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k Bugün neşredilen üç lanmaktadır. Burada yıuım 

rıorıu 1Jrnburreisi İsmet lira.:125508 ve 281543 nu abir1eya Dç muhalife kar· YaptıkıGarp Viıayf'ıtl .. r.ınde maralarlO biner lira
271873 

şı 447 reyle itimad be- kararname ile Sovy~tler milyon kadarlngiliz ve imha 
i "' yan 

8
tt· birliği Halk kol'Jl rj R ratorluk kuvvetl~ri Baş· 

lerjhd .. rı tedkik seyahat· 219438,219 >,l9 ve 176t49 Londra 8 A.' A. - isi ve Har cif k\tmandam GenernlVeyvi· 
Ank t .. ı' bııgün saat 12de numarıtlc\r .) r bın lıra Avam kamarası l it u~ 1. t>m•inde topl nmıslar• 
l .. ovd t ı. 4845 nunı.,r 'J. ır., 9222 Molotof, HalK d •tdır .. 0uyurrnuş· me-te ıf en ıd 11 e •1(' 1 uze ır.i Reisligy inden atı " ır. Y ı::ni takvıy kıtaatı 
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riııdf""'' son ru k 1 - S ı· a gelmektedir 
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dün yapılmış ve bu t"Sna· t t M l f H lk LJava E ·de • e 
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1
. . num~raıer s er yuz \ira, .. . una aşa ar ve yerım~ ta m tayin 

Do 
ec lSl son arı 14,5085,0799 ve o unmuş ur. o oto a nj j rl 

r..ı -r 2827 ol"" ı 250 d~ Loid Corç kürsüye Komıserleri \kinci Reislı· ,.., ~O ,, ı OPL ,.,n numara ar l5 Dünyanın en muazzam 
Z#\J(ERE ANAR AK şer lira, 828 ve 785 o1an gelt"re1' tenkidlerde bulun ni yapacaktır. Mumaileyh tayyaresi İngilizlerin alinde 

LERlNE Dt. numaralar 50 şer lira, son muştur. bom Hariciye Komiserli· Londra 7 A. A. -

1 
~it ~ A l~~Tl iki rakamı 76 olan numa Loid Corç hükumete ğirıi ve hem de Kom1ser· lngiliz gazeteleri, Dugıas 
lt.e to ec ısı ~~n saat r"ln 10 ar lira ve son ilimad m:::selesine taraflar ler Reisliğini güçlükle yap fabrikası tarafından inşa 

~e de"~•narak müzakere· rakamı 7 ile nihayetlenen olduğunu fakat harbin tığrnı ileri sürerek bu va· edilen ve dtinyanın muaı· 
'• .. tn et · b l k d · 1 1'11>\"· . rnış ve Re- i etle:- de 2 şer lira ka· s~v ve i ar esi hususunda zif eden affini istemişti. zam tayyaresı o an 619 B. 
~e l::ııcu .. 1 "hği hakkında büt zanmışlardır. da ~tenkitlerde bulunacağı RUSYAY A AMERiKA· Knin resimlerin\ neşret· 
ıs:ıL lllen· . S d T k T . l ._ 1· 1 •il,°"' ~•lic ı~ın Y•ptı~ı tet a i ~ e ~ i. nı sôy emiş ve Edenin DAN MALZEiv!E lHRA me<te ır er. ··~ b ••ı meclise bildi söylediği nutukta Türkiye cı y ASAK 82 ton ağırlığında Ol•n 
ıı, k u kıtd . gafrOSU Rusya, lsp:tnya ve Vışi . bu tayyare saatta 480 ki· 
lia •tat "e :1o~un ıpkası· Ankara 7 (Radyo gft· lometra süratle Amerika· 

·~ " rı mı r M y den pek llZ bahsedildiğini fınd '•ınd ş ır. ec· er1n ak,am Kızılay men· zetesi ) -sovyet Rusya• dan uçarak 18 ton bom • 

ti 
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t-nca.? bazıları tara· faatine bir temsil veriyor söyl~miş Turkiyeniıı Boğaz bayı Berlin üzerine atlık· 
n ı.:.. u ş h · · d 1 d Al ·ı · · nın Japonya ile bir pakt lr.ı d.. men azalıkla· e nmız e bulunan ar an ınan gemı ermın tan sonra hiç yere inme· 

