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ş~~r;::eıeıa Fakir ipek kozası laş~ teşkli/:ô.tı fa-
fı t m l/ ok •• ~''- •l' ı '• J. '- l l • •n:ı~~da iki .,se· mustansı ı1erıne aııye e g'eÇ ı 

b P~lr<ıl ve R $1h • 1~1! / ·!1 •• d J d 
.enzin ~ardır ar.osız to .. hum dagdılatak · ı. tı1e.ur a ua m.,.,.ca e e e 

'ı.tı!::•t RUndenberi ku· Zıraat Vekaleti faki~ bahçeciletin ih- -:Vatandaşın hükllmetle el 
' ltitk ar •dır ıelen ve ·tiyacını parasız tatnıin retmek1için 1ik- ·l • "' d 
'ı>topıg:~d'a yapılan bir taya 3000 !kutu tohum ,gönderiyor "61!6 verm.esı 'la.zım ır 

" l~e:devarr d: d 'Haksız ve liaiarh bir Kazancı dürüst elt' un a epo 1 Memnuniyetle haber Tohumlar bir haftaya t ' 

ttt~1~ Petrol ve l>enzi~ler aldığımıza iöre, zıraat Ve kadir g~ter~ :drıiat mü- bir kaZ!'l}'Ca t~rcih eaenlerin insafa 
Cek• ~· liatrya kafi gele kaletı Hataydaki ipek ko- dürüne verileeek ve tevzi· g'etitilmesi zaınanı gelmişlir 

'b\ldlır kfirüa<hr. Fakat ZllSI istihsalitmı teşvik ve Kh oradan fy•pdacalCtir. Ankiia '?4 A. }\, - meler n~ir ve ilin olun· 
'lilijeu'Ji•'Yaş Yavaş komşu biıbHsa fakir koza müs- Bunun için falcir i~•ek ko Tfcar~t Veii~i MÖmtaz ·muştur. Bu Örarnum~ler 
llun İçib e '1tma1Ctaöır. Bu tahsili köylülere dağıtıl· zası ınüİt~hsHi ' bab~ecile· Ôkinen ](nldbtu AjaHsı ve milli korunma kanunu 

• ·~u.u.·.'ı L .~in ec!ele mak üze.,.e Viıiyetimize rin Vilayet Zıraat Müdür ile matbiiı\lt mümeltilferl· mucibince devlet, · halkın 
~rt.: t: • • ı c ' ı d ~ ._: '--tt~Po lllhı:farı'lcifi iietrol ipek koıası tohumu yön· lüğüne ve ~•za ar a~ıle· ne yeni teıkil edilen. ~e ve milli müdafaanın zaru· 
a:~:e•i t'811mi:hr. .. dermeğe karar vermiş r in Jde bul,un-::t~klap ~em• müıtetarhtı v.e ofiılerle ·ri ihtiyaçlarile m~,gul ola· 

\\\ 11tı~· r~r~ı l\>fop•ganaa ve Vilayetten ihtiyaç mik· leket Zl~aat memurlukları• bunblnn mıksad ve çalı~· cak tır. bu ihtiyaçlar .viye· 
lii~ ~et\\ı tet~i'k ettiği tarım sormuştur. müracaatı.• i~Hyaçlarını ma .pyeleri hakkında be- celc, giyecek, yakacak ve 
t14 .Y•p ·~ ~nulı fazla ia şimdiden kaydettirerek ad .yanatt" bulunarak demiş· barınacak maddelerdir. 
,ve 1>e-.. rn·'~ ıatiyen petro! Vilayetçe yapılan ted lannı yazdırmalara ia~ı~· ki : .. MilJi korunma kanunu 
t ••lın ., ' kikattan sonra VelCalete d V k' d ı ld 
uıd,11 C> •• •centaliüı tara ır. a ıt aramış o u· • - Biliyorsunuz ki fiatlar& •tesbit satihiyetini 

d •lılı verilen cevapta muhtaç d ._ b · ı d b •tını .... " c:e ortaya atıl· ğun an 11:oza müıta ıd e· bugünkü prtıar için e ü ' vermiştir. İhtikar mevzu. 
&ı ,Qrdtitc. l:>aliçecilere parasız tevzi rioin acele etmeleri hem tün milletler milli müdafu unda milli korunma kanu 

