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, ?ia111n makus ta Mill~ Şef'i- . Ed~n 1 Yugos/tıvqa 
lzlfli •td •"" . •• mızle Atın a.elan Beıgra ~Bütiin ihtiyat ted 

ııc. '!genl fal aun Y.ugos!:ıvp Kr~Jı da gitti birlerini aldı 
J.fJ;zi )~ Ş ~ idi 1 

Bertin l A.A.- Al· Belgrat 1 A.A.- Yu· 

n 
ll etı•n g·ır•raffıg""ı !bu arasında d goslavya Başvekili Simo· u mdn ajansının bildir iği· 

'> '•iJ Ankara 1 A. A. - · d bul niç, Ecnebi aı'anlar tsra· 
l.\.t l •• •• 21 {d ne göre, A'tioa a unan 

•• l gunun nez· qt o··.. Yuaoslavya lcraıı M ·ı·este fnıdan h"lkı endişeye dü· ~ İngiliz Hariciye Maıırı t.· 
1. tlfll'h •• d •• k ikinci Piyerin öükümdarh· ..J b .. B d şürecek haberler karşısın· 
. •wcU un taş ln he,ıı1.e- i• de elması münasebetile (~en ugun eıg<a a mu· da bütün memlekete h\ta 

l 
l. ::7 Rf"isicümhurumuz ismet vasalit eylemiştir. Kendi· ben bir beyanname neşret· 

' CQtz Q «.Uf lan dl lnönü kendisine çekilen sin~ imparatorluk Et kam mi•tir. Bu beoyanoaınedo 
lsti'-ı.- 1 _ · harHye Reisi GeneııalDiıl " \ı l' tt... ın- tebdk telgrafma cevap dertH\yor ki: 

c Ürk t ucad"ıesiuin Karadeniz ma!'•ları telc:ib;et k de refakat etmektt"dır. ..Ortada t•.laAşa du·· ... 
1 '- ar ih' w vererek en harareti i teşe ... ~ 
llıt '·c 1nin .. n p"r· · •· b d ~ Yı [ / 

l 
., Cn "' u mış ,,..e Un an sonra 'lıst k·· .. ·· b·ıd· • t" unan f ar mek için hiçbir sebep 

ıas1111 t ''k.ıeng'ın b'lr •nf. E urunu ı ırmış ır. _.. t~men nvcr Atat herita ,;·· k }'; yoktur. Hükumet bütün 
hıi\ ~ eş ıl d .k. . .. . Ü ... . l .. f ur ~ ıtnan b .. ..k b ••Otı laf • C!l 1 tnCI UZCrm e İ1'IOCI DObÜ za eri. uyu ı•r ta komşularile sulh ve İyi 
dorı6 erınin 21 · ı nin bütün saf .. hatını oaıı· ' ·· b l · 'd mu d·· ncı yı • .. 1:;Jost 'ı·· iiıu munase et '!rl l ame et· 
Olduiu İ~'ll bütün yurtta laochran ÇOlc de~erJi İZ8 · U ~I "O ' arr uza 'İıa zır mek azmindedir. İktidarl 
t:virıd,!dt:ı febriniiz Hal· hat vermiş, derin bir ali· A'.ti ada büyük mız dahilinde olaıı her va 

C~~ll~ \'~ taı~~ndb~n teza· ka V~ heyecırnla dinlenen bir nütrıayişıyapıldt lan zy}()r sıtaya başvur.;rak bitaraf· 
'tirıue k H ır heye· bu ilzahat lkış ağnağile Atina 1 A. A. _. Ati hiı mızı müdafaaya azmet· 

d',_.tvv .. ıc Utlınnuşhr. ıık sık kesilmiıtir: Bunu Kız na Aiarun bildiriyor : Y:una ı\İslana ln gi miş bulunuyoruz. Sebep· 
'ıl""' C de L' b 1· . d b" l b . 1 ) L 1 . f t" l 