... Ortt . ._ s d" T k r· . d imzalaması Amerı·kada "'t-ıi b e htiye · J· ·ı a ı e ıyatrosu son geçmesıne müsaa e eyle· den Amerikaya dönecek • 
rir 

1 
l~ksnd .1" m · · d" iyi karşılanmamıştır.Bunun ı. •·~•ııı • verılen tıılc lenısitı olen • B.ıbstil • ığ:ni ve Almanların Bo· tir. ' 

1 
' OOı -I •t •• baıı aza· pi;esinin hasıliitını Kmla· ğazlardan geçerek adala· ilk neticesi olarak Ameri 

~rınlQ f ~~k Encümen aza ya terkeylemiştir. Yarın n işgal ettiğini beyan el· kadan Sovyet Rusyaya 

SON OAKlKA 

.... el~"İ:ıi • . 1rt~en hizmet ~t akşam verilecek olan, sene miştir. Burada Loid Cor· harp kvazımı ile makine 
"'"· Mecı·ı erı sürmüşler- lİn bu en güzel temsilini cun sözünü kesen Eden ihracı yasak edilmiştir. 
~il ~ih~ı Reisi bu busu görmek ve hem de Kızıl· Tiırkıyenin lıuici siyase · 

~[~~ .netj::
1

.

1

e. ted~ik edi· ay karagün dostu bir mü tinde ve lngıltere İle olan 
, l• ""'tıtec .. x.: ~an meclise esseseye lıayırh bir yar . münasebatrnda hiçbir de· 
'llecı· "gım ·- ı dımda bulunmak için bal· ğışiklık olmadığım, Boı;raz 
C.k ıa lı&lı ~ ıoy ~miştir. 

ltt. i1Jnı1 toplana- kım,zm bu güzel fırsatı ka lardan Alman gemilerinin 
~ çırmıyacağma şüphe yok· geçmesinin Buğaılar n:uka 

/ S i6-----:----t_u_r._________ velesi imkanından bulun -
1.VJQ LJ duğunu, Rusyadan, lspan· 

"1.i • gıs navo Şehitleri.. yadan daha fazla bahsedil 
Zı a 1l • mesının duşmana yardım 

ma gıinüne mah- Stl)'lldıgllll SÔ)lemİşllr. 
15 M Sll L01d Corç tenkıJleri· 
d"" '}''" li . s program ne devam ederek <Yel'ell 

·• ht ııv" Şeb· t - · ~ y •~b· t ta f •t erımızi an ·· ··d" B ·· bü\iuk harple bugunkü ıtı.. . ra ınd l ma gunu ur. ugunyur• J 

rı.. '•rrı· a 0 duğ 'b· h b' ' l · A li'llt~tl •ıe layık b' u .gı ı şehrimizde de aziz ar ı mukayese e: mış, · 
'"• v c o Rün ır şekılde kutlımacakıır. Bu mü· mer~kan yasdımından ba· 

tır n "''-ru Yapılacak ı · . · b" 1 l ·ıt · t d"l • uu rnu tıı f o an mer.ıt4ım ıçın Turk ıs e ngı erenm zap < ı 
l 

