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Yan anlılar 

Yeni zafer kazandılar 

Atina 21 AA.- Yu· 
nan tebliği: Kuvvetli düş 
man mevzilerini işğal ~de 
rek 200 den fazla ~sir al· 

Jık. Bu esirler arasında 
sub.lylar da vard\r. M~b· 
zul ı.lliktarda malzeme eli

mize geçmiştir. Dünkü ha 
va muhareb!lerinde beş 
ltetyan tayyaresi düşürülmüş 
tür. Bir tayyaremiz dost . 
bir memleket arazısıne 

nır,cburi iniş yapmış, pilot 

ları kurtulmuştar. 

Sofya 20 ı'.. A.- Ge
(so nu 2 inci sayfada) 

Edenle l1ıgi
liz Genel Kur 
maq Başkaııı 

ANSIZIN MISIRA 
GİTTİLER( 

Kahire 21 A. A. -
İngiliz Hariciye Nazırı E· 

1 

den ile İngiliz Genel Kur· 
mayReisi onsızmLo:ı<.lrnda n 
buuya gel~şlerdir. Bu 
hadise günün en büyük ' 
ve mühim hadisesi sayıl • 
maktadır. Her iki devlet 
adamı Ortaşark İngiliz 
BaşkumBndanı ile görüşe
cek ve Libyadaki bayre t 
verıcı zaferden sonraki va 
ziyeti tetkik edeceklerdir: 
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MEHMETÇiK 
Dünyanın en meşhur I yüğüm . . . 

resHmmıo eline hrçayi ve 1 Çünkü ben tek kelime 
rip te deyiniz ki: ~ile: 

--"Bir tek fırça ile ve Pıevneyi canlandt .. 1r, 
bir tek rl'!nkle· bize Plev· İstiklal marşmt besteler, 

ne müdafaasını canlandır! Zafer al:>idesini kurar, 
Yapamaz. Sakarya Destanını ya· 
O kahramanlığı tasvire zarım, 

bir hrça ve bir renk de· Ve ben istersem size 
ğil, bütün reckl'°'r ve yüz· yine tek kelime ilt- eşi bu 
lerce fırça hareketi kafi lunmaz bir demokrasi ve 
gelmez. hürriyet heykelini yaratı-

Düny anın en namlı rım. 
beskar1na deyiniz ki: Size Türkiyeyi ve Tür 

"- Bir tek nota ile kü anlatırım. 
bize İstiklal md.r~ını bes• Evet, fek kelime ile: .. 
tele! sadece M~hmetç\k diye· 

Yapamaz. 
Bir tek nota bir Yam• 

yamın gırtlağından çıkan 

basit: bir hec~yi dahı bes 
telemeğe imkan veremez 

Dünyanın en muktedir 
aoimıraoa deyiniz ki: 

"-Şu tuğlayı alda bi· 
ze bir zafer abidesi kur! 

Yapamaz. 
Bir tek tuğla ile z4fer 

ibideıi deiiil. bahçıvan 
ldübeıi dahi kuramaz! 

Dünyanın en ünlü şairi 
ne deyiniz ki: 

· ··-Bir.tek kelime He 

hize bir Sakarya destanı 

yazl 
Yapamaz. 
Bir tek kelim~ şatrın 

' vezin ve kafiye yaratmast· 
na değil, bir mısra meyda 
na getirmesine dahi el· 
vermez. 

Düııyanın en özlü hey 
kcltraşma deyiniz ki: 

-'·Bir tek çekiç dar· 
besile bize bir demokrasi 
ve hürriyet heykeli yarat 

Yapamaz. 
Bir·ıheykelin de6il mey 

dana gelmesi, yıkılması 
dahi bir tt:k çekiç darbe
sir.in:becereceği iş değil· 

dir. 
Dünyanın en büyük 

edibine veya hatibine d~ 
yiniz ki: 

-" Bir tek sözle Tür 
kiyeyi ve Türkü anlat! 

Yapamaz. 
Çünkü Türki)e ve 

Türk, bir tek söze değil 
kainata dahi sığmaz. 

• * • 
Fakat ben, düoyanm 

en meşhur ressamından 

daha şöhretıiyim. Ben,düıı 
yanın en n11mıı bestekarın 
dan daha namlıyım. iBen, 
düny~nm en muktedir mi 

marından daha kudretli· 
yim. Ben, dünyanın en 
ünlü şairinden daha ünlü· 
yüm. Beu dünyanın t:m 
özlü beykeltraşından da· 
ha özlüyüm. Ben, dünya· 
nın en güçlii karikatüristin 
den daha güçlüyijm, Ben 

~~dünyanın en biiyük edip 
V~)'• hatibinden daha bü 

rek ... 
Sadun Galip SA VCı 

iaşe işi 
Teşkilat kudrosu 

hazırlandı 
Ankra - 5 Memleketin 

iaşe işlerinin tanzim, idare 
v~ mürakabesile mükellef 
olmak üure Tkaret Ve· 
kaıetir.e bağh bir iaşe teş· 
kilatı kurulmasına dair ko
ordinasyon kararı nesredil 
di. Kararda teşkilata da· 
bil memuriyetler ve vazi· 
feleri gösterilmiştir. 