11 
"•ıı iib· na er ver· ısesın eıı ır ta e enın o· Gazetelerin yazdığına iz l.K.UVVel eri ıya ğ ~ız ve zarar' n •.: ıce er 

vi' ıt t 17•.3~ıerasiın dün kuduğu çok eye<"anlı bir göre geçen , puar güoü mijktadır v~recelc: olan lüzumsuzdyer 
:ııeı<> ' " da H lk t;;İi ile Erk~k Llıesirıden Yuaosıavyıa sefarethanesi değiştirmelt;rini mene iyo 

ain(j l\~ııdl\ . a e 6 Berlin 1 A.A.-Aloıan 
1

.. en lllti l..ıae taleb~ bir talebenin okuduğu lnö önünde nümayiş yapan rum. 
0Ylt-.diğ· 'ckke k ılÜ m .ınzumesi takıp eyle• Yunalılar oradan Tiirkiye Ajansın•n Atin~dan bildir Herkes evirde ve ye• 
ha~ı. 1 iıtikı· p oronun · le ı. 1 B·- ··k El ·ı'ğ· b. -·· .. di"'in~göre, Y.unan ordu· j rı·nd ... otııracak ı· •"ı gu··c·ıı ... 

'l :,rnı~tıt, at ınarşilc mış ve ço aı"ış anmıştır. uyu • çı ı • ınası..,onu· 5 ~ v •• 

1 
ı•ıcr• . Manzumeleri müt~kip ne gider~k Türkiye Cüm· ıu Ohri gölünJen A<lriya m~ıgul olacak, icabed,r· 

rni~ • 11ırıd. t"ı'- d~nizı· ne kad..- olan se melnlekclııtin ,.,\ıt.iklal ve 

P 
... olırı•k .. "ba,ta Vali· Halkevi Mi.izik kolu lıtra· hurr"isi ile Türk ordusunu ~ 

.. " .-ı·...ı0 J ı•· ı ı d A tl k h · d şer fini müdafaa için cam 
o .. t

1
tti, 8 .. ( d~lerc hi.ıkumd faııdan müsamere V<"rİlmİş ~lu ete lfol amıf ar &r. rnavu U cep eım e 

"<l " ı a·· ··k Eı · b l'- b b' nı verme;ı..e de hazır bulu· 

1 
.. 0

1 
rıu, bıth" Ye. Erkanı ile ve milli oyunlar oynanmıı· uyu çı 8 aı:ın u coş· umu:ni ır taarruza geı;· ~ 

<>t "' • 'Vc"ı t kun tezahürata ka~ısanda mek üz·rc hazıl'l .. :ımıo;:ltr. nacaktır . ,, 
k tın t , v~ Hopar ır. .. v B d ~sif L.· <- tdırıı k 

1 
H l'- . d I b birkaç defa Balkona çık· Yunanishına' lngiliz lcuv· f elgra 1 A:A.-Yu· 

Ilı•"' uıt h, 11 .. "P ıyan a K>~vın e yapı 1tıı u '- b · · d ı. ı tıoslavya Hükumeti bü· 
f .. ,.t, idi. il: kuttcsi bulun- çok heyecanla t5renin bü maa. mec urıyetın e u . vetleri yağmaktadır. •tün ihtimalleri göz önün 

b !stiktaı tün safahata Hdparlörlerle mışlan:lır. Yunt:n Yugoslav de r tutatırak ioabeden ted· 
f "'llş~Utrı Iİlilrşını 'iDağ şehrin her tarafına ne~re · ltalyanlar ar tık hududunda bir lngiliz Ge birlerin hepsini ~lmıştır 
(. ~·~ )~~~rr11ş,, ve dilmiştir. kımılelamaz oldular neralı tedkikat yaparken Bu arada hiçbir Yugoslav 