Pro ra ındctn b. b hal 1 l ._ M 2tatnı s ır program haıırlanmış • mez ır e 5 ge me·ı ve 
• .1.3) d crasina 1 ~Y&n balkımız..ı bilJıriyoruz : muketvemet mecburıyetin· 
~~~~--~ llcı~diye mayıs 941 perşembe günu saat de bulundug.unu, Fransada 
b l' ttkiı~'İ, tniillci meky?amnda yapılacak ve m""ra • ki otomobil sanayiinin Al '>·- atı .., er ~n s b ı t t k · al tl'g· · · ı,~ bı.aı'M • l'\Ururnı • u ay ar, memurlar. Genı.; maıa ara an ım e ı 1111 

~~ht, lCa\t Ye ba.r, esnaf mümessillui ve halk beyan ve Yunanistandaki 

ı . <. - ır lota ask d d k • h '·At t •-·ı at ~ er mey an a yer a· as erı are .. a ı en"t ey 
thllt • .,,... 1 • t' 8dırı~ •ıt~ b ine heJ.ı b· y emış ır. 

3 bir >. aışJanıaca'- ır agızdao söylenecek istik· Bu tenkitlere: son ola 

b 
....._ r...ı ..... t. 1t ve bun T·· k H k u ıc·ı İt t ,,\lt\ık rı nutku t k. u ur ıva Kurumu ra cevap vere ı uaşve ı 

•eaiı ~Pi, d· tarı •on a ip edecektir. Çörçil alkışlar arasm da 
ıı ltek ra:ve 8 t rıafa . 'b~te ... '-· teki b•u k aa tam 12 de rrhlacak kürsüy~ gelerek Rusya, 
rı ( '"IC'" lı '"Jra · <:ek "b "k,. iitün yarıya mdınl c,.k ve top lspauya ve Vişi hükumet· 

dt1r"'\t(" b11 :1 11 dudı.iklm?törlü nakil vasıl ılılr ınrn kor leri hakkmdakı tnı ll er· 
"•ilk l\da l erı Y•r :l k.k f ile İtti , 1 \lretif 1erkes old ını ' a ı a asıl sız öte· de E'1enın ııokldİ naz rmı 

4 f&k e~ı· ~ liav" ş .uğu yerde yarım dakıka mudafaa etmiş ve demiş· 
'lllf ........ b l~tir11 'Ytc~ıcıerd" eh1tlerimize ihtiram vazifesi· ki : 
iL .. Ultao tn •ü'- ~ ır. T ı. 
..._ ~.L lllı llık "Uturhlan .. ürııtiyeyts geUnce : 

~l\tı y eri kata sonra meydandA yer al· Münasebetler!ııi ye harici 
'Pll11ı ~ tarafından havaya üç el se siyasetini fevkalade tak • 

ıurerı . 1 e merasını şona erer.ektir (sonu. 2 inci sayfada) 

lrak.f aki harp 
Vaziqeti 

INGIL\Z fEBLlGl 
Kahire 7 A...A.-Orta 

şark lngiliz karargahının 
tebliğine gör~, lrRkla Hab 
haniye mıntakasında lr k 
oatar)ttları çok ddha az 
laalıyet göstermiş ve 
lnp,ilİ:t tayyarderi muvaf· 

faki.\lt"tli bombardıman yap 
mışıardır. Petrol borula• 
rı civarında bir Irak müf· 
rezesi lngılız tayyarderini 
gön.incı> beyaz bayrak açft 
rak teslim olmuştaldır. 

1RAK TEBLIGl 
Bağdad 7 A.A.- Irak 

resmi tebliği: 

Garpte topçu ve tay· 
yarelerimiz ıngil:z kıtala· 
rını şiddetle boıol>ardımao 

etmİ$ v~ iki tayyare tahrib 
olunmuştur. Bir tayyare 

miz Basradaki lngiliz kıta 

atına muvaffakiv ,. taar
ruz ederek bo 
mışlır. Basra cı 
giliz kuvvetlerin~ t nrruz 
eden kıtaAtımaz şiddetli bir 
muharebeye tutuşmuşlar• 
dır. Muharebenin neticesi 
belli değildir. Dün 15 
lngiliz tayyaresi dlişürül·. 

- .-muş.ur. 

Al manganın 
