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Yugoslavyada Al
nıan aleyhdarı uü
m2yişl r yapılr 11ş 

Belgrat 28 (A.A.)~ 
Alnıhn ajıtnsı bilJiriyor : 
Dün Bclgrad .sokakların· 
da Almanya alt>yh nde nü· 
m..iyişler yapılmış ve bu nü· 
nıayi:ılere üniversite ve li
se tal~beleride iştirak ""Y" 
lemişl,,.,rdir. Buıılar elinin· 
Je Yugoslav ve İııgilız Bay· 
rakları taşıyarak lrıgiliz sc: · 
f aretlıanesiııe "itmiş, ora· 
da kendilerine beyuıınam~ 
ler dagıh\mıştır. 
Alman tabaasmdım bir çok 
lan taaruza uğramış ve 

bunlar Alman sefarethane· 
sine iltica eylemişlerdir. 
Sefarethane kuv•etll bir 
poli s kordonu altındadır. 

lçki s , llşı dün alc.şanıJan 
itibaren yasak edilmi~t\r. 
Alınan Elçisi dünkü ha· 

<liseleri httber alır almaz 
H.ıriciye nazaretine gtde· 
rek ızahat ısteıııiştir. Bir 
çok yerlerle telefon muha· 

berr leri keHilmiştir. 
İsveçiıı Belgrad i:.lçisi 

sefarethanenin rt>smi oto· 
mobilile sokakta dolaşır· 
ken numayişçiler tarafın· 

dan otomobili ~{uı durul· 
muş ve haıka Alnnııca me· 
r .t m ttıılıttmağa çalışan 60 
yaşındaki Sefir numayişçi · 

l;r b.r fındcın otomobil· 
Jf'n y .. rc &hlnnşhr. 

AI nany 1110 Y ı· 
goslavyaya nota 

verdiği yalan 
Bertin 28 A.A. - Ya· 

hancı kaynaklardon ve bit· 
hassa Amerikan ga"'eteci· 
leri tarafandım • çıkarılan 
ve Almanyanuı Yugoslav· 
yaya bir nota vererek Üç· 
lü paktın ıneriyette olup 
olmadıgı hakkında sual sor· 
du!fu şay1tm dolaşmakta· 
dır . Alman hariciye· ncza· 
r~tinde bu haber yalanlan· 
maktad•r . 1 

1 

torhuın nıecbur! hizmetle. \ 
riniu kaldınlması lıakbo- 1 
daki kanunun müıakereıi 1 

ne ba~lamışhr. 

Yugoslavya 
Türkiye ile teşri 
ki mesai edecek 

Belgr1tt 29 A.A.-Ye 
ni Yugoslav hükumetinin 
harici siyaseti hakkında 
resmi bir işar y:>ksa da 
hususi mebafit şu kanaat· 

tadır: 
Mihver paktına iltihak 

t·dilmiyecektir. 
Yugoslavya Türki.Y~ 

ile olan münaıebetlerım 
sıklaştırarak eski Türk 
doatluju ihy11 "edilerek el" 
ki Türk tekliflerinu isti • 
oad oluoac&ktır. Bu hu· 
susta Türkiye ile pek ya-

1 kında müzak,,relere başlana 

\ 

caktır . B~tarafük bu~üukü 
hükumetin ana siyasetini 
tcıkil etmektedir. 



Sayfa-2-· 
ma, .. ı 

Hararın sıı· 
kulundan 

ı. onro 

Sı a Adi sa baba· 
ya geldi 

Londrıa 28 A. A. -
Keren ve Hararın zaptı 
ile lngilizler iki büyilk 
muvaffakiyet kazanmışlar· 
dır. Yedi haftadanber-i mu 
haaaradu bulunan Ker~n • 
de ltalyan\ar anudaııe bir 
mukavemet göstermişler • 
dir. Burada takriben 60 
bin kişilik bir ltalyan kuv 
veti olduğu tahmin edil· 
mektedir ki, bu miktar 
bütiin Habr:şistandaki ltal· 
yt n ordusunun üçte biri· 
dir. Keren 10 bin nüfuslu 
bir şehirdir. Bu ~ehri n zap 
tile Erıtr ! muhare1Je1e.rı 
filen sona erıniş sayılabi· 
lir. Artık Musa\lva 1le As 
..naranın duşnıesi bir gün 
meıe!esidir. Hararın zap· 
tına geıince : Burası f ev· 
kalade mühinı olup Adis· 
ababa - Cıbiüi deıniryo· 
lu munakalao kesilmiştir. 

