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e~edige Re- Son iki ay içinde 
1928 YIL 12 SAYI 2737 ADRES :-YENIGÜN:ANTAKYA "" - -------iiii'iiii----~ 

'.~; seçimi ~ ab~ c:ı menıleketlere 31 mılycırı 329 
J).un yapıldı ve hın lıralık tnal sattık, bıına mµkabil 
Ştikrü Baıc1 in- 11 rn iyon 787 bio lira luynt . ti de 
: tihap olundu mal aldık 

ÖRI Belediye Mt!clisi dün Ankara 26 A.A.-Neş mallar1r1 tutan l 1 milyon 

Ol eden sonra • fevkalade redilen bir istatistiğ,.. gö· 787 bin liradır. Bu mik 
it.. ' 9 . . d' '" toplanmış ve Bele· re, 41 yılanın son 2 ayı tar geç .. o sen°nın aynı 
ıy Re· · · · D · · d b ı k ı aylarır•a nisbetle memle· ht ısını st-çmiştır. a· ıçı 1 e ya ancı mem e ete: 

hv 1 · b" d tt · · h J kt-t ),.hine 11 mil ·orı694 "'Y•ı> 1 partı ınos.n a re sa ıgımız ı racat ma . 
lla 

1 
•n d"nem,.de Parti lanmn bt-deli 31 milyon lira farka mukabil bu tı· 

Be~~~di olarak seçilen 349 bin liraya baliğ olmuş im iki ayı içinde l~himize 
C\ıtyc R · V kT Şük ı> k b kaydedil,.n mikhu 19 mil tlı 8 ı:ıs e. ı ı · tur. >Una mu a it ayr.i 

Ye I{ ~lc_ı ittifakla Beledi· müddet içindetyabancı mem yon 641 bin lira tutmak· 
Ark ~slığine Sı>Çilmiştir. leketlerden ithal ettiğimiz maktadır. 
ken;. ~Şırnız, tebrik eder, __ _ --·---·-

,;._ "'•• başarılar dile· Milli Şej LORD 
y atdıınseverler lsv ç Elçisin. ka- Ilı r .f k 

..,~enıiyetı" ı·dare b b ~ 1 a 1J a s 
ul uyurcıu ar Bir nutuk söyledi 

'( heyeti Ankara 26 A.A - Vaşigtoıı 26 (A A.)-
~tti Mrdırnseverl~r Cemi· Milii Şef Cümhurr~isi Is· lnR"ilterenin Vaşington bü· 
ki l\in c~~e1 z heyeti evvel· met İnönü bugür S!llit 16 yük Elçisi ve [ngi liz harp 
ti M <>geden soııra Par da Çanı·ayadaki köşkle kabinesi azasında~ı Lord 
İdar:r~eziııde toplanarak rinde yt>ui lsJeç Elçiqini Halifaks, şerefine verilen 

a CYf:tini ıe,çmiştir: kabul buyurmuşlardır. El· ziyafettt. bir nutuk söyle· 
Sami~ .'~İınde K.eisliğe çi Ciimhurreisine itimad· yerek f ngilterenin tasav· 

. Ônı~r 8
llal, veznedarlığa nam 0 sini takJim eylemi vur ettiği yeni bir dünya· ' 

ı-.S•bı; 1' B .. Yoğıu, Katipliğ~ ve bu kabul t1snasmda nm tarihini yapmış. Hitle· 
Y lla\lf Kaşan azahklar da Hariciye Genel Sf"kr~teri rirı yapacağı bir teşebbüs· 
d\lh'l. 

0
Yuncu ve Mem· Nüm n Rifat Menemencioğ tQ asla muvaffak olamıyaca 

• rnuş\-:~•~ent intihap olun lu d ı hazır bulunmuştur · ğını işaretle müttdiklerin 
Y~tirıe br. Yeni idare he· Büyük Millet hayat ve memat mücadeı .... 
tittaaı · ." çok faydalı iç· ec!isinde sini ı azanmak rnı'cburive· 

.lerjl 'hlde başanlar di tinde olduklarını şimdiki 
...,.. Ankr.ra 26 AA d u· 1 

l i"a hüyük mücadelt>rıİn kaza· "' _. t Q yük Millet M~clisi buf!Üll 
e dası İda <l rnldığı takdirde lıiiriy ıi,1 iiğl,. en sonra toplnnm1ş 