~·efee - ------ Ati na 1 A. A. - 1 Ar· görülmiiştür. vagonunun yabancı mom· 

'"8a~ .. Ak~ .'mese'.lesi ha K.kın ıJa navutluktaki fta)yan taar· t·J;'rı•t ı-ede Jdcetlere gitme6i yasak e· 
·~ l"-.. 11 ' Uı ruıu .srtık tamamile dur. '1.j, , . dilmiştir. Bu yol<:ular. ~ lıu· 

t i ":e /lniz fParti grupunda jzahat muş ve cephede · tam bir Asınara da lngitizle· . ~·~( ~S~a,yuftıieyiı!'i~ç~e~v~ir~in9illiz)E7'• 
Cu~rıkıra l ıat Z~nnnı İtt~fakla k11b.11l edildi ' aükQr.et başlama .hr. ı ün ı rin elf ne düştü SO NDAKlKA 

A• hurj A. A. _ l b" ve bugün hiçbir ltalyan V / 
lYlt:cliai Yet liatk . . cı! ır taarruzun vuku bul c..1 d Kahire 1 A.A.- Uu ı ugOS QiJYQ 
liilın· bı.ıgun R .' Parfüı duğu, fakat gf!rck merkez harelCeti kafue itmemiştir. ak,am ne~redilP.n Rresıoi 
t 1 G~ C\S ck"t• le Bir Yunan keşif kolu ltal· Edeııin Relgrat Opl& • .. llıtı ' 1 umandanhğlmız ve gerek hir tebliğe güre : Keren in 
lf'ıı :nıış Ve •,/ut. t-ı~~iğind~ müddeiumumilikçe hadise y~n skip~r_lcdrink~enl !birini e zaptından sonra takip edi· ziyaretini yalanlıyor 
D . 1..)8•,, .... ' t:ıuye ~e- . d d gır"re ' ıçın e ı ta yan a· . ~ ı 2 A A A l\efık s~Cıtılırniz D 6 ye vazıyet e i1 iği ve adı ra öldün.aüş ve bir kısım Jcn düşman sür ttla rıicda fr'Ve grat . . -, va-

ıı ş•kcrj 'Ydaın h"· o~tor geçen Subaym derh~l as· d~vam eylemektedir. lngi- la aiansı bilairiyor: lngi· 
tııııt 11 bugü;ıicukumetçe kerliktera tardoluııarok esir /alar;\k k.endinsipet· ne liz kltaları,Erilrenin merke • liz Hariciye Nazın Eden 
trııı, Yk''Pılaıı 10 ~ •fltışı {ia mabkem~y~ sevkoıundyğu tlönmöştür Şimdi • t~şeb· ıi olan Asmara şehriııide ile Erkanı Harbiye Reisi 
}ı ı.lıuı . ıcuru•ız h büs kudreti tekrar Yunan Geı\eral Dilin BellJ'rada 
Jtş ııııu... " •m eyan cdilwi~ ve bu izahat uptet n i ~!erdir. .::>011 klrlıt e. ""'~il ıstl'o~jcl· k.f hlaruı eline geçmiş ı,ulun· aeldilderi hakbrıtla · Ber-
t\:~ )'a ı .,,ır. a i görülmu··şıu·· u- r. ı.· t f ·1 l 6 

f y ıaııld Pı aıı bu ıo it maktadır. oe1ı:.ız Sl\il zall ınua ara a· liııben verile1' h11ber halıt-
c\ı~lad arı 3 k u rında bir liva kumandana· 14ında re!mi mı.,hafilde hiç 

labh 1 C ah\'1tl UrUŞunuıı •~eker fı•at}arına ı/_ı•Jv. ba~~ı- da OUİUnan 800 flalyan t· ı· t 
1
-t r\t~111 6 rtıasttıf d<>lrı)'ı He y . K u . .._ >• r ma uma yo"' ur. 