Teşkilatta bir iaşe iş 
birliği bey'eti bulunacaktır 
Bu hey'et Müdafaa, Mali· 
ye, l~tisad, Münakale, Zi
raat vekaletleri mümessil· 
lerile Tıcaret Vekilinin 
tenıib edeceği daire amir· 
lerinden teşekkül edecek
tir. Heyet iaşe işlerinin 
yürütlHmesin~ alakalı ve· 
kaletlerle irtib&t, tatbikatta 
sürat ve dbirliği temiu 
edecektir. İaşe müşteşarı 
bey'etin reisidir . 

T e~kilat kadrosunda 
evvelce yazılan memuriyet 
lerden başka dörder yüı 
lira ücretli iki ofis komiser· 
liğ\, üçer yüz lira ücretli 
üç şube müdürlüğü, lüzu· 
kadar ~ervis şefi, memur 
ve daktilo vardır. -Bindan 
başk:. vekaletin teftiş bey· 
eti ve hukuk: müşavirliği 
kadrolan genişletilmiştir. 

iaşe teşkilatında 
maaşlar 

Ankara - İaşe teşkilat 
kanuna gört- müsteşar600 
muavini 500, umum müdür 
500. fiyat mürakabe ~mü· 
dürü 400, ofis müdürleri 
400, şube müdürleri 300, 

• 
iaşe iş birliği beyf"ti rapor 
törü 300 matbuat servisle· 
ri şefleri 300, seivis şef· 
leri 260, büro şefleri 210 
memurlar ise 70 ten 170 
liraya kadar maaş alacak· 
lardır. 

-:.leşriyat Müdürü 
Seıim ÇELENK 

C.H.P.mathnsıANTAKYA 

Gündüzde 
ZAZA 

En son harp baber:eri 

fENIGON 

lngiliz-Rus 
münasebu.tı 

1 ü.~k ft Bulgar 
( Baş• 1 iııcide) 

Avanı kam~rasın

da ınünakaşa 
edildi 

Londra 20 A ... A. -
Avam kamarasında mebus 
lar "Knoks •:• Sovyetlerle 
lng\ltert" arasındaki müııa 
sebatm derecesini ve bu 
nıünttst:batııı Baltık de\•let 
leriniu Sovyetlere ilhakını 
tastilc ~tmemek gibi küçük 
bir meseleden doll\yı mı 
akilmete uğradığım sor
muştur Bu suale cevap 
veren Hariciye müs:eşarı 
demiştir ki : 

çen sene silah altınll alı· 

nan ve geçt>nl .. rde terhis 
edilen efradın yerini dol· 
dt1rmalc üıere bir kısım 
ihtiyat efradı silah altına 
çağ•rılmıştır. 

Selaı ik boşaltıl· 
mı yor 

Atina 20 A, A. - A
tina AjanHı bildiriyor : 

Selinikteki sivillerin 
·tahliyesine başlandığına 

'· - 21 Kanunusanide 
ayni suale cevap Vt'!rmiş 
ve SovyeHere tekliflerde 
bulunduğumuzu bildiı miş
tim. Sovyetler bu mesele
ye hala cevap vermemiş • 
lerdir. Mevcud ohn ibti·· 
laf yalnız Baltık devletle· 
rinin ilhakırıı tastik değil, 
daha büyük meseleler var 
dır. Bu hususta sözlerime 
fazla bir şey ilave ede • 

mem." 

dair İta}yan radyoları t ... -
rahndan işaa edilen ha • 
berler h\mamile yalandır. 
İtalyanlar, bombardıman • 
larla Sdanikte telaş uyan 
dırdıklarını zannediyorlar 
sa aldamyer lar. 

f aponyanııı 
tavassutu 

Tam zafl'lanında 
ını yapılrrıış? 

Madrid 20 A. A. -
Japonyanın muharip\er a· 
rasında bir sulh tavassutu 
yc.pacağı hakkındaki haber 
ler İspanya matbuatında 
mühim bir y~r tutmakta
dır. Gazeteler, lJeneral 
Frankonun harp sahasmın 
büyümPsi 'e maııi olmak 
için sarfettiği gayreti 
de tebarüz ettirmektedir· 
ler. 

Gazeteler, mevcud 
müşkülata rağmen Japon 
tekliflerinin bugün tam za 
mamndr yapıldığı kanaati 
ni izhar ederek şu suali 
sormaktadirlu : 

Japonyanın bu tavassu 
tu ile barışın avdeti müm 
kün olacak mı ? 

lngiliz şehir-
leri üzer ine 
J-lava hücumları 

yine hızlandı 

Londra 20 A. A. -
lngiliz Hava Nezaretinin 
tebliği : 

Düşman tayyareleri bu 
gün cenubi Sal ey.Jetin· 
de bir şehre bombalar at 
mıştır. Mübim miktarda 
binalar ve ·ticaret evleri 
hasara uğramış, fakat çıkan 
yangınlar sabaha kadar 
tamamen söndürülmüştür. l 
Bir miktar öiü ve yaralı 

vardır. Londra mınt,.kası· 
na da dün 3kşam bir hü 
cum yapılmıştır. insanca 
zayiat mühim değildir. 
Hücumlar gece yarısmdan 
biraz sonra rıihayet bul • 
muştur. 