1 ••t'ft~ heyetı" 1 · 1 •· rıf" d··nv·k oldu~ıınıı bü· .. ve CP. semn açı ına mı mu· 
ttıı~ 0d

1,• t'lnıi,s oıaııı Tı"ca· k" t , ı tün diirıyamn atılayıcızı· • t .. a ıp apıııaınn t-:anunu· 
ı .. ,. sı ld r h · · m, bu mıicade1t•de Arn .. ri· h~"lll~~ .. t• eyetrnı ııuıı g'<"rİ Vt'rilmes; lrnlckın 

dc"•t"ı , "ı._.ere bir ,· 11 t"ı hap kanın "'il ileri bir v rlık ,.,_ da Başvt>k51f"t tezkeresi 
t t:rı llıij~çk~rnişt\r. B"ş kişi okun rak k bul edıldik- olduğunu söyltyen·k söz'~ 
d
e .. Mınta~ ep olan heyet rirıe şöy P dev m etnıiştir 

ıc T ten scnrn 1 azı ka11ı1 ıhrı· B l b b b 
1 lirluT..·· 1 ıc ret Mü· " iz ıar in seo e iyet 
rı gll Vek·ı mn:m madd ler ııdı• yap•· d" · f k. ı · k d \~tı tfuk ._·~etinde bulu· ver ıği a ır ığe arşı Ün· 
~Q"lll il U1t tşl"ri Müdür ii lacak değişiklıkler iızerİn· ya için şimdiden proj !er 
ttl)i) d c iktisat rvı··d·· ·· de müz kerf'ln olmuştur. hazırhyoruz hu un için 
O c u uru I 

d,11 ld "~rdır. Ticart-t Mecli cuma günii lopa· hüsnüniy~t sahihi biituı: 
da •eçil .. "re · ~ey~ti yakm ımcalctır. makul mill etlerin yardıını· 
~ h .(~'"ktır 1 .. r k - Rus na ihtiyaç vardır. Harp lıit· 
Yl h i v tikt«rı sonra Al naııynı ın 

le Q e - de ki e ras 9 o il u samimi i~ hirh ~i.. trnın· 
u Q/ etz• mP-n nafi oluııcwa kndnr 

ı"latay. .k A l,erikada bli- milletler müselıah kuvvt>t 
ı fi1r ... a .~ İ fayda yük bii ınemrıuni- lerini muhofazeya mecbur· 

·• gond durıar. 
.. Sıbh,t .. . eriyor yet le karşlla ndı ı 
"Cllct V .. e ıçtirn • ngilterani11 istila telıli· 
tok ck·ı 11 rnua Va~ingtc ı 26 A. A. - kesi hala vard1r belki ba-

fayd : eti Hata Amcriku Har·ıci1.•e Nazırı na böyle bir istila tt•şebbü· d:tın~~ aı~ •ki film ~ya , 
llitı"' ledır ,. &on · muavini Samner Velz ga· sünü muvaffak olupfolamı· 
d u" lcı" • Anne ·· t ·ı ı d b yacaöım sorarsınız. lngiliz ern .. ıln~ti su ze ecı er top aıııısııı a e- ,. 
ltırıt\ı l1tnn.,,tilc' v~ ' fl'IO· yanatta buluırnrak Turk - harp kabinesinin azasın· 
l>ir~ ta~'Y"n b" ~"Vzu • Rus deklt-ıasyonu hakkın· dan biri sifatile siz~ tam bir 
<!"ı_ •ç Rutı k ui •ki film daki suale C*"vaben demı·ş kantıatla şu cevabı vere bi· ııı: 'V il< ilr 1 ı· . h r )'~ Oıı 0 .. ge .. • tir kı : ırım . : ayır . 11 aiaı ~un rnh - A h 1 ki ,~.... 'ın• 1. ı.atcrnadı' A k 5 fman azır ı an ""CI b ıl • " merı a, ovyeı 
lir A •lka g .. lllıerindf'n lt-r " birliği gihı büyi.ık bir Bc"lgrad 26 A, A. -
le; YrıC8 L. Ostf"rileeek • Röyterın bildirdiğin~ göre 

lcrr •ıuıusi devl("tin Tiırkiyeye ker~ı 
t,ı ht ıp cdilcr~k rnatine- bitarafhğım teyid v~ Bulgaristandaki Alman 
"' b "e hQ 1. "~k~r, kuvvetle-ri Yunaniıtana 
•ı l•~ lılQılerı·~ ık~!cşlciHitı.. sulha olan ba~lılığanı bil • saldırmak için Stroma va 

