulü bugiin beki nmekte
Jir. Üçlü paktın imzııst 
Japon Hariciye Nazırının 
Berline gelmesini mütea · 
kip yllpılacaktır. Üç Yu · 
goslav Nazırının istifa!ı 
Ber\ine göre, üç!ü pakta 
iltihakı teyid elmekfoJir. 
Bu üç Nazır Berlinde Al· 
man düşmanı telakki e•ıil 
mtı kte idi. Bunun ıçıo 
beklenen imza bir kaç gün 
sonraya talik edilmiş gibi 
görünmektedir. Yalnız 
paktın ıuulcaddearıesinin 
imza edilecek:metue da· 
bil olması pek az muhte · 
meldir. 
ıHTı;"ı' Af SUBAYLARI 

HÜKÜMETi PRO fC.STO 
EDiYOR. 

Belgrad 23 A. A. 
Ôgremldiğin,. göre başkb 
vlltanperver teşekküller de 
ihtiyat sul>ayJ11111ın yaptı· 
ği teşebbüse müşabih te· 
şebbüsler yapmışlardır. 
Almanyanuı Yugoslavyaya 
48 saat mühlet verdiğin .. 
dtir Jolaş'lin şııyialar ya 
landır. 

Veygand, United Presin 
muhabirine beyanatta bu 
lunarak Franıız Afrikası 
nın Marf"Şa l Petenin gös• 
terdiği yoldan gideceğini 
ve her türlü taarruza lwr· 
şı Frana•z müstemleke im 

17 ile 20 yaş arasmdaki 
talebeler de tatil ~snasm· 
da köylere giöt:rek z1raet 
işlerinüe çl-hştı rılu·aldardır. 

Belgrad 23 A. A. -
Kral Naibi Prens Pol bu· 
gün '6at 11 d .. Beşveki(i 
kabul ed~rtık kcndisile u· 
ıun müddet görüşmüş ve 
k;.binednn istifa eden Na 
zarların yerine ahuırak 
kimaoicr üzerinnd · · 

paratorluğur.u müd.faa et ,, . - .. .. ı. k d ~eşnya't Nfoduru 
rnr." ararın a olduğunu 

1 
Seıim ÇELENK 

söylemiştir. C .H.P.matbaaııANTAKY A 

onb~şte deferdarhkta müteşekkil komisyon huzurund• 

icrtt edilecektir. 
Sr-tış bedelleri peşindir. Ve ihaleyi müteakip derh•I 

mal sandığına yatırılacaktır. 
Muvakkat teminat satılac1k mahhsulün yukarıdaki 

muhammen kıymetlerinin yüzde yedi buçuğu 'niıı;e 
tinde olup ihale saetından t-vvel vezneye yatırılmış ol· 

ması lazımdır 
Mahsulatı ağaçtan toplarnata vestir hıısusa.~a ın~ 

allilıc btlU!llU m11 raflar nıı.işt r•y; aitti~· 
Daha fazlR izahat alrni\k ve hususi şartları anlanıll~ 

ist~yenl~rin defterdarlık milli epllak miid~lü~r 
mürac atl rı ilan olunu ... 
ur... ...u ?•·..;.ıt.."f.10. rn. ...-'lW. 

kerede bu\unmllştur. 

YUGOSLA VY. NIN ~
Z -\Rl DiKKATE. ALwtA> 
GA MECBUR OLDUGU 

NOKTALAR 
Kahire 23 A. A. -

Yugoslavyadaki v.uiyet 
gittiKçe şayaıu dikkat~ bir 
sa.fbayn girmektedir. N.-tt 
zarların istlfası ve Alman 
tt:klif\erine karşı gösterôi\C 
leri mu\Cavemet lialk tara· 
fmdan takviye edilmekt~ 
dir . Alman sefar~ti önün· 
de dü11 l'-ir nüroayiş yapıl· 
mışlır. Nihayet Yugoslav
ya hükumeti halkm tema· 
yülünü na.ıarı dihkate al· 
mak mecburiyt-tindedir . 
Bundan başka Yugoslaya 
şu noktaları da ıözÖnÜ'1 • 
de tutmagl' mecburdur : 

Saracoglu ile Eden a· 

rasanda vuku bulan mula· 
katt iki hükume.tin tam 
görüş birliğ-i ve lngiliz · 
Tü. k münase'füıtmm kati 
~rette teoarüz ettiği gö · 
rUlmüştür. Son zamanlar· 
da Alman propagandası · 
mn yaptığı menfi şayialar 
bu münas~bata tesir etme· 

miştir. 
lngiHere Yunanishına 

yardım etmek.teJir ve ede 
cektlr. Eğ,.r Yu)(oılavyıt 

ıarzu t-d~rse ln~i lterc yttr· 
dıma huırJır. 

Yu~oılavy ı, Balkanlar 
da vukua lelccek iki ıci 
bıl" l•arliin askeri them • 
nıiydini çok iyi bilir. 

SON VAZIYET NE.DIR ·~ 
Belgrad 23 A. A. - Tay 
mis gaıeteı.i ıin muhabiri 

bildiriyor : 

El~ı«Wrır;;r.ım- . 
K~ineni ~ son · çtiıtı• 

d ··'fit 
rn n sonr.a vaziıet şo 
hülasa ed:lebilir : 

Yugo~lavy~nııı ıcaıi ~· 
taraflık sıyaseh bir tar• 
tan Balkanların umuı:rıİ " 
ziyeti ve Y u~ıl4"'~~ 
coğrafi durumu HaricJtl 
Nazın tarafında ıı izctli ~. 
miştir . A:lmanyı, Y.o~' 
la.vyadan· üçlü· Jl.tkt• '1. 
mt sini. fakat bu RllktL11 

: 

kt"rİ yardım kaydınd•11 

zait olmasını' t~Hf· ef!_ı 
miş, yalnız harp raaJfll'_ 

sile sıhhiye mıııj~ıtJedd~~ 
Yugoslav lOlJralda rıll 
geçme,;ini istemiŞtfr · 

Demokrat N ,..ı~ 
çiftçi partisi Naz~rı•r• il 
lifi kabul dmckteose' ~ 
fayı tercih ~ylamişle1~ 
Hırvat Nazırlar te~ l' 
kabulü için rey verı" f 
dir. Başvekili ınilıt~ 
kalmağa sevkedeo , ... ; 

gerek parlİler ve l'f 
halle arasında 'i"ıJji)rl jl 
vetlenen ınuka~edle& 
dir. ..JI 

ORDUNUN KA~-

Londra 23 A· A· 
Belgrattan bildiri!~~ 
Yugoah1v ordu e~k'J~ 1 
lanar•k liülcumet111 ~~ ,J 
vasetini şidd~tıe ı:~ ~ 
der~k bir i titi)!~/. 
lng1ltere ve ju~~J 
yardwıı etıe de ~~ 
müdafaaya kar~ı: ~/ 
terdir. Beıgr~;.':"-J 
siyasi faali~ h7 
mektedir. 
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