Bulgar - Yugos· 
lav yakınlığına 

tdoğru 
Belgrad 20 A. A. -

Türk - Bulgar anlaşma • 
sile alakadar iolan siyasi 
mehı.fiı; 13alkanlarda sta • 
tükonu~ idamesini istihdaf 
eden yeni teşebbüslere 
girişilmesini muhtemel gö 
rüyor. Bulgaristanla Yu • 
goslavya arasında ebedi 
dostluk misakı olmasına 

rağm~n Yugosla vyanm da 
böyl...-: bir pakta iştirak 

etmesi mümkündür. Bul · 
gar - Yugoslav do:;tluğu 
sulhu muhafaza için bir 
esas olacaktır. 

Buı g aristanda 
Sofya 20 A. A. - Bü· 

tün Bulgar gazeteleri Tür 
kiye Hariciye Vekili Şük
rü Saracoğlu ile Bulgar 
Harjciye Nazırı Popofun 
beyunatını büyük harflerle 
basmakta ve Ttirk - Bul 
gar paktının Balkanluda, 
sulhu muhafaza 1çin haiz 
olduğu ehemmiyeti teba· 
rüz ettirmektedirler. 

Yunan - ltalyan 
mütarekesi asılsız 

Berlin 20 A. A. -
Hususi muhabir bildiriyor: 

Ltalya ile Yunanistan 
arasında bir mütareke ya 
pılacağına ve bu buıusta 
Almanyanın tavassutta bu 
hmduğuna dair burada biı 
hab~r yoktur. ltalyan me
bafili ise bugün bir mü· 
tareke veya barış imkam 
nı g?rmemektedir. 

Uzakşarkta 
Amerika yatıştır 

ma ha.-eketiue 
tar af dar değil 

Nevyork 21 A.A. -
Gazdeıer Singapı•ra müte 

m~diyen İngiliz takviye 
kıtaatı gönderilmesini Ja· 
ponyaya karşı her türlü 
yabşh:-ma hareketinden vaz 
geçildiği manasına almak 
tadır. Amerikaya gelince: 
Amerika Japonyay• karşı 

=·-
Şoförleritı 
dikkatine 

Belediye Reisfr 
ğinden 

Yolcu ve. eşya 
den kamyon, otobüs . 
tenezzüh ot0mobitler~ 
sabip!erine evelc~ ver•, 
karoelu le yazılı yo 
adedi ile yük tonaj ıııık 
ri, belediye seyrüsefer 
ltrinde muvakkaten i~ 
dam ~dilen sabık itf•' 
amiri T evfık Güııgör t 
fmdan botbeho~ tashih 
tez 1it edildidiği ani 
mışbr. 

Belediye fen ,daire 
deki kayit harici ol• 
işbu karneler üzerinde 
pılan tahrifatın hiç bir b 
mü yoktur. 

a) Sene başı olmak l 
barile ellerindeki k• tn 

leri değiştirmdı. ,üzere~ e 
mobil sahiplerinin bel r 
yeye acilen mür• 
etmeleri. d 
b) Son defa belediye~e d 

planan komisiyon tar;tfı 2 
tesbit edileu kayudat11 7 
yeni karne alma[an. • C) Tahrif edilmiş O n 

~ arneleri kull.tnanlar ile 
la yolcu taşıyanlar ve.1 
kl\rne almıyanların şidJ 
le tecziyt! e~ilecek!eri 
lüm olmak üzere Han ol 

Diplomas 
Ebeler ha 

kında • • 
Belediye Rf'isliİ1 

den 
Yeter nisbette 

malı ebesi olan yerl 
doğumların mahalle 
permili ebeler tarafı 
yapılması kanunen '/ 
tır. Şehrimizde F attı11 

zel va Hadiye Ôznut' 
larında iki diplomalt 

diy~ ebesi mevcut -
ğundan bilumum do 
ların bu ebeler tarafı 
belediye namına oı 
yapılması kanun iktiı, 
dandır. Bu ebeler fal'' 
den para istemiyec 
gibi zengin ve orta b 
tarfmdan bahşış k•"'ı 
verilcek parayı kabtı 
bilirler, 

Manalle ebeleri 
ndan yapılacak do ğll 
dan hem doğumu 1 ıM 
mahalle 'ebeelri l.ell' 
ğum sahiplerinin ~ flf' 
olacakları ilan oh•" 

hiçbir zaman uy.sı1l 
vır almıy!lcak hr. J 
re ve Amerika lJ 
ta en fena 1htimPll' 
şı lıcoymağa hazırl•., 
dır. Japonya Si 
karşı bir harekete 
takdirde bu harp 
tana yaklatacaktıt• 
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