'1 b l 'd,. llıa Ve 'l •lı: esir edilınişitr. iGeriyc çe· {ngiıJter:-enin 
Sııı 'İllİlli n .. d U· a .~ırn 1 .• ı v.us za """ yapıldı ki lirken H auc.~İstandeki ttın·, .cdıtt-ce"ı u afaaya #"; VfJC.,.., . ,,._ ştıt ,_ & nı b lEll ~ yollan tibrib etmiş olıın ha p r.n.-as aifıı 1ı11h . '>tu eyaıı 1 nnd~ 100 itodau fazla şeker bu· l ~ """"' ~ l "hn

1 
t P, 'llaşvel(I' talyıuı İntalanna rağmen 

'kab ••vip . 1 ıı lunanlar bu akşanıa ı ka.J_., be.vanna- ı · ı· d d . b b Dakikı.:dar 7360 in· '3 U( "'Ylc . V~ ıttifalc \ıils · J ngt lZ or usu ısa a aya a 
tak . \ıtldan lnışhr. .me veret!ekler doğru süratla ileri ıuaı..te· giliz lir~'Stna (Jbalığ 
llı.\ı.:~ri oku,,'<>rır, bir sua.ı Ankara 1 A.'flA. - bulur dukları aıaballiu 'en dir. olmaktatlnr 
·.- lrc:t~ b· °'"llur (J Koordinasyon bcyetiııin l ._ M k 1 Aeoıua şehri 22 hin Londra 2 A.' A. - -

lltih -.. ır • 1,'J... • uu b - ıüjüıı; üt iye memurla· . ( l . ı · . ı 2300 le .. 'ie <:: ~ '""'llYıtt D't ugun neşreJilen 430 nu· nu UI u ve uenm:.ıen lııgilt6rt' f1in geçeıi' bir yıl 
iiı:ı 11 ı_ og, f ı, nı-:.. l b" k rına bir '>eyanname il~ l · t'f J b" l d d ı "' fıa ~ l ı tta • Yı falc·· ı .ua • ır ara~nomeıile .1 b"ld" b d me ti'! ır ı a a ır yaya ar için e1'i Harp mas~a rı 

ul Ctck L· 1-llaı,,, t h "• u buğünden itib ren eker ' e 1 ırme~e mt"C ur ur· Jfiundan sonra Ualyırnların 3 milyar 746 1ruilyon '1ngi 
kldl.İt<J ~.r Rec~ b ucuıu ~i.Uarına kilo b şıoa ao ~ar. EllMinde 100 kilo • ıı~oıı lituanı olatn Musu\IV&· · Iİ:t Krıtllllll8Ul..OMğ olmu~tur. 
ırıd~ ~R1.u şay, .. 

1 
elcçiıiııi k dunıaş ğı bu1ttnıınlar h~- · Bu bir rekorJur. Nor•,mal 

l•L .. •L·d .. 8rı haL uru~ m -yapıhmctır. moda yalı.:mda .düşm~sı 'J'"! ""'&t 11:"' r:: " ,-tınname vermiyccakler • ·d t b
00

t d idi ~ '" ...._ ~r Vekili .. •.· Bu lcararııameye aöre, beklen ektedir. varı 8 1 aazara'ı u çe ~ 
• l.l ... , "l . .... ın ,.. dir. ~ 2 milyardan fazla arık var 

~lı11ı u ' lll 1 tcıılbckt sınai müesııeselerle iptidal ·ı 1 Niaan. aah günü ak· terideu almaca le tar. dır. Bu açak • istik razlarla 
L "•p Miidaf:a A.dtiye v: ~~ddeleri 1 ker lan f.11b· fammdam ;e111vel satılan fa Alakad<ar memurlar, ka~hlmışhr. 'Bu bestt~a 

lr '"ı;:~trtıiş Ve f~c1 killeri n a v aair imalathaneler 

1 

kat lıeııüı. sahiplerine gön yukarıdaki esııslar daire· göre lngiıterenin harp 
) ı-r_. ı lııekika el~crind mevoud .. ,eker derllmiyen şekerler" de be siuJe l>~yımneme Terenle 0mısrafıan dakik.adn ;]860 

IQdllQ bö)• llllKtarmı 2 UlSttn çarşam • y1tunamey~ ith l edİlcc.!k rin Vaiiyetini tettcik \!de• lngitiz lİrHIOB Oalİğ ol • 
ba güniı akt•uuna kadar ve bunların fiat f 11rkı mü~ ce"\erdir, .. maktadır. 