; .... let lllenfi propaganda eailmek üzere '300 kutu kendi ve hem de mem- kqvvetterini tar IİD ıçın · nuna ağır maddeler kon• 
iki üç ~ ol•n halk ton i~ek ~o~~mun~n . gönde· lei.:et menfaati icabından· ~lışma~nnı ıon haddine muştur. Bunun tatbiki için 
kun ol~Undcnberı· .. ..r:~m. rılmeıını ııteınıştar. d çıkarmışlardır. Cephenin • ı" htika" rla mu··cad•,le bu··rola 
lbhyı t11iu kadar ç:k' -ve 1 " ' ırf •'- ~· - .• -•-a ve c"phe geriıinin ayakta n tesis ettik. T;şkilata ta· 

zia .~•rırıd~n fıaila 'be'O· Sebze vahçeci1eriniiı iıa· d!lr~J~· . bu aa~ede .m~m.- mamlanm1ştır. Ar.cak ihti· 
rin~ t ~ .~çan *satış yerle· "'arı dı.kkaı·ı·ne ltun oluf6r. MemlelCetamız kar n '!'vzuunda vatandaşın .. 
'•i..,,lte •tunı etmeğ~ baş ~ 'narp 'iıalind~ aeğildir. hü:. " etle elele vermesi 
~:· Ziraat Mü<lvrlüğii J-Iama R'ı kası g-Efirlti Milli şeref vetoprak bütün en esıt,,lı bir i ştir. 
~e~ . .:;lta anlatma~ Gerek Parti kongrelerinde ve ~erek bdlUii suret• Hftümüz icbar ·etmedikçe Kati idJia edebiliriz ki 
lfield;. ~l.l!. - ~Y<1a ;.fimdiye te sebza bahçelerinin dil t!diklerini nazarı dikkate bir barb:_,~~ . girmiyec~ğf z. bugün Türkiye kadar sa· 
ıo ... qı11.u 'b· b !.l r"·n ... t ~unyanın l>ugun kinlerine huzur veren bir llrad, b' 15 gı ı unun alan hükumet, Hamadan kıJlca, So~n "tohumu,, ge "' -K u 
~ll,16 Unkl:'s>gtrol buhra· tirmiştir. 3 ) ton olan bu kıslmlar Hatiyın ibtiyacmı içinde bulundu~ bu ftıv· me~:~:~ ~:k~:;am bir 

•fc·n ilk l lltiir. ~ün!Cü tamamen ii l'ŞiHyacık1niktardadır. Bu 1us\'ilardan al· kalade zamanda bu , aaha- • 
~rınd, ~ erun depo· mak iıtiyt:nlerin df'rhal zıraat Mödürlüfüne ve "dfter da aa tedbirler ~ımak DJlCC kaıancı dürüst bir kazan· 
~ lc1etek ~tay• ıki sene ~i 'klu.r.a meri(~inde bai1unan babçeeilerin de ziraat ·me· buriyetind~yiz . Alman bir ca tercih ed~nlerin insafa 

-.. ~· •d.rgaz ve ben· uıenrurluklarına müracaatla tııepjerini kaydettirmele· sok tedbirler de bundan gelmeleri zamanı artık gel -u-.. ~ lllevcuttür. bun ri lazımdır . ô~muşhır. Beynelmilel mittir. 
~ 'tlltbru1tiae~leketin ~ :--~™J .ı. 1 ı - y~lar ber millet için ol • İışe işleri her hususta 
~~-arı rö ~ •t İutiy.cmı 12 A aa a Bulgfl.ı.uada dutu &ibi biıim için de mütemtt ii çahşmaıuı iatih· 
~rnet 1ozonunde tutan ~ yan yarıya 'kapanmııtır. daf etmektir. 
~ bi rıa~~ekete lüzum Müthiş bir açlık Sef~rtii'rflk Cffii Hükumet bu ıebeple umu Ticaret ofisi memlcke-
8' l1&a&te i~nı ~ddeyi hüküm sürüyor ilin ediiili mi iaşe mevzuuna eauh tin muhtaç olduğu madde 

elCtetlh-. . etaritllr ve~t surette müdaheleye karar leri ithal edecektir. Bu 
1St1 itib Atina 24 A .A.-- 12 Ankara radyo 1r1tıateıiride )vermiş v~ bunun için de 1 tedbirler sayesinde ihtikar 