~ .. ,r .. o dirmernıi aörm~kıe derin d" . d 1 kt d tih e l "'~lcrifrne a ısııı e topa 1ma a ır. 
' Y •rııııtir . bir memnuniyet hissetmiş Almanların heddi Selanik 

tir- • olacağı zannedilmektedir. 

Yugas'"iiıv Na-İ;:,ğiltere 
zır/arı 

Yugoslav Milletj 
ne ihanet ettiler 

Londrn 26 A.A. -
ıngiliz mathuatı Balk~-nlar 

dan ve Yugoslavyanm 
üçlü pakta iltihalcmdarı 
bahsf'derken di)•orlar ki 

"Fevkalade şartlar bak 
kında hiçbir hayal,.. kapıl· 
mıyoruz. Yug:>slavyadan 
yiikseleu sesler şayanı dik 
kattir ve Yuıcoslav hüku
met e"lcam millete ihan .. t 
eylemiştir . 

Yugoslav Naılrlen yq,y 
tıkları şayialar hiıafın1 o· 
larak mihver paktının 
tt:m metııini imzalamışlar· 

dır. Bu paktın Romanya 

Macaristan ve Bulgaristan 
paktından hiçbir farkı 
yoktur. A lmanlarırı bu 
paktı imzalamak için .,i:ıti
c:al etm~lerinin st~b~bi pek 
basittir: 

BerJİoe gelrpekte olan 
Japon Hariçiye Nazırına, 
yeni bir devlelin daha bo 
yundurukları altına girdi
ğini söylemek içindir,, 

Yunani~tana yar· 
dım icin serbest 

kalmıştır 
Londra 27 A . A . -

1 
Mü hki! Fransız Ajansı 
bildiriyor : 

fürk - Rus dekleras 
yonunun şümul ve ehem· 
miyeti hakkında Sovyet 
kayırnklarından su malıi -
mat ahnmıştır : 

Bu beyanname, Tür· 
~ iyeye karşl doğrudan doğ 
ruyl\ vuku bulacak bir ta· 
arruza yani ,,herhangi bir 
devletin Türk toprağrna 
girmesi takdirinde Rusya-
nın sempatik bir bitaraflık 

( Sayfeyi çevirirıiz) 

«Şerefli Yn nistan> 
Londra 26 A.A. -

"Deyi meyi ,,gazet ... si "Ş~
:-efli :Y u11anist11n,, ha şlığı 
altında neşrettiği bir baş 
makaledE: di ·or ki: 

"Balke:ıların en büyüle 
devleti sönmüştür. Diğer 
kü~gk bir devleti olan 6 
milyonluk Yuaanistan bir 
Di"tntörü kendi topra~nı· 
da vuruyor ve diğer bir 
diktatöre nıeydan okuyor 

YUGOSLAV BELGRAD SO
KRALI PiYER KAKLARINDA 
iKTiDAR MEV- (KAHROLSUNHİTLER 
KiiNE GEÇTi YAŞASIN _İNGİLTERf) 

SESLERi YOKSE-
Ka bine düştü ve LiYOR 
askeri bir kabine M dıid 27 A.A . - 21000 

Tal~benin devıı ı Pttiği 
kuruldu mektebler t. tiı edilmiştir. 

Ş E"hriıı sokaklarrn J • İıı~i
ALMAN PAKTINI İM- 1 .ı mnr,ları okuy n ak uu· 

ZALA YN NAZIRLAR mayi~ yapıuı lalt'be :,grup· 
TEVKİF EDİLDi ları Jot eş n .kı ıdır. Erı kuv· 

vdli numa i; Rucı sefııret· 
hıtııesi :inÜıdt• yapılmıştır. 
Numa)İsçilt>r '' yaşasın lıı· 
gıltere, yaş.nın Rusyıı, 
kel.rolsun Hitler, k t hrol· 
sun Musoliııi,, 1 ııye bağır· 
mışlardır. 