Boğazlar meselesi hakkın

dı:ski düşüncesi 

Berlin ~ A.A.- Yan 
resmi hi:- kaynftktan: Al· 
man Hariciye Nezareti Ec 
nebi gazetecilerin sualine 
verdiği cevapta Montrö 
boğazlar .ııukavelcsinJe 

hiçbir değişiklik olmadığı 
m, Türkiyenin şimdiye ka
dar taahhütlerine tamanıi· 
le sadık olduğunu ve Bo
ğulardan hiçbir gemmm 
geçmesine müsaade etme· 
diğini bildirmiştir. 

İrak tavassu
f ıl reddetti 
Fakat irakta pek az cep

hane var 
Beyrut 8 A. A. -

Almau Ajansından : 
Irak hükumeti Mısır hü

kumetinin tavassut teklifi· 
ne cevabını vermiştir. Bu 
cevapta " lraka lngilizle· 
rin tecavüz etmiş olduğ ı, 
binaenaleyh bir~ uzla~· 
ma imkanının mevcud ol
madığa ve lrakın mücade· 
deleye devam edeceği bil· 
dirilmektedir. 

Beyrut 8 A. A. -
OH Ajarısınm İru •• an al. 
dığı haber'lere göre lralıt 
taki vaziyet beıı:iz heikilci 
bir muharn'..>e halini alma 
mıştır. Halk arasın da 

:da sühunet avdet eyh;mit 
tir. İrakın pek az cepba· 
neşi olduğu aalaşıhyor. 



Fransanın Suriye manda
sı hala baki mi ki ... 

Mılietler cemiyetinde 
Türkiye murahhası olarak 
bulun mu~ Necmettin 
Sadak, Akşam refi· 
kımizde «f ransanm Suri· 
ye mandası» başlığı altın· 
da neşrettiği başmakalede 
ortaya hukuki bir mesele 
atmış bulunmaktadır. 

Mevzuun ebemmi)·etine 
ve tal lilin isabetine birı bt:n 
bu yazıyı aynen ikti:,as 

"yliyoruz: 
«\1ilıetlcr Cemiyeti misa 

kının yirmi ikinci madde· 
sinde deniyorki: 

d- Asağıdaki pren· 
~s;pler, harp neticesinde, 

evvelce onları idare eden 
devletlerin hakimiyetinden 
çıkan ve moderen dünya· 
nm hasseten güç şartları 
içinde kendi kendilerini 
ıôareye henüz muktedir 
olmayan kavimler tarafın· 

.·dan me&kun bulunan müs· 
temleke vearaziye tatbik 
edilir. Bu kavimlerin refa· 
hı ve inkişafı, medeniyetin 
mukaddes bir vazifesidir 
ve i~bu misaka bu vazife· 
nin (asf için garantiler 
dercedilmesi. gerektir. 

- 2-Bu prensipi am•li bir 
21urette tatbik etmek ıçın 
en eyi usul, bu kavimlerit 
vesayetini,servet kaynakla· 
rı tecrübc.leri, veya coğrafi 

. vaziyetleri bakımından bu 
mesulıyeti yüklenecek kud· 
rette bulunan ve bunu ka· 
bul etmeye razı oltm naÜ· 

tekimil milletlerer emflnet 
etmektir: Bu milletle ,bu 
vesayeti "Mandater,, .vekil 
aıfatiyle ve Milletler Cemi· 
yeti namını jfa ed~rler. 

4- Eskiden Osmanlı 
imparatorluğuuna aid olan 
baza camialar öyle bir te· 
kamül devresine varmış.ar 
ki, müstakil millet olarak 
mevcud:yetleri muvakka· 
ten tasdik edilebilir, şu 
şartla ki bir mandater dev· 
letin nas\hatları ve yardı· 
mı b.ı mi\l~tlerin jcJaresİ· 
ne, bendil~ ·ini yalnız baş• 
larma idare etmeye muk· 
tedir oluncaya kaaar reb· 
berlik etsin.,, 