~rkaç1hıtta 'İia tlaUCımı'iın ada ahalisinden 8 k\iöın bulgaristanda aef~rber· bazırlan4n ve milli irade· la mücadelede ameli bir 
eınınj ı"in ş f&tla menraat ve 23 erkelCten niüreltkep lik i tan tıdıldiğine dair Sof· ye ilCtiran eden kararna • bu'muş olacaaız. " 
Pro " Yıpıı.... . "' '- d b. h b l · t . .:~i .. İİ·İlli:riiii'.....,iiX1i ... ii'"'iiı .. iii .... i~iııııii ...... i .. İİİllılıllllılıii•ıııiıli1Jlliliıiııimiiıl~aİİIİiıiıııi P•pnd 1 -. O#Yctıa11 uir grı.ıp bir bahkçı kayı· ya an ır e er ge mış 1r. • • • 1 

hr,~ Uiti •ara •l<lanmı· Aile kaçarak Yunaoistana Henüz başka bir manba· SONOAKIKA 
.Petrol l Yıçlarınd•n fazla iıti<:llyn muvaffak olmuş· dan teyid edilmeyen bu ha· J..1.Q· lg' -~ .. n~ !.10 ... RU.R 
~~ t:V:•tn~taranı ebemi· !ardır. &ınlarm "anlattJiı· beri ibtiyat kaydile lcarııla· 1. L U Uı 
ul~'.)-l~~e D'ıi~~E na gore 12 itcadı müthiş mak lrzımdar. masıhılıa'ileti 

~I!.·. I j bir açlık büküm sürmek· Diğer taraftan mulitelif 

ısl tedir . Nüfus başına günde kaynalda~dan ~eril~n ha· hiç göze grünme· 
"" 150 gram un, ayda 100 berlere gore Alman aaker 1meUtir 

8. Jsıifa ett'• gram z~ytinyağı verilebi· leri Bulgaristanı ifgal için Kahire 25 A. A. -
eledi 1 l 1 ki d t u kıuh ·~ fi leyde~ >'et.~~lisi lecektir. ŞekP- r kahve ve ıazır ı arın• evam e · R<S1 terin /"\Kaenız tosu 

~~iai \Pltnarık B g~çı·n çay yoktur Ye gine aydan meieteJir. J\lmanya Bulga· ~Cfiri'd~IH muhabiri bildi 
'deıar ~·~kıh(j1 .e1."dıye latıcı madde olan petrol riıtana işg~l e<lerken 

1
Bul· rl)'or: H~relteti ~etbe•ti · 

~i ı ~&yet lca ıtbfakl1t d ~r l.ıÜliiiôıetinih ıiyHi ve "mııi ~1i&ennCle Her za· 
&..:! \! Vt: bu lcır tarı ver- ay & aile başın• 250gram • Ka , 
yaf~i~ •r Vekalet olarak verilmelıtte .!ir. Aç idari iıterine liarışouıacü lmanala ziyade 'muhafaza 
--·~ • Haber ald ~e hk ve gıdas,zlık yüzünden Alman.askerlerini~ Kirece- 'elmekte ~t>uhi~ily'öluz. İn • 

1ıı.1.1,.1~l~iye R ~il~ bilbuı1 ç6l:d~lar llraı.ında ii yol ve demiryolları ile öiliz cllzülamları Trablu· 
..._, ......... ~ 1._ eıaı b l d ' L • • e v " ' t~ :J ı 1 'i;''lllt --.~ YaJ.iyeı Ü· uıa~h!ı vc!rem lia1tdhğı· _lfğa e eccti kuaoa ve ·~~rp ıaliillenni "onıro 
... ~ lllı DabT arfımşhr. Bir parça kok· kyöleı önceden tesbit edil· .. e<rerkeo "diter cGıÜta'liilar 
~li:re v~r111i1