Bu suretle büyuk miktar~ 
da lngiliz ICuvvetleri şimdi 
serbest Wmışlardır. Hara 
rın H.tbeş imparatoru için 
d~ b:iyük bir ehemmiyeti 
vardır. Çünkü burası im· 
para torun sık ~ık ikamet 
ettiği bir şebırdi. 

Yeni Krala binler
ce tlegraf geiiyor 

Beıgrat 28 A.A.- Yu· 
goslavyanın resmi ajansı 

olem Avalı. ajansı bildiriyor: 
Memleketin her tarafmdan 
yeni ~ral s uayına her· 
gün binlerce telgraf gel· 
melde ve bunların ıudı 
arkası kesilmemektedir. 
Bunların araınnda bilhassa· 
ihtiyat zabitleri ile eıki 

muharipler federasyonun· 
dan gelen tel&raf!ardıs 
bütün ihtiyat :::abitlerile es 
ki muhariplerin Krala 
ohm sadakat ve merbuti· 
yet temennileri teyid edil· 

· mel<ted\r. 
Baş Patrikin nutku 

Belgt"at 28 A.A.- Q),. 
iodoks kilisesi baş Patriki 
ra~yo ile nt"şrediıeıı bir nu· 
tuk söyle.ııiş ve demiştirki: 

Bu sıı.babtt"nberi milli· 
idC!allerin alemdarı Balkan 
milletlerinin hüriyet bağla · 
rını ille olarak açmtş olan 
fakat kara yorgiviç hana· 
dananın öz evtidı ve meın· 
leketin banisi olan ŞovaH· 
ge kıra) Aleksandrn o~lu 
genç ve seviİII kPaltmız 
n inci Piyer Kara Yorgiye
"içiş başwna geçti.· Yaıjamak 
istiyoruz. fa&c:at hür olarak 
yaşamak azmindeyiz, Şay~t 
ölmek liı101M şanlı ve kah 
raman ecdaçllar gibi ölme· 
sini de bil~eği.z. Sevıili J 
Krala sadakat vazifemizi 
if M edeceğiz. 

-----
lplılJ. Uaput bezime çjmen

io fi'atlam 
B~Jediye Reisl1ğinde1t: 

Vilayet fiet mürakabe Komil'yonu Vali Şukrü Sök· 
meeaüerin B-.kaıth~ aıtırıda mmtalla ıldiı Mftdürli 
Halil Un~en, Defterdar Recai- Aft1ar, Veterin•r Mü 
dürü Sevk et Tuoeboy~u, TüccardanNuıh;n 'ıt.i-,.ikile 
24- 3 - 41 tarihinde toplandı. 

(3003) say.ıı ~anuna ıtfllıvfikan yerH mamulat içiu 
şimdiye kı.dar iktisat Vekaleti yüksek makamınca tes· 
pit edil~ 1<>la• fiatlarırı Mmtakamız hallunca da mt 

fônı olmak ve lıu malların işitu fiatlarmdı&n yukılrı '18· 

hlmamak üıer~Belediye vasıtasile gazetede ilin edilme 
sine karar verildi. 

1 -İplik !iatlara: 
a- Adana ve Mers\n Viliyet\eri dahilinde bulunan 

fabrikalarrn 4,5.30 kı1ogramhk bir paket pamuk ipliği 
nin azami satış fiatlirı 

No Veter Kath Kıvrak 
Krt. Krş. Krş 

4 31' 345 34r 
6 335 365 . 37~ 
8 470 505 5g 

10 490 530 550 
12 530 515 59) 
14 565 tnO 645 
16 585 643 1 670 
18 610 ({15 705 
20 635 705 746 
22 660 735 775 
24 685 770 810 
b- Adana veMersin lta~idndeki fabrika iplilrler\ için 

bu ~ünkü Şl'!raiht 51cr,. yukan(:fıtki bı:her· RWet fiatına 
mt0taka farkı olıraıak aşlğ1daki mikta~lar ilive ~-
edilebilir:. 