Suriye, bu son kısımda 
izah edilen•·Maa·dat,, mem· 
leketlerindendir. Bu Suriye 
mandası da 24 Temmuz 
1922 tuihli Londra mu· 
kavelesile Milletler Ceıai· 
yeti tarafrndan Fransaya 

tevdi edildi. Latince -Man· 
datum,, dan gelen Fran· ıı 
ca "Mandat,, 4 kelimesinin 
tam karşılığıda bir ~alısırı, 
dierğ bir şahsa, kendı na· 
mına hareket etmek lıJk· 
kını verme.si .. yani "veka· 
let"tir. 
Demek oluyorki Franıa 
devleti, Sur\yenin idareıi· 
ııi Milletler Cemiyeti na· 

mnıa vekaleten üzerine al· 
mıştır. 

Fakat Fransa ongün p ev• 
vel MiJletler Cemiyetinden 
çekilmiştir. Şu halde şim· 
di Fransa, Suriyeyi kimin 
namma idare ediyor'! ,Mü· 
vekkifüıe istifasını ı tak· 
dim etmiş bir vekilin, onun 
namma hareket etmek hak 
kı baki kalır mı? 

Milletler Cemiyetinin 
ismi var cismi yok. tVarh· 
ğınm bugünkü haki :i 
kıymeti ne olursa olsun 
bu müess~seyi k·ıranlar 
henüz feshine karar vero·iş 
değildir. Fransa'nın ora· 
dan ~•istifaya lüzum gör· 
mesi de mevcu.:.liy etinin 
delilidir. Bundan başka, 
yirmi sen~dir politikasını 

bu 'dılletler Cemiyeti mi· 
sakına istinad ettirmiş,Ha· 
tay davasında Tiirkiyenin 
en haklı iddialar sadece 
bu Milletler Cea.ıyeti man· 
daterliğine dayanarak red· 
etmeye uğraşmış hir devle· 
tin bu hukuld incelikıere 
her zaman nasıl riayet 
adeceği m"rak uyandıra· 
cak bir hadisedir. Bu sft· 
hada bizi şahsan alak•dar 
ede ı mest-lenin sadece 
hukı ki tarafıdır. ''Mukad· 
des vazifosi" bittiğine gö· 
re, ~imdi Suriyeyi fuzuli 
mi i.,.gal ediyor? O Suriye 
ki mılletler Cemiyeti misa• 
kının yukarıya nakl .. ttigi· 
miz o•addesi, istıklaıinı 
derpi ~ ediyor. 
Beyıu lmilel hukuk merak· 
hlarıne eğer· hali varsa· 
hoş bi,. mevzu,, 
~---....-~ 

Çok/e~ibir 
kaza 

DAGDAN YUVARLA
NAN BiR TAŞ .BİR KA 
DıNIN ÖLUMÜNE SE· 

BEP OLDU 
Dün Habibneccar dağı 

önündeki seyranM:ta · 
feci bi: kaza olmuş ve bu 
kazı bir kadının Ölmesile 
neticelenmiştir. Vaka şu· 

dur: 
Biniciler mahallesin· 

den Hamit Karası 32 yaş· 
larında Azize adlı hir ka 
dm komşularile beraber 
yemek yemek üzere dağ 

etl"ğindeki seyranhğa git 
miş vp bu aradıt yağmurla· 
rın tesirile yuv ulan•n 10 
kilo ağırlığında bir taş za 
vatlı Azizenin başıııa dü· 
şerek ölümüne sebep ol· 
muştur. 

"Hamlet,, 
BU AKŞA'vJ TEMSıL 

1 
EDİLECEK 

Sadi Tek Tiyatrosu 
dün l\kşam "lns n Mabud,, 
piyesini temsil et iş ve ae 

Harp vaziyeti 1 

hakkında 
UJRDLAR KAMARASIN 
DA MÜNAKAŞı\LAR 

Londra 7 A.A.-Harp 
vaz;)•eti hakkında Avam 
Kamarasında münttkaşa · 
ve müzakereler dl'!vam et 
mektedir. Bu müz~kerelf'!r 
esnasında söz al m ,.skiH~. 

ÇORÇıL 
kabinesi 
( Başı 1 incide) 

dir t"ttiğimiz v~ bugü akü 