Görü,ter : 

BZ.r lemenı i 
Cami Vf" helanın hiçde 

münaseb,,.ti olmadığı hal· 
de rc.aalesef <: kse:- c mile 
rimizin avlularına mutlaka 
umumi helalar ela yaptırı

lır. 

Burıda zaruret vcırdır 
diye kimse iddia P.demez 
ihtiyaç varsa belediyeler 
münasip yerlere umumi 
helalar yaptmnnlar. lba
det ettiğimiz bir mabedin 
aviusuna helu y ıptırılma· 
sı veya yavtmlmış olanla· 
n ol,tuğu gibi muhufaza 
etmek affedilmez uir ıhma! 
vf: saygısızlık ols:ı gerektir. 

Netekim bnuu nazarı 
lıkkate alan Evkal Umum 
Müdürlüğu Ueyoğhndaki 
Ağs camiini tamir ettirdi
ği bir sırad t ht-lalan yan 
sokağa ::llımş v,. cami ıle 
müna ebetinı htm:ımen kes 
mek suretile çok iyi bir 
yol tutmuştt1r. 

Cami ve helaların bir 
arada bulundurulmasını 
havsalam almıyor. Bunla 
rın arka sokağa alınması 

veya başka tarafa naklet• 
tiriimesi temeııniye ~ayan 

olur. M. Süheyl Esen 
.,-~_,...,,~--

• 

Halkevinde 
u ~kş<ımki kon· 

fcrans 
Halkevimizin tt:rtip et 

tiği seri konferansların 12 
incısi b\ı akşam saat 21 

, de Halkevimiz salonunda 
verilecekt ir. 

Konforıııısın 

ıeyllııci lı ktır. 

.nev:ıuu 

dutta v .. goıı d .. ğişlirecek· 
Iedir. 

Ba~vekil tarafından 
nt-şredileıı b~yanname Bel 
grttd radyosile ve ScHıt ha 
şına Lir defa tekrarlan· 
mıştır. 

Bulgaristanda 
'Umumi ~eferberlik 
şayiası yala nla•nvor 

Sofya 2 A.A - Ofi 
Ajıınsından: 

Resmi Bulgar mehafııi, 
bulgaristanda umumi se· 
fer berlik .. haberini kati su
rette yalanlnmoktadır. 

Yugoslavyanın 
'azimkarlığı 

Aln1anya 
Türk ma•buatının 
eşnyahndan nıeın 

ınu ı değihniş 
Beri\n 1 A.A.- Bir 

hususi muhabir hildiriyor: 
Alman Hariciye Neza 

r""ti, Y ııgoslavya mesele· 
sind"' ViyaM prtk~ı e• ra· 
fında Tür matbnahnm neş 
riyatandau şikayet etmek· 
t<'dır. Bunanli\ herabn 
Berlin bu neşriyat e!ıem· 

nıiyetsiz telakki eaiyor.Al 
maıı matbuatı, Yugoslavya 
daki Alman tebaalarmuı 

avdetini ilk d efa olarak 
bugün büyük bır ehemmi 
yeti~ kuşılamışlır . 

YUGOSLA Y ADAK! 
AUvlAN VE. ITALYAl\l 

TEBAALAKt 
Triyeste 2 AA.- Yu 

gos!avy11daki büti.ı:ı ltal· 
yan teb.\ası hurllya gel· 
miştir. Halen HtJgratta 
ıtalyarı Elçisi i1e Elçilik er 

kanı kalm .. mıştır 
Diğer taraftan Alman 

tebaalan da Yugosıavyayı 
tamamen terlıceylenıişler· 
dir. 

Eski Nazırl ;ı. ı te 
kaüt edildi 

Belgral 1 A. A..- Kra· 
lın bir enıirname::ile eski 
Başvekıl ile Nazırlar teka 
iide scvkedılmişlerdir. 

Maçek henüz Za~rap· 
ıan buraya dönmemişti·. 

Pasif mtidafa 
tedb ı rleri 

Bf'lgratlA.A.-OfiAjonsı 
bildiriyor: Yugoslav rad· 
yosu ha!ka hava taaaruz· 
larınu '·ar ş1 pa •İf uıüdafaa 
ve korunma tedbirlerini 
bildireıı !er:>l~r verm!!kte 
dir. Yugoslavyada şimdi 
tam btr sükiııı büküm sür
mektedir. 