Kay.eri 
Malatya 
Er eğil 
Antep 
fl'tanbuı 

Kur~t 
3S~ 

ss 
45 
25 
27,5 ~23.1.941 d""n 

itibaN>n meridir .Evvelce 20 kuruş idi 
c~lzmir,Nuilli, Ereili, Malatya ve lıtanbul fal>· 

rikılarımn akala pamuğundan yapacakları ipliklerin 
beher paketinin fiahna ayrıca20 kuruş zam yapılabilir. 

ti- Kaput bezi Hatları 
a- Adana ve Mersin viliyet)eri dahilinde btılurıan 

fabrikalar mamuıatmdan 36 rnetre&tk kaput bezler.inin 
beher topunun azami ntaş fi&tlan ~öfle( tespit olun· 
muştur. 1 toptan 

Tip 75 santimetre ienitli· Beher 6 santimetre· 
*inde 36 metrelik bir Iik en farkı için top 
tomm 11thş fiatı fiatma iliYe veye t~nzil 

edilecek farli 
B 825 40 
c 965 47 
D 1·ıs 34 
E 780 37 
F 775 37 
G 690 34 
H 670 3~ 
b- lsteııbul ve ltayıeri falttikat.111 keput b~ıleri 

için bugünkü şauitr, göre yvkarıdalli öebftr, top fi 
atma mmtaka hıT&cı olar.le atatnhdii miktaYlar ili\•e 
edilmiştir. 

İstanbul G Tipi için 90· Kurt1ş 
Kayseri E> " .. 50 ,. 
c- lzmir ve lstabul fabritc:aliirının altal• pamutun· 

dan yapacalıdarı beh~r top kaput bezinin fiıtma ayrı 
ca aşağıeaki farklar ili:ve edilmiıtir: 

B Tipi ıçm 30 Kuruf 

c " " 30 " o ,, '9 25 " I 
E .. ,, 25 " 
F ç ,, 25 ,, 
G ,, ., 20 " 
H ,, ,, lS " 
lil- Beı ve iplik ... ıılarınd11r fabttkalann v• töcca 

rın rİllyet~ mecbur oldukları ~ıükömhw: 
1- Bellerde hir top:ve ipHkletıde bİ• paket. 

qtış ıayılır-. 

2- Paket ve toP; acnbalajı· f*i&.ayaı • ~ ··P 
.mbaı.p; mütteJ'iye aittir. Balya a~i maaraflın 
hakiki masarıfı tec&vüı ed~mez. 

Bu maaraflar fabrikaoıo bu\unduiu şehrin m•laal· 

,., IR i 

. 
ır:a 

Belediye Riyast"linden .< 

• ez =~s:: wa 

itiraz tetki~ 
bilen kögll_ 

Hatay Vıliligiodell · 
Trasıı, Sayhca, Ba~ 

H.a.cihahibli, Binat. f* 
yiııli, Deği.rml'!rı, H11rıc:• ef 
Seldiran Fattkli At•1' 
Karrnanca, H~beştUj 
Nhuı::tUr kı, Y 1\ ra:nr.a fJ ; 
hun, Salihköy, Turf•' 
E . y ıı~f 
mırsu, umuşban, " 

b:ıba, İmkabraş, Küç~~ 
Jalynn, Y oğunoluk, t.f ~ 
bey, Vakti, ~apusu)'11•~ 
bunlu Mutayıran, N~ 
Büyükdere, AynailJ 
Döver, Ka~yer, u.oıı:; 
na, Çardakh, {)el f 
Yak tuğ, Bostanerk, ~ ~ 
h, Du. sunf.u,ıv1engüll1J· 
vash, Oikmece1 l(arslV 
rapbedirjt'e, PaşaköY.:.ı.~ 
fühan, Hacerebyuz, J • 

Kuyucuk. J 

M.adde 1- Milli korun· 
ma kıııttunu un muacJd 
30 uncu ınadde~ine istina· 
den k®rdinuiyon b yetin· 
ce tanzim ve icra v~k.illeri 
yüksele hiyetiniıı 14 2 -
941 tarih ve 2~ 15194 sa· 
yılı ve 98 numaralı kara' 
nam~ıinin (BJ lilt~ası (1939 
takvim ylhna aid musa9ı· 
dak mukavelenamesi olma· 
yan ve vergideki gayri sa· 
fi iradı dahi bu tarihten 
evvel takJir olunıuı gayr i 
menkullerin icarları bele· 
diye encümenleriııce tes· 
bit edil ek nisbet dahilin· 
de tezyit ,ıuna bılir ve i~
bu karar~ neşri tatil>İıı· 
den itibaren az.mi bir 
ay zarfında tesbit ve ilam) 
iktiza ettiği cihetle bn bab· 
ta·bir karor ittihazı hakkrn 
daki riyaset .muavinliğinin 
202 siyı ve 18- 3 - 941 
günlü ınüzakeresi Vö ilişiği 