ihtiyatkar vaziyetile dün · 
yanın takdırini kazanmış 
olan Türkiye, Alman nak 
liye ~emilerinin Boğ ızlar 
dan geçmesine Montrö mu 

kavele~inin dördüncü mad 

biyeNuırları nHor 3e· 1 
desi mucibince mani ol· 
mamı~tır. Çünkü bu vapur 
lan tevkif etınek hakkına 
malik değildir. Bundan 
başka bu nokta tamamen 
Türkiyeye ait bir iş ve 
muabedenin tat~iki mest'· 
lesidir. Türk - Iran anlaş 
masmdan tamamile haber
darız. 

lişa harp va· i iqte •• r>l 
de ister alf" •. un '•a· 
·ima doğrıı old ak efkarıu 
mumiyc ye bildirilmesini İs· 
temiş, diğer hatipler de 

aynı sözleri söylemjşler· 

dir. 
Hükum'!t sözcüsü Lord 

Mon da Lordlar Kamara· 
sında umumi vaziyeti iza· 
h;derken Yunanist&nda 

Alman nyiatının çok bu· 
yük oıdukuna İş:\r~t eyle· 
miş ve bu aradı ağır harp 
malzemesini terkeyledikle 
rini fakat bu malzemenin 
b\mamil"' tahribedllmiş bir 

halde bırakddığmı ve , Yu· 

naniıtan harbinin harbin 
ilk saf hası olduğunu söy 
lemiş ve Afrikada İtalyan 
!arın 375bin kişilik bir or 
dusunun imha edıldiğı· 
ni, bunlardan 200 bin ki· 
şinin esir olduğunu t~ba· 
rüz ettirmiştir. 

Lord Mon, Yunanistan 
da lngıliz kuvvetlerinin bi 
re karşı 6 nis!Jetinde Al 

man askerile mÜc•deleye 
m~C"bur olduklarını ilave 
eylt"mıştır. 

DENIZLE.{DE 
l.ondta 7 A.A.- Bir 

lngiliz muavin krovazörü 
il~ Girid adası açıklarında 
) bin tonluk bir iaşe ge 
misinin düşman tarafından 
batırıldığı Ingiliz Amiral· 
lığında'\ bildirilmiştir. 
HAMBlJRGA HUGUM 

Londra 7 A.A.-tngi · 

liz bombudıman tayı ele· 
ri dün tıkşam Hamburga 
çok şiddetli bir akın yaır 
mış havanın s;sli olması 
na ragmen hedeflerde bü 
yük yangınlar çıktağı gö· 
rülmüştür. 

- PuRTEKlZDE ASKERİ 
HAZIRLlK 

Londra 6 A.A.-Mün· 
takil Fransı A nsı bildi· 

riyor: 
Topçu V· !e küvvet 

lerini ih liva • en Porte· 
kiz kuvvetleri Yeşil burun 
adasına hareket etmiştir. 

~eşriyat Müdürü 
. Selim ÇELENK 

'C.H.P. matbu•, ~NT AKY A 

yirciıere istiklal mücadele 
aiııin en heyecanlı saatları 
nı muvaffakiyetle yaşat:ıuş 
tır. Bu alcşam beynelmilel 
meşhur eserlerden ., H11m 
let,. temıil edil~cektir. 

Çörçil, Loid Corcun 
diğer tenkitlerir.e: birer 
birer CC\'ap vermiş lehli· 
keli bir zamanda bile pur .. 
lamentoda bu işferin ko· 
nuşulmasınııı lngiliz de · 
mokra>i'Ji namına iftıhar 
e füecek bir nokta olduğu 
nu, hükumetin ber şeyı 

ölçü ile takip eylediğini 

söylemiş ve HÖzlerine ~öy 
le Jenm etmiştir : 

" 13alkanların Alman 
boyunduruğuna <ıÜşmtsi 
Alman ordusu için kuv· 
vetten ziyade bir memba· 
dır. Bu bir kudret kayna 
ğı değildir. Hiçbir şe~ 
Aımanyanın akib~tini de· 
ğiştiremez . ,, 

Bu ı zun münakaşalar· 
dan ve Çörçılin nutkun -