Londrada t emaslar 
Londra 2 A.A. - Yu· 

gosıavyaııııı Londra Eıçısi 
dün lngiliz hariciyesine 
gidere-k uzun müddet kal· 

mıştır. 

Balkanlarda 

Japo -Al 
•• •• man goruş-

meleri 
Hiç bir neticeye 

varm3, :n ış 
Roma 1 A.A. - Japo ı 

haTİciye nazırı dün saatl6 
da Romaya varmış ve İs· 

tasyoııda ko nt Ciyaııo ta · 
tarafınd:ın selamlanm·ştı r. 

Londrn 1A.A. - •1Üs· 
tak il Fransız ajanst bildir\· 
riyor : Berlinde Japon 
hariciye lı:ızın il"' A!ınau 
hariciye nazın arasında~i 
görüşmel'!rİn hiç bir müs· 
bet neticeyrı varmadan so· 
na ~rdiği haber verilmek· 
tedir. Söy lendiğiııe göre 
bu müzakerelere Matsu· 
oka Romadan tekrar 
Berline döndtiğü zaınarı 
ve bir Sovyet müşhidinin 
hnzurile ba~lnacaktır. 

Vlatsuokar ın te· 
maslan 

Roma 2 A.A.- Japon 
Haricire N:ızm Matsuolca 
dün öğleden sonra Kont 
Ciyar.o ile uzun müddet 
1,Örüşmüş ve sonra birlikte 
V t'nec.Jik Sarayın' gidere-k 
Mu!l::>lini t"rafından kabul 
~dilmiştir. Bu müzakere 
bir sa1Jt devam etmıştir! 

Fronszzla aç 
kalırsa 

Bunu sebebı Aıni· 
»al Dar landir 
Nevyork 1 (A.A.)

Ct-ıayir açıklarında F ran · 
sızlar:n İngiliz gemilerine 
ateş açmaları Amerikada 
da b üyük bir infial uyan· 
dırımş~ır. Amerikan nıat· 

~uatı, Alllerikamıı insttni 
duygularının neticesi >' · k 
Fransaya gö r•c .!r 1 
olan erzakın A 
ne gemesırıı ' .. ""..! • 

mez. 13u har ek A buııu gÖs• 
tt rmektt:dır.C.ğer Frausızlar 
aç kalırlarsa bunu Amiral 
Dar landan bilınt!lidırler. 

Y av•ız hırsız 

Vışi 1 lA. l..)- Ceza· 

Hitlerin bütiin yir civarındaki hadise ıııü· 
nasebeüle Vışi ..ı lıükumeti 

planl<trı alt Üst oldu Loodraya bir: protesto 
Londra 1 A. A · - gündcrmiştir. :Su notada 

lngiliz matbuatı Ualkaıılar lngiliz harp gemile. iııhı 
vaziyeti hakkında şu nıü • selah1y~tlerini tecavuz et· 
tal,..ayı yürütmektedir : tiğ: ve bu hareketin bey· 

.Yu~oslavyaım aldığı nelınilel kaidelere uygun 
. · Londta 2 A.A.- Röy· 

terin diplomatik muharriri 
yazıyor: 

Yugoslav hükumeti ta· 
mıımile azimkar bir hattı· 
hısreket takib eylemekte· 1 

dır. t:Su hükumet siyasi is· 

ciddi vaziyet Hi('erın Bul· olmadığı bi!Jirm ktedir 
ı kanlar ıçin h .. nladığı . . ~ ... 1 .. 

1
• 

1 1 
. . . eşrıuyat Mu•.luru 

t. tiklal ve mülki tamamiyeti 
ni muyafaza etmP-k .istiyor 

Pakt Yugoslavyayt bir 
harb sürüklemiyorsa bu· 
:ıu kabulde tereddüt etmi· 

yecek ve namuslu bir mu 
Ledeyi reduetmiyecektir. 