1 ıy~ muş etek etine ""Zen· miş bulunacaktır. 'Fakat ~ideiirzlie biian oir ceve 
••tıın ltıb """'letiı'Ce · ~~ gii\ler 10 liret vererek a· Bul&ar aiyui muhfilleri Al- 'iaô yapar~ ·aa,iniı~ 'fitoiu 
""· L11 'il ~w· . lltifa l b . r: Jd d r.l~lır .. "llditilnıi.tir'.iı ken :ii :ı ilme"tedM~r. Açlık as- mın itralinin yaaın o u- nu aramıılar ır. ııaıyan 

..., kerler arasında da llülcüm tuna dair ol•n haberleri ·dooaoaialınna -.deli vechi 
•ii rmektedir, katiy etle yalanlamakatadır. le 'biç bir yerde ıörün~e 

Mısırda temasla 
rına devam edivor 

Kahire 25 A .A.- ln· 
giliz Hariciye Nazın Eden 
burada istişarelerine de· 
vam etmektedir. Eden 
Hür Fransız kuvvetleri ku 
mandam ueneral Katruyu J 

kabul ederek hür: Fransız 
lcuvvetleri~io g~rek Trablus 

g-arptavr-a-er~kHa~e~ista nda 
gösterdıklerı faaı1yet ve 
yarchmaan aolayı kendisini 
tebrık evleıııistir . 
miıtir. Donanmamız ltal • 
3an filosunu bulmak iÇin 
İtalyan sahillerin" kadar 
sokulmuş 'fakat İt~lyan do 
nanmaamdan eıer görün . 
.,, • t • 

memııtır! 
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llalkevleri 
Umumi harbin birçok 

saltı.m a tlar deviren, hükil 
mPtl~r yıkan neticeleri, 
Türk birliğinde yeni bir 
hamlenin, yeni bir şahlan· 
manm doğmasını, mucip 
<'lmuş, Ebedi ve Milli Şef 
lerin dehiyane rehberliği· 
le bu şah :anmadan y~pyt'· 
ni bir mi1let, buıünkiı kuv 
vetli VI! ileri Türkiye doğ 
rnu~tur. 

Milli mücadeleyi mu· 
zaffariyetl -: n eticel,.ndire· 
rek hürriyet ve istiklallini 
kurtaran ulusumuz kttnı 

pahasına elde ettiği bu 
ıonucunu ebı!dileştirmek 

" için kı!ıcmı kmma koydu 
ğunun ferdasında yine E
btıdi ve Milli Şefl erinin 
dahiyane idaresile büyüle 
Türk inkilabını yapmış ve 
başaroııştır. 

Mitli hudutlan dahilin 
de asil milletinin kudret 
ve kuvvetine dayanarak 
yaşamak imkanını elde 
edf•n, Türk mill~tiniıı şe 

caat, hamaset ve kabiliye 
tine güvenen aziz Şefler, 
saltanatın ihmal ve biya • 
netine uğramış bu güzel 
yurdu onun ezeli ve ebe· 
di sahibi ulusumuzu oıua

ıır milletlerin kültür ve 
medeniyet ' seviyelerioı~1 
fevkine yükıeltmeyi mille 
tin iıtiklali1 bakımından el· 
zem addetmişlerdi. Bunun 
için Halk Partisinin ana · 
yasasına dıyanarak mille· 
tin ilmi, içtimai, ıiya.si kal 
kınmasını h~zla yürütebil· 
mek ve tahak"uk f>ttire· 
bilmek ~aksadile Halkev
lerini 1932 yılının şubat 
ayı içinde tesis ve ilan et 
mişlerdi. 

Asırları senelere sığdı 
rarak büyük işleri ba~ar• 
mak mecburiyetinde olan 
milletimiz için değil gün· 
rin saat ve dakıkaların 
bile kıymeti vardı. lnkilap 
ve kültürel kalkınma da
vamızda ve çalışmalarımız 
du yalnız okul dediğimiz 
mukaddes çatının eserini 
beklemek teıirlerine tabi 
olmak uzun ve yorucu 
bir in~izar olacaktı. Halkı 
halk içinde, halkla birlik· 
te yetiıtirmek, onu her 
bakımdan üstün bir hale 
ietirmek zaruri idi. İşte 
bu sebepledir ki 1931 de 
toplanan Halk Partisinin 
3 üncü büyük kurultayın· 

da kültürel ,kalkınma da· 
vamıza okullar derecesin
de ve seviyesinde hizmet 
edebilecek olan HaUtev• 
leri . açılmı.sı kararlaştırıl· 
dı . Ve 1932 yılı ~ubahnuı' 
19 uncu günü bütün Tür· 