Yugoslav milleti Alman
ya ile birleşmek ;ste 

miyor 
Londra 27 A. A. ~ 

Dıin akşam 'Ji rd~nbire 
susmuş Plan Yugoslav 
radyoları bu •abah onda 
birdenbire fualiyete gpç • 
rek Yu~o lav milli marşı
r.ı çal mı~ VP. sonı a Kral 
Piyerirı şıı b •yannamesini 
okumu,tur : 

·• V ziyt-tin gösterdiği 
\ürnm üzeriııe 1labauıdan 
mevrus olıtn ınemlı:-kt>limin 
ıdar••siı i ele aldım . · Ve 
hava kuvvt-tleri kumar da 
nı General Smokoviçi ye· 
ni kabinenin tf'şkıline me 
mur eyledim. 

Bı.itün Yuiu"lav va· 

tar.perverlerini tahtım et· 
rafmda birleşm~ğe ve her· 
"'esi siikün içindi'" vaı.i
feye davet ediyorum • 

Yugoslav radyob~rına 
nazaran labin11 1stiftı eyle 
mi' ve iktidar . ı vkii?e 
a keri bir kabıne gelmış· 

tir. Eski Ba~vekil ile Na 
zırlarsn lc·vkif edildiği söy 
!eniyor. Prens Polun Ne 
rede olduğu malıl de
ğildir. Yugoslavyanrn her 
t1tr fmda kargaşalıklar ve 
nüroayişlerbülc.ünı sür ek· 
tcdir. 



fENlGON 
• ;raü- ;;ı; • 

Halkevinde M·hve1e il i
hak ka a1znz 
Yugo lavya mll
Ieti değil, devlet 
adamları inızcrıla-

R ilesel 
• 

Sl 
Dut yaprağı ve Yer idünga 

~ 

s<ıfılocak 
Dün . şamki 

ko f erans 
Ha\kpvimizin ter ip 

ettiği Seri Konfernnsların 
11 ncisi dün nkşam Hnl· 
kevi sr-.lonunda Kız Usesi 

:Tarih ve Yurt bilgisi 
öğretmeni Sabriyıa Altay 
tarafından verilmiş ve ka· 
labalık bır ktitle tarafın 
dan alaka ile dinlerım1şt\r 

iki istikraz pı ojesi 
Ankara 26 HükÜ· 

met Buyük Mil\f•t Medisi· 
ne iki i~~ıkrc:ız kaıHı'lU pro· 
jesi tevdi elnııştır. Bunlar· 
dan bi:-i ınukabi!ı DıyarbR· 
kır istasyonundan lrak YP. 

İran hudutlonna kadar lt-m 
dit edilnıektt• olan demir 
yoilarına aittir. Bu husus-

L.r.taki proie müddeti tı.ımam• 
)anan Swas - Erzurum de
m;r yolu istikr zmın yt'· 
kiinu 35 milyon lir olarak 
Uekhf edilmiştır. Tahviller 
peyderpey satışa çıkarıla· 
caktırr lkiııci ishknız pro· 
ıJes;, mukabili 1941 fevkal 
ade mtidaf aa bütycı.ini kar 
şılam ık maksadı le t,mzim 
ve teklıf olunınu;ıtur . Bu 
istikraz, mahiyeti ı tibarile 

, ·tasarruf bonoları ısmıuı 
taşımaktadır. Bu bonolan 
hükümet muht .. ıif devreler 
de satışa arz f'decc-klir. 

lzmırde zelıE"le 
lzmir 26 (A.A ) Sa 

mıştır 
Londra 26 A. A. -

Bütün logili1 gazeteleı i 
Yu~oslavyanın mihver pak 
tına iltihakını mevzuu~ah 
sederek şu mütaleada bu· 
lunmllktadırlar : 

" Yugos\avvamn 
mihver paktına ilt baktın 
Yugoslav milleti değil, Yı: 
goslav dev\t-t adamları im 
zalamışlardır. Bunlar Bel· 
grtıda döndükleri zııı nan 
Belgn d solrnklaru da bir 
lusııı1 b y ananı~ ler bula· 

caklurdtr. 
Şımdı Sup vatarıper • 

verlerınin muhakkak o lan 
hare ·etı bttşhyecaktır Bu 
bareketlerin Hitleriı plan· 
larını n • dereceyf' \rndar 
s ·kteıe uS!rntaca)!lf ı göre 

ceğiz 
Sovyet (uşyaya gelin· 

ce : Stalın ilk defa o a • 
rak Kremlin saraymdan 
sesini ylikseltr:ni~ ve Türki 
yeniu ell rini se rbest bı· 
rakmıştır. 