1 p an arı tt t u11t etmışllr. S I'• C,:ELENV 
Yugosıavya bütün ihtimal·· C.H.P.~1\:~httı;•AN l'AKYA 
lt•ri 11azar11dikkata alarak 
icap ederı tedbirler! ıtlmış 
tır. Y eoi hükumet hiç kim 
seyt>; ta rruz etmek niye· 
tindt: değildir. Fakat teca 
vüze uğr4rsa dt~rhııl mu· 
k ~bele ~oecektir. Muhak· 
kak olan bır şey varsa 
Almarıya, Yugoılavyaya 

t-;~aviız içi; kafi <l~
de hazırlıklı değil( İr. 

Viyanada eski hükumet 
tarafıııdan imzttlanoıı pak· 
ta gelince : Bu paktın tas 
tik t>dilip t> ditınemP.si Yu 
ıosLıvyayı • lakıtdar eJ~n 
bir ınes~l~dir . 

Arnerikada 
Al an, ltaly;:&n ve 
Fr l ısız gf" rnilet i 

nıüsader ! , .. diliyo" 
Vaşington 1 A. A. 

Amerika limanlarında bu 
lunc.rı Alman. ltalyırn V!" 

Danimarka ticaret gemİIP 
rinin müsaderf': edilmesi 
emroluı muştur. üuıburr .. 
jsi Rıızvelt hu müsadere 
emrini bizzat kendisiııh 
verdiğini söylPmiştir. 13u 
vapurların tcnilaıo hacmi 
300 bini bulmaktadır. 

Diğer taraftan FraosA 
ya ait olup Amerika liman 

hmnda demirli bulun.su 
15 vapurun da müsade:-e· 
si için emir çık ı n'k üze· 
redir . Bu gemilerin lngi[
tereye devredileceği söy 
lf·omektedır. Amt"rikrı Hı. 
riciye Nazırı Hal bu lıare· 
ketin mutlak bir meşruiytt 
es:\sına dayandığını söyle· 
miştir. 

Aınerikadaki f,i z· 
la harp malzemesi 
Vaşington 31 A. A. -

Cümburreisi Ruıvelt, A · 
merikadaki harp mulzem~ 
siııın lngiltereye devrine 
müsa.t ie eden emirnanıe· 
yi imzalamıştır. Mühim 
miktardc. torpidolar lngİl· 
tereye gönderilecek fazlıı 
harp ınalzemı si arasrnda 
dır. 

140 gemi in gilt~ • 
reye veriliyor 
Nev)ork 1 A. A. 

lyi haber alan mehafıll'! 
göre, 140 Amerikan Tic! 
ret gemisinin lngiltereye 
yollnnması t ekarrür eyle • 
miştir. 

Edenin z ı yareti 

et"afnıda 
Londra 1 A. A. -

lngiliz siyas! m~bafiline 
gör~, Edenin Atinayı zi · 
y ,, .. ti za"uri idi. 8u ziya 
ret üzerinde tahminler yü 
rütınek doğru değildir. 
FıtkaL i'tişarel~rirı hP.de-fi 
harbin Ballcırnlara yayılma 
sına mani olma~tır. Al· · 
nıanlar hırvatlar la Sırplar 

arasında bir ihtilaf yarat
ml\k için nıütem ·,.diyen uğ 

ra~mrtktadırlar. 

Fransa iflas .ı doğ
ru ruu gidiyor ? 
Vi\i; 1 A. A. Fransız 

bankası, piyattada kağıt 
pııı 1\ mikturııım iki misli 
,uttığını Vt", huııu11 l~hlık~ 
li o!du~urıa dıtir hükumt'· 
tin nazarı dikkatini cc.-1 • 
b~ylemi~tir. H11lıhaı1rda 
tedavül<l .. kı "-aı<ıt piirıslar 
300 milyur franga bıtl iğ 
olmaktadır. 