, kiyede 14 Hallcevi açıldı. 
daba ilk anlarda bu evle 
ri 11 Türk içtimai bünyesi 
üzerinde gösterdikl,,ri 
müsbet te.liirler atyni yıl 

21 ve her y~ daha birço 

Yardım se
verler Cemi

yetine 
Yapılan reberrüler 

i<rı. 
Bayan Sa' >iha Bereket 250 
" Hikmet Öğüt 250 
" Al~e Bal 250 
., Cemile Yurdman 200 
" Nazıma Halef 200 
,, Seniba !3aıcı 200 
,, Ltllfiye Civelek 200 
,, Mebmed Cereb 120 
" İclal Ergüven 120 
,; Abdülkerim Çinçin 120 
,, Hadice Çdenk 100 
" Latif Günal 100 
., Kemal Çakmaker 100 
,, Nebille Yurdman 100 
" Mtıdilıa Çelenk 100 

Yardım sevenler cemi 
yeti dün 12 yoksula üçr.!l' 
kilo un dağıtmıştır. 

ğunnn açılmuı ndicesini 
verdi. 

Halk .- vleri için Ebedi 
Şef Atatürk'ün şu veciz 
sözleri, bu evlerin gayt-le· 
rini ve elde ettikleri mu· 
vaffakiyeti çok güzeJ anla 
tır . ( Partimizin Halkevle . 
rile bü tün yurtdaşlara ku· 
cağını açmast vatanda sos
yal ve kültt ·el bir - .. vrim 
yaph.) 

Aziz ~ · Ş~fimiz de 
( Cümhuriyet Halk Partimi 
zin son i1ıkiş&f d,.vri hu • 
susi, bir putinin dt': ! ı· 

çivesinden çıkarak bütu , 
vatandaşlara kucağını açan 
içtima! ve milli büyük bir 
mües~ese halini almıştır . 
Halkevle. inin garanız v•· 
menfaatsiz bir irfan ve 
medeniyet yurdu olarak 
ifa ettiği h :tyırh hizmetler 
milletten umumi bir tevec 
cüb ile teşvık t:.dilmekte, 
mükafatlendıralmaktadır. 

Milletin arzusu, b~tta bi • 
taraf ve yabancı mutabas· 
sısların tetkiki Halkt'!vi 
faaliyetlerinin genişletilme 
sini istemektedir. Bütün 
milletin, her seviyedeki 
yükselmesine çalışan Hal
kevlerine mümkün <,lan 
kolaylıkları yapmayı vazi· 
femizden sayıyoruz) 

İşte bu iki büyük de· 
h& Halk ~vlerinin mill'!te 
getireceği faydaları o ta· 
rihte böylece ifade etmiş
lerdi. 

H.,ıkev)eri o günden 
bugüne kadar Türk inkiıa 
bm ı yaymak, kökleştirmek 
kültür seviyemizi yukselt· 
mek maksadile çalışmış 
V"' her yılını büyük muvaf· 
fakiyetlerle bitirmiştir. Bu 
nun bugüne kadar görü • 
nen başarılan Türk mille
tinin bu ocağa gösterdiği 
candan bağlılıkla kabil ol
muştur. 

Huan Fahri Ôzkaynak . 

Milli Şefin 
leşe kkür le1 i 

Ankara 24 A.A. -Ri· 
yaseti cü mhur Umumi Ki· 
tipliği ndeı ı: Aalkevlerinin 
kuruluşunun 9 ncu yıldö· 
nümü ve mevcut halkev
lerine yenilerinin ilavesi 
mtinasebetile Yurdun her 
taralından ~~lerı vıttand-tş 

ların asil duygularına ter 
ceman olan telgraflardan 
mütehassis olan Reisi Cüm 
bur ~ aşarı temennilerinin 
ilanına Anıtdolu Aiansım 

Atavassu t buyurmuşlardır. 