v'Jayet ma~amıodiin gelen 
144lı:o89 sayı Vtt 12-JT""" 
941 tarihii tl'!bliğat arkasHı 
deki dahiliye vekaleti ta .. 
mimleri t'!t&c:ilc edildi . 

İcabı iedetteemmül ka· 

Yukarıda ad.iM• "/! 
köylerin 2601 sayık ~/ 
nun mucibince yapılılf 1 
~i. tahriri_ bitmi.ş v~ d~' 
ıtırazlar ııe tetkik e aı 
rek karata bağlan~ş 
duğundan tahrir ron•'° 
si lcativt:t kespetti~İ ~ 
9'11 senesi araz\ ";;;, a 
yeni tahrir kıymeti ö;ş ~ 

rarnamf'lnin tari~ata dair~· den tahaldc:uk ve '1 

ı~Dde 1939 ta"vim sent sine 1 edilecgi ilan olunur• 
aıd muaaddak muk•veıesi Kay,ap c ·~zdarı c" 
olmayan ve vergideki gay· 1 Dul mıt&Ştma ail 
r' ıafi iradları dahi b' ı ta." danımla mührüroü ı~ 
rillten C"Vvel takdir olunan tim. Yenisiri çtkar•~ 
bilumum gayri mdc:ullerin dan eskileri hük.üıı>5~ 
icarına 100 de 20 i den Ol t f l t'f" Ü Anm :t Ri a 
100 de 30 a kadar z:ım ya· Ruhiye .Na~f) 
pılabileceğinin kabul v ~ '-Jeşr:iy,.at 1ıiJur;J 
tesbitine ve keyfiyetin ma · 5 · ç 'L ~~ A 
halli gaz~te İle ilinm.11• C eıım E E T NI-. 
--~-,.------~.f>.m tb"~ 
Gündüzde llalkflJ 

iki film birden F AK1R ~Bu akşamdan iti~.ıı') 
'fıALEBE ve Bay TEKıN KANGU ve Aıtırı hl 
'teni d:inyalarda 21 ci kısmı ' rınm ~ 

ti füAt mürakabe komisycoları ve bu komisyonl•"
11JI' 

madı~ı mahaller de en yah ın komisyonlar tar.fıt1 
tasvip;ve tasdık edilmek ş ırtil~ muteber olur. .,ti._ 

. ~- ~abrikalar depolarında ol~ui'u halde.-~ 
a ıçın mura<'aat eden bu ıualların iırutl ve tıc•~ 
meşgul ~üşteriye müştcriıiin norma( ihtiyacın•. '-'. 
yecee mıktıularda sataş yap naktıuı iıtinkaf ededl1f 1 

. ~~rLgiöi b~tün memleket veya muhtelif ş•·hirl~~ 
ü!!hısar hahnde muayyeh 1Je;a bir kaç ııımüştetfl 
f fsala~ hakkı veremezler. ) 
_ 4_:- Fabrikalar, iplik veya b~~ satıılarınt ~~ 
~in t~lebi. haricindeki lıir miktar, nt!vİ veya 

mam'!latıııdan a(mma,ı x-ıh1 kıt~tlıırl• ~takyiıf' 
mezler. 

5 F b ·k 1 ı b' . • Je - a rı~a ar ıer ayın ırıııdıo v~ onb,.şın ..Pı 
di mamu\lerine yukarıdaki azami Hatlar dabili f 
bik edecekleri s~tış fi atla ını mahalli gaıete. ~ / 
k•ı:• veya lstanoulda çıkan g-az tel~rden b" rı 11 

r«ıtaneh mecburdurlar. ; 
6-- Fabrikalar bu lundukları mahalde bir '' 

;rosu veya makazaaı açtıkl~rı takciircie bu buf9 ı 
u,mağazanın !luhş fiatlım c..la fabrikanın azaıpi ••" 

larmı t~cavüz ~ct~m~z 
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