Kayıp şahadetneıne 
328 de Antakya l Ü~· 

diyesind~n uldığım şıalıa-

Kırıkhtın 

kaplıca 1 of' 
• o 

H"" dt-rde de\'9 • Kırıkhan kaplıcalar• Jı 
mıştır. Fiıtt çok eh\'e~tl 
Gidiniz İ<ttifade ~de'51 

1 
Çime ~ to fiatf~f 

· de 
Bt-ıediyı? Riyas~tı0 

11 

3003 nuın·.rah ~· f 
istinaden m .. mleket f11

3 

latı·ıdan bulunan ~iıt1 

51 
lın toptan ve p t·şııt 'b 
füıtları 2 - 7 - 940 tıır• 
den itıbaren ınerİ 01 

ÜZ'!rl" fabrika 1111kıl vıı 
1 . . . ı ı· por 
urı ıçınue te.s ırıı. ~ 

1; 
h 

nevin;n tonu 17 ve s~ 
IJ c,·, siman nev;nin 20 ıir • • , 
·ıı· 

rak te'ibit edıldi~1

1 llle 
fabrikalarca ilan t"di e• 
eb'ad ve mukav~mettr 
b 1 .. · 8fııı a ar muşterı tar ~ 

fabriki\ya gönderilrıır. , 
reti•e mübayaa olıJll~ 

• t1l' tun her iki cinsten çı ~ ıı.ı 
için meri fiattan iiv t ' ı<t 

• 1 1 • 110' t l\ııs\ 
tenzı o unacagına & J' h . 

k d. k ııol Utıy 
caret mcı sa ıfo e l ko 
saplarına fabrikadaıı ç# da;f f' 
to alan tüccar ve ıı~~ dıı la 
seler meri fiata fabr1 ' ...,11! 
satış yerine kad 1r Jlf a~ e ... 
rnasrafırnn aynen i111v ı:J )\ 
mesile beher tonun "'tl .rı 
cağı miktar üzerine ~1 
beş kuruş zam edereli) 
ması Encümeni b.~lcdc . . ( 

28- 3 - 941 hrıbıll Jıl 
sayılı kararla teo;bit t ~ Y 
olduğundan alakaJ11

' 

ona gör~ atışta bıtf ıl 11 

rı ilan olunur:- " 
Möble yaptırıl~ 

C H. P. VıhiYet Yon 
ilt 

re heyehr.den: J 
lskefl 1to 

Antakya ve cı tar 
Halk~vlerioit. ihtiY'çı~ ti" .. 
11 kalem möble ' I 1

" 

ki• '1"n sillme ve pnarh ı hali 
alınacaktır. !hale 

1
.. ""L 

··,1ıJ , .. ,, 
941 cumartesi. ~u ı.'t ~ilo 
15 te parti VılaY .,11t ı 

·~ lııı kezinde ycpılaC 1 tııı 
Muh&mmen bede f 
radır. Münakas•Y'8 

eP 

isti yenler muhafllııJ ·ıı' 
delin yüıde 7 ,5 ti1~~ 
çasile birlikte arrı;,,: 
hazır bulunmatıd• 

. .. k ve 
narneyı gorme ır< 

tat alın.ık istiyerı 1 ~ 

gün C.H.P. Vil1:~· 
mine müracaat e J ıe 

E . . o' 
razı ıcar e ~,,~ 

Çekmece K0,,,ıJ 1 
lak zıyaret meV f.j 
in ve muhaınıoe!l J~ 
ic:arı 63 lira oları~ 
Fransuvadan . llİ' 

• 1111 H munlt-kil arazı• ,, .. 
lik icarı uçık ' 
çıkarıl mılar. 111" 

Ta~ipl~riıı . Iİ~ı 
• 1 . bır d 

l~ınınat arı le 5j '*' 
•4- 941 paıart«' ,~,,, 

at 11 J~ <leftt>rd ııı 1 

racaatla ı ilfırı " 
..,..,ı._,.-.;..,...-btt~ 
ddnameyi krıY' .ı,ıı 

- (ll(J 
nısını ıı\acagt ıctaı'' 
mn hiikmü Y0

11 /t Nec• 

ti, 
ki 

t 

r: 