lVlanifaturıı 
meselesi 

Güınriikteki Japon 
malları çıkarılıyor 

İıtarıbul:- Gümrükler 
de bulunan bir milyon lir
lik Japonya menşeli mani· 
fatura maUarmm ithı.line 
başlanmıştır. Bu malların 
manifatura ithalat birliği 
tarafından ithali icab eder• 
ken mal sahiplerine tebli
katmı ·~eç kalması sebebile 
mal sahipleri malları ba:;ka 
ellere devre ttikleii iddiast• 
m ilerı sürmüşlerdir. Bu 
ıebeplc, ithalatı bu eller 
yapacak. bi•lik de satışları 
günii ~ ı"" ~ lcontrol ede
c~kti 

Mu~oiıniden 
sonra 

Hıtıer de bir nu 
hık ~öyledi 

Berlin 25 A.A. - Na
zi Partisin1n kuruluı yıldö 
nümü münasebetiıe Hitler 
dün saat 18 d~ Munibte 
bir nutuk söylemiştir . Hit 
ler o zurnan Almanyamn 

siyasi vaziptini izah ve 
V ersay muahedesini şiddet 
le tenkid ettikten sonra 
Almanya ile ıtalyanm ay· 
rılmaz bağlılığına işaret 

eylemiş ve Halyanın Al· 
manyaya unutubıaz hizmet 
ler yaptığım beyan etmiş
tir. 

Alman Devlet Reisi 
Almanyamn kı~ı uyuyarak 
geçirmediğini, başlama~ 

otan denizaltı harbinin ilk 
baharda çok şiddetlenece• 
ğini söylemiş ve iki S.tat 
evvel aldığı. bir habere gö 
re, Alman harp gemilerilc.-
denizaltılarınm 212 bin 
top! uk lngiliz Ticaret ge· 
misi batırdıklarını beyan 
etmiş ve demiştit ki: 

"Ben hayattayım ve · 
zindeyim . asıl harp şimdi 
şiddetli bir muharebe saf
hasına girmek üzeredir. 
Bu yıl kati bir neticeye 
vai acağım lcati zafere 
olan itamadım asla aaraıl· 
mamıştır. 

ÇÖRÇJL 
Loudra Elçinıizi 

kabul etti 

Londra 24 A .A·- Çör 
çil bu sabah Türkiy~nin 
Londra Elçisini ve mütea 
kiben Japon Elçisini kabul 
ederek kendilerile görüş · 

müştür. Çörçil bunlardan 
sonra Yunan Elçisini de 
ka Sul etmiştir. 

AFRiKADA 
lngiıiz muvaffaki 

yetleri devam ~diyor 
Kahire 24 A.A. .- Rt"s 

mi tebliğ: Eritrenin şima· 
linde iıerliyen '<uvvetlerİ· 
miz ltalyan kıtalarmı da· 
ğıtmış ve birçok esirler 
almıştır . İtalyan son:ali· 
siüde iki ltalyao limanı 
zaptedilmiştir. 

Yeni den bi 1 çok esir 
ve pel: çok harp ~!malze· 
mesi elimize geçmiştir. 

Veyga.nd Dakarda 

Londra 24 A.A.- Af
rikadaki Fransız müstem 
lekeelerinde teftiş •eyabı\ 
ti yapmakta olan General 
Veygand Dakara vasıl ol· 
muştur. 

dalyan tayyareleri 
işe yaramıyor 
Londra 24 A A.- Ar

navutıuktaki son Hava 
muharebeleri Yunan ta) -
yare-lerioir. kati üstüıılüğü 
nü ve İtalyan t yyareleri· 
n1n de hiçbir iş~ yarama 
dığını ispat etmiştir. 

Almanların harp 
tayyaresi 

Londra 24 A.Al- Ub· 
server gazete~inin h~vacı 
hk muharriri Alman harp 
tayyarel~rinin adedini 5 
bin olarak tahmin etmek
tedirler . Her neviden Al· 
mnn tayyareierinin sayısı 
35 bindir. Diğer taraftan 
lngilterenin .bugün 5500 
hırp tayyaresi vardır ki 
hava üstünlüğü ~imdiden 
temin : olunmuştur. Dik· 
kate şayan olan şeyde Al 
manlarm 3 l>in ihtiyat 

tayraresi oluşudur. 
Mançuryadaki 
lngilız tebaası 
Londra 24 A.A.- M"n 

çuryada oturan bütün İn· 
giliz tebaasının Mançurya 
yı terketmeleri k~ndileri· 
ne bildirilmiştir. Kalanl~
rın mesuliyeti kendlltırine 
ait olacaktır. 