Y u g oslavyada 
nü ayişle' 

Habeş o 1\letine 
b;_. b ya na rne 

neşretti 
Londra 27 A. A -

Avam kamarasında soru· 
lan bir ı:ıuale cevap veren 
Hariciye müsteşarı Batıer 
demiştir ki : 

" Habeş imparatoru 
Heileselasiyenin habeş mil 
letine hitaben m•şr"ttiği 
be)'anname Habeşistan hal 
kına dağıtılacaktır. lmpara 
tor bu beyannamesiııde 
testim olacak ltalyanlara 
iy1 mudrnele yapılmasmı 
istenıektedır. Bu b~yanna 
menin çok mühim ve kıy• 
metli vesika olduğunu he· 
yana hacet görmeyoruın.,; 

Hnıles,..l .sinin bu he -
yannamesiode ienif 

ki : 
" Habeş\sı .• 

nan ve bugün .ı ı lmıle 
muh -.ar'"' edil ış otan 
ltalyanlarl teslim olmağa 
davet ettim. Bunlara iyi 
muamt'le etmeniz için sizi 
tavzif t:"diyorum. ltalyanla 
nn mi\letinıiıe yap1ıgı fe· 
nıılıklıtrın intikamı ı ulına 
ğa kalknı yınız. Alicenap 
ve mert bir millet oldu · 
ğunuzu isbat edini ı. " 

Avam Kamarasıudn 

bahleyın 3 saniye ve öğle· 
den somada iki saniye sÜ· 
rem iki zelzele kaydedil· 

miştir. Hasr yoktur 

Belgrııd 26 A. A. -
iki bın kadıır köyl i f!lle· 
rinde: yabalıtn oıd ğu hal 
do b gırıp çagtr • ık nu· 
m viş yapmış ve hüküm" 
tin mihver paktına Huha· 
kını protesto eylemiııler • 
dir. Y ugoslavyanın birçok 
.,.t>hir ve kasabalarında 
bun ~eı zer nüınayişlerin 

Londt"a 2'/ A.A. Ha· 
riciye Müsteşarı Batler A 
vam kamarasında Yugos· 

lavyanm üçlü pakta g;rm~ 
si münasebetile beyö.n&tta 

1-ulurıank demi~tir ki: 
-'Biı Yugoslavya bükii 

metin .. daha evvel l&zlm 
~~elt·n notnyt Vl!rdilc 13u 
işin mesuliyetl .utık Yu· 
goslav hiikiimetinin omuz· 
larma yüklf'nmi,.tir. 13un· 
dan fazl" biı· şey söyliyc· 
miyeceğimi Ayam Kema· 
rast takdir eder. Bel~rattn 
ki loS!ilİZ Elçisi vazifesini 
büyük bi r m baret\e yap 

mıştır. 

Kızıl ~yıu yaırd1 nı 
Ankı.ue. 26 A.A. Bin 

göl vilayeün .. l a~lı bir 
,köyde vukua ~elen sey\ab· 
dan mutazarır olanlara yar 
dım Jlmuk iiezer° Kızılay 
umumi mNkezi Birıg ö\ va• 
füinin emrine telgrafla 100 
lirn gönd rnıiştir. 

yapıldı Tı bildirilmektedır 
Kr 1 Naıbi PrensPotn bir 
çok teşekki.ıll rden her 
gün } üılerct" 1-trotesto tel 
v.rah g Jmek f!!' V" bu tel 
graflarJa. Y ugoslavla"m 
ebedi düşmanı olan. Alm.ın 
larta birl"Şilmemesi isten· 

mektedir. 
Nazu lar döndüler Vesik tarın bir 

ısmı neşrcdil
ne' iştir 

Muhammen bedel 
Dut yapreğ\ Y enidür.yt\ rnı::.vvesi 

Kuruş Kuruş Köyün İ!lmİ 
1400 levşiye 

30300 200 Mağaracı!<~ -
2425 12788 Vakıf, aşağıyeıur" 
8175 Yuk'lrıyezur 

Yuka'l"ıda is ni y zılı köy!~d~ vaki oazine tara· 
hndan idare edilmekte olan müte'tddit gayri men
kullerdeki dut yapraklan ile yeniJünya me-yva ! arı 
24 -3-~41 tarihinden itibaren onb~ş vün m;.;ddetle 
ağaç üzerinde açık nrhrm 1 ılt~ sat lığa, çıkarılmıştır· 
Yukarıda miktar ve muhammen kıymetleri gösterilerJ 
mahsuller köy itibarile ayn ayrı sahlacakhr. 