aarı sonra Avam kamara• 
sı 3 muhalıfe karşı 447 
reyle huku nele itımııd be 
y··n etmı~ur. 

( INutkuo sonu, yarinki 
sayımızdb) 

MISIRDA VA:'.IYET 
NEDiR? 

Kahire 7 A. A. -
Röyter Ajansmın garp 
cephe•ind~ki muhabiri bil· 
diriyor : 

Mısn hududundaki va 
ziyetin l ·ariz vasfı şimdi 
şudur: 

Gerek İngili~ kuvvetle 
ri ve gerek mihvercilt>• 
rin kuvveti durmadan tak 
viye kıtaatı almakta ve 
her iki taraf mütemadi ke 
şif taarruzlarile hatlarını 
düzeltmektedirler. Alman 
miinalıcale yolları hergüıı 
bombardıman ediliyor. 
Bingazi yolunun ltalyan 
ve Alman nakliyatı için 
hayati ehemmiyeti \'ardır. 
Bingazi limam lngiliz tay• 
yureleri tarafındau bom· 
balanmaktadır. 

tN GtLIZ RElSM TEBLİG1 
Kahir~ ·ı .A.A- lngi· 

tiz Ortaşark · karargatunm 
tebliği : 

lrakta Habaniye mev· 
kiinde lngiliz tay ıareJ<!ri 
faaliyete devao: etmiş ve 
düşmanın topçu ateşi fası· 
l~ lı ve çok seyrek olmuş· 
tur. Basra mm takasında 

sü1<.ijn vardtr. 

Nisbi bir aükQn ~ar 
Kahire 6 A. A. ,,.,.. ki 

Askeri sözcü Tobrukt• fi 
vaziyet hakkında şunl• 
söylemiştir : , 

Şimdi lngiliz ve döŞ 
mar kuvvetleri karşı k•I"', 
şıya son şiddetli çı.rpışlll 
lamı tesirinden lcalkıoıı>8' 
ğa u~raşmaktttdırlar. 06', 
niz yolu lngilizlere tıfJ1.'"" 

~bll'' 
mile açıktır ve ıı:ııJ . 

l I' 
miktarda Alm~n ve 0~lt 
liz esirleri dr-niz yol' 
Tobruktan tahliye edilı:JJİf 
tir. 

l RAK HADISELE~1 

VE ALMANYA 
Bertin 7 A. A. _.... d• 

Irak hadiseleri bskk1
" fr 

yarı resmi Alman ıneb'ır 
li şu mütaleayı ) ürütıJJe 
te~ir: 

M ·•-'kde 
usul petroller•.-~ JO 

nizd~ ve orta şarkt11k1 
-· 

giliz ordu ve donaofll1 .,ı 
nın bütün petrol ibtiytı~'11 
temin etmektedir. sur~ 
rın Almanya eline g~ • 
si lngıltereyi iki bakııJJ 
dan tehdit etmektedir:~ 
lngılizler petrolden '°'ot 
rum k~lacak, Hindiıt• lı' 
g•deu yo) büyük bir rek • 
lıkeye maruı b111unacS 

tır. / _____ _.,.,.., 

Kum ihza'' 
Hatay Viliyeti~~e~İ 

1- Vilayet dahıhf1 al 
şöst-lerde kuHanılın•lc .~ 
re (1000) metr" o>~İ 
ocaklarda konkasör tİ 
ihzarı tf"krar açık elcıilt 
ye konulmuştur. IJ11" 
2- Keş~f beddi ( 
liradır. ~ 
3- Bu İşe ait e~rak~ 
fıa Mü1ürlüğiinde g 
bilir. c,f .. ,,,, 
4- Eksiltme 23--'d,> 
Cuma günü sc1at t6 l 
takya hükumet kon•!! 
encümen odasında t 
caktır. / 
5- Muvakkat · 1~ 
(300) liradır. ,J 
6- Taliplerin tic•r;,',I, 

sına lcayıth bulundıJ "'"" 
dı'lir vesika ile ın~\' ıe"J 
te:mioatı tediye ettılc at' 
göst~rir evrakı .-dıf 
ibraz etmeleri ısı•.., 

1 

Sat/ık i#' 
dükkÔ~ 

Biri meydao ti 
da diğeri uzun ç•'dıl'J 
dükkan satılaıak1' ;"/ 
tiplerin OrbaniY~ı,e 
sinde Yusuf Gar• 

caatları 

Halk.~ 
Bugünden i~O 
iKi CANLI ,a 

Ya"mda: Çöl k• 