ı.-ı;:vn:t.~ :.ı~~·llllt 

Halkta 
2 Film birden Daha öl· 

medinmi ve Doktor Şan• 
dunun 4 üucü kısmı 

Neşriyat Müdürü 
Seıim ÇELENK 

C.H.P.matbaesıANTAKY A 
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Yunanistatı 
Son una kadar Iıı 
gilt erenin yanıb' 
şında kalacak 

'/ıf 
Londra 24 A.A.- dJ ~ 

nanistan la İtalya arasın ~ 
ki harbe nihayet verılle 
. . h ... h be' 
ıçın ayr~t verıc:ı a 

.,,ı 

ler geluı :.:kte.lk At1'/ıf 
daP. gı·len l!aberler, ~ 
nanistanın zelil bir ~B ıı' 
yete düşmektense sootJ ( 
kadar İngilterenin ya11ıb.0 ·çı 
şrnda harbe devam . 1 ıı-
kati kararını vermiş ;ol/ 
ğunu gösterlnt"ktedir. Jt 
ya Metaksasın Ölümürıd~ 
istifade etme~ isteaıiştı~ 
Fakat mihverin hesaP1tı 
yanlış çıkmıştır. Çiiı> 
vatan sad-tkati mevzuaıb: 
his ve vatan te 1ılike~~ it 
ken Yunani~tanda bOY • 
bir şey düşünülmez. ., l<ı 

Almanların Bulg•'1 

bmda yr.rleimelerinio ~ 
nanistana karşı seri 

/ 
harekete geçme teşebba 
ile alakadar oıduğ'J11 

şüphebizdir. . . 
Yunanlılar ve lni'lif 

ler Almanlıla;m bu •~ 
ve emellerini çok ivi 
lirler. Fakat lngilte~e d 
Yunanistan bu arzu)arJ 

,.asJa meydan vermiy~ 

' terdir. ../ " 

-6 Hayvau alınaC~ 
1-Hatr.ıy jandftrme birlı 
ri için altı adet araba ~I 
~um havanı pazarhkl• ' 
tın alınacaktır. J,J 
J, - Hayvanlarm e\'flldt 
görmek isteyenler k•f' .. ; 
ki levazım MüdürlüğtJ 
mifracaatları. ~ 
3- Pazarlık 12-3- j 
çarşamba günü saat tO ıı' 
kışlada müteşekkil •'..1 
alma komisyonunda yıf" 
caktır. #_ 

Talip olBnlar h.ı~ ti 
larını beraberinde i~.tl 
mek suretile müracaıtl"' 

llan .,1 
Antakyanın Şen / 

nahiyeıine bağlı Kır~ 
köyünde ve köy önü I 
kiinde kain şarkaıı ıı 
malen yol garben A. r 
ağa vereseleri bahçe•'~ 
nuben .ıuıcerayi mı ile 

'fi 
dud bir kıt'a hahçeı~ı~ 
s'!neden beri Kuseyrı ~ 
Mansur oğlu halit tı~ 
dan veniden tapuy.a tb~ 
hey'eti ihtiyariye tar• ~ 
verilen ilmuhaberde .~1 
nilmiş iıede bu gat'' l 
kulun mülkiyetinin & ,1 
aidiyeti ve hukuki ı-*'5 
fiyeainiu tahkiki içİıı jf 
Mart - 941 Cuma.rıt'I!' 
nü mahalline tahkılc 
ru gönderileceğind~~/ 
yerde bir ayni hak ~ 
sanda bulunanlar "''ti~ 
leı indeki belgeler Je ~ ~ 
mezkur tarihten et1tl~'J 
kez tapu &iccilli ıı>'\., j 
ğma veyahut ayni l~i 
hallinde bulunacı~ ~ 
memuruna mürace1

• 

leri ilan olnuur. 