Mezkür mehsuUerin kimlnı.ien metrük b ı~ç~lerd<' 
bulunduğunu müb yyin müçre i lth lıst .yi. hıliple::r def~ 
terdarlı (. milli eme ak m i lürlüğ-üne ınüracaıtla göre. 

lıilirlei . 
Artırma 8-4-941 tari İtı rnüsadıf ;salı günü 5aııt 

onb"lşte Jeferdarlıkta mütt"şekkil komisyon huzurundıt 
icnt edilecektir. S&tış bedelleri peşindir. Ve ihaleyi müteakip derl;aı f 
matsandığına yatırılacaktır. 

Muvdkkat teminat satılacak mahh~ulün yukarıdaki 
muhammen kıymeti rinin yüzde yedi buçuö-u ·'nisbe 
tinde olup ihale saatından evvel vezneye ya'iırılmış ol· 

ması lazımdır 
Mahsulatı ağaçtan top!a :nağa ve.sair husus!lta miit& 

alli" bilumum masraflar mijşteriy~ aittir· 
Daha fazla izahat almak ve hususi şartlnrı aıılanH•k 

i~teyenlerin d~fterdarlık ınilıi emlak müdürlüğüne" 
müracaatları ilan olunur. 

lngiliz don~ oına· 
sı nereye gidiyor? 

Londra i6 A. A. -
Müstakil FranşıziAjans,nm 
Elcezireden öğre ıdiğıne 
göre Akl~enizdeki lngiilı. 
donanm!lsrndan mühim bir 
kısım Cebelüttankta top • 
laııoıışltr. Bunların Attan· 
tik denizin~ açtlmak içın 
emir beklediıcleri zannolu 

nuyor. 

Kral Karol Şiliyt .. 
gidiyor 

Uzbon 26 A. A. -
İı;paı.yadau kaçarak bura· 
ya geıen eski Romanya 
kran Karol Şilide otur -
mak üzere Şili hükumeti· 
nin miısaadesini l\ \rnışbr. 

Erazi icar edilecek 

ilan 
Anta!cya icra uıeınıır' • 

luğundan 
Alacaklı : Abdurr z::ak kr~ 
zı Kadriye 
Borçlu : Hüseyin oğlu '{ıJ' 
suf Sipahi, 

1 
. rJ' 

potek olup paraya çr. 

l 
. k .;t 

n mesrne arar v.':'! rileo . . ~ ' 
ebh vul:uf mıuifetile teıfl 1 

mına 2800 Türk .. ~,,~, 
naıdiyesi kıymd takJı 
d 

-11~ 
e Hen Anlakyanın 4 o ıl' 
mıntaltaınnda kain 19 

11 
1 

maralı bi!"' evirı te.t11 
mı açık ;ırttırm.ı ile t 1 
4 ·- 941 perşembe giİ~ 
saat 9 dan 11 re kad'~,.e 
rinci arttırmasl icr ı Ja' 
sinde yapılacaktır. ıl 

Arttırma takdir e0' ıJ1 
kıymetin yüzde 75ioİ ~~ 
ğu surette ah<~l n"~t; 
ihalt-si yapılanı~ı a"S' ,~ 

•UJ 
dirde son uthrarıı•1ı11 111 

takip edeceğini ~östc:rmek 
tedir. Şayed A 1manlar 
Meriç vadisinden Türk 
Trakyasırıa karşı bir taar· 
ruz hareketine kalkacak 
olurlarsa Türkiye, Ru ya· 
'dan emin olarak düşman 

Be\gretd 26 A. A 
Viyanada üçlü paktı imza 
eden Yugo lcıv Baş..ı~kili 
ilP Hariciye Nazarı bu sa \ 
bah hususi bir trenle Bt>l 

Loııdra 27 A.A. - hüdu >aki k.ılınak ::A 
ikinci arttırması 2~ ,( 
941 pazartesi günll 
saatta yapılacaktır• ·ı la karşı karşıya mücadele 

edf>cektir. Bu bevanııame 
Yunanistan& bir tecavüz 
vukuundn Türkiyenin yar 
dmımı tazammun etme • 
mektedir . Böylf" bir vazi· 
yette Sovyet Rusyamn na 
sıl bir batlı hareket ta • 

kip edeceği henüz meç· 

huldur. 

groda dönmüşlerdir . Viya 
nadan Haber veril .iiğine 
$rÖre, ıtalya Hariciye Na 
ıırı Kont Ciyano da Yu 
gosıav Nazırla rın n bl'lre • 
ketinden biraı. sonra hu· 

ıyı bir kaynaktan hah~r 
verildığine gÖrt", Y lWOS· 

lavya il~ n,ihver an.t.5ında 
imzalanan paktm ancak 
bir kı mı rıeşredilmiştir. 
Asıi P,iz\i olan maddeler 
neşredilmemiştır. Bu gızli 
kısımda harp malzt>mesinın 
Yugo-lav ·a toprakların 
daıı nakli keyfiyeti vardır. 

Çekmece Köyünün çıp · 
lıtk z•yart!t mevKınde ka· 
in ve muhammen senelik 
icarı 63 lira olan Jan o~lu 
Fransuvadan haz.ine ye 
ınuntek\l arazinin bir senfl• 
lık icarı açık arttarnıaya 

çıkaralmıtır. 
Ta~iplerin muvakkat 

teuıinatlarile birlikte 7 
4- 941 pazartesi guuü sa
at 11 de" deiterdarhga mü· 
racaatlan ilan olunur. 

Sa•ış pc~İn par' '·J ·st'' 
arttırmaya girmelc 

1 ~ 
ler mukadder 1'•>' ~ 
11üz<le 7,5 nilbetiı ~~~ 
akçası vermeleri llil ,lf 

Hülas bu beyanname 
Türk topraklarımn müda· 
faasına ait bütün faraziye· 
l ni aydmlatmışhr. 

Şimdi lngiltere okadar 
mt"şgul olmaksum başhca 
müzaberetini serbestçe Yu· 
nanistırn üzerinde teksif 
edecektir. Bu suretle Yu 

susi trenle Viyanadan ay· 
nlau ~ Ro.noya dönmüş 

tür. 
~iri~ 'rı.tüdurii-
Seıim ÇELENK 

--------------------~ nanistanm müc afaas1 d a · 

C H.P m"th ııc:• \NTAKYA 

ha kolaylaşacak ve Afri · 
lıcadaki ıtalyan hezimeti 
de !ngiltt re için bı yardı 
mıo fikir rahathğ\le ya • 
pılmasın <ı aldım edec~k 
cektir 

Bir Konsolos da 
ha istifa etti 
Sidnt"y 27 Yugoslavya 

nın Sidnt-y Konsolosu isti• 1 

fa eylemiştir. Konsolos ı 
istifasına sebep olaral< Al 1 
manya ile birleşen bir hu· 

kiime in emrınd ç.a 
yacağım göst n 

Han 
Beynelharap ve dalyanı 

sağirdeki vakıf behçelel"İn 
941 Sf'tıt-Sİ icarlan nçık 
arttırınH.yh çık· nlmı şlı. Hu-
na aid müf red t ılan liste· 
si vakıflar idaresı kori<lo· 
runa ve muhtelif yerlere 
asıımı~tır. ıbalesi ·28- 3 -
941 Cumı günü saat 14de 
Hatily vakıflar idaresinde 
yabılacaktır. İsteklileri o 
müracaatları ilan olunur. 

.., t 1 
Daha fazla malul1l11 ~ 
isleyenl~r 30 -'3 oı•; 
tarihind~n itıbarefl .,_'{ 
de aç1k butu11d&.1'q.t'1 . ,,r 
şartnam~mıze "'' 
466 numaralı d Jtd I 
müracaatla icab e ,/ 

tel• 
matı almış olaca ·ıe :J 
dellaliye rüsuoıU .; T 
ma .. rafı altcıya _, 

ilin olunur. 
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