
eTikanın Anka
~ Elçisi diyor ki: 
~rkiye eğer Almanlar tara 
i dan Zörfanıı:sa, İngiltere
~ ~ahıbaşında dövüşecektir 

ordusu çok mükemmeldir ve çok 
~ sağlam bir ananeye mali~fir 
~ra. 23 A.A. -~ Bir 1 nndan birine verdiği de· 
&u ~~ıkanın sabık An meçte şunları sOylemi~lir: 

>'uk Elçi@i Mtık "Tilrkiye, Almaııya ta· 
A.o..ıer\~a .Ajansla rafıdda!! zorlunıraa, mUtte 

~ . 

Japonlar cep 
heyi yardılar 
İngilizlere zarbe 

ler indiriliyor 

Tokyo 23 A.A. - Japon 
pon kuvvetleri Singapür 
Bölg~siudeki l:ıgiliz cepte 
sini yarmışlardır. lle!'i he· 
rt~ket devmn etmuktedir. 

lnJ:{iliz kıtalarınu ağır zaı· 

beler indiriliyor. 

Husl~ı ~n boğazlan elegt çir 
mck ıçm teşebbüsj l':t'\!tik 
leri habeı i de Türkiyede 
derin bir infial uyıımlır · 
mış bulunmaktadır. 

Tüa kiyede her~ "'Y p1 
lıallanmışhr. FakBt buna 
reğmen henüz vesika usu 
lünü tatbik etrniyen tek 
Avrupa memleketi Tür ki 
yedir.,, 

/ Ruslar 
İleri harekete devam 

ediyor 
Moskova 23 A.A.-

HuR kıtalurı cenupta Har 
kof ve Ural bölgelerinde 
ileri harekete devam eda· 
r~k son hir kaç 1,iln için 
de 44 köy ve kasaba gt>ri 
ulmıştardır. 

Izvc.sliya gazetesi ne gö· 
re, Kalenin bölgesinde 
çok ünJmli bir şehir ci ı•a 
11ııd11 ~ok şiddetli bir sa· 
vuş başhmu~tır. 

KANAD .• DA MECBl'ılİ 
ASKEHLIK 

Batuvyu 23 A. A. _ 
h.mıad :ida mecburi üsker· 
Jik usulihıüıı '1-nbulü için 
yakında Kaıı~da ı•arlarneıı 
tosuııtt bir kanun vt<rile-
cektir. - .. 



Sayfa-t-
WFT- fi 1 

Memu~ aylıkla
rına yapılacak 

zamlar 

Bulgarlar. Japon Almanlar -" ~ 
b·r J"'' 

Y ugostavyada 
1 hlO 

Savaşa girmek B k·ı· 
üzere mi? ş ve ı 1 ri bütün caoh "'

8 

katile yakrn1tl8~ 
Londra 23 A· }.~ bu · 

Londradaki YugoS18~ 
ktlmetine gelen .b~ 1'il0' 
göre, Belgradın 1~ bit ;r_ 
metre cenubundJlkl 'fB pl' 
hir Alman topÇueu d 11 ti' 

Bulgar basırıı şimdi 
hep savaştan bahse

diyor 

Uzakdoğuda 

Kanun layihası Meclis Encü

menlerinde son şeklini aldı 
100 liraya kadar aylık alanlara yüzde 25, 
yüz liradan 170 liraya kadar yüzde 20, 

170 liradan yukarısına · yüzde 15 zam yapılacak 

R,ıdyo gl'zctesi~cion: 

Şimdiye kadnr Bulgar 
larm daima barısa bao-11 
olduğunu yazun Bulcr~r 
gazeteleri son günlerde Dul 
garistanm arbk savaşa ka 
rışnıaı:;ı zamanının gltldiği 
ne dair ı:JiddHtli yazılar 
y~zmaktu ve adalt'l için 
rlöğüşenlere allahm yar· 
dun edeceğini t; klemekte 
dirler. Bu y&zılardan Bul 
garistaııın savaşa girmek 
üzere olduğu anlaşılmakta 
fakat hangi cephede döğü 
şeCRklerı belli olmamak 
tadır. 

a dünyaya mey
dan okuyor 
VE :AVUSTBALYAYI 

'l'EHOIT EOIYOR 
Tokyo 22 A.A.- Diln 

parlamentonun olağan üs 
tü bir toplantısında siyasd 
Vd askerlik durumundan 
bahseden Japon Başvekili 
Genoral Tojo, BUyükJloğu 
Asyada Jnponyanın askeri 
hedeflerini anlatmış ve de 
miştir ki: 

ke uçakları tarafı~ ;iş ~ 
mamen tahrip ed.11 

etilli 
bu şehirde tek bJf Jıı ' 
wahlftk kalroanıııtır· 11eıı 
san cesetleri, açıla:rJlue ~ 
deklere dolduf\l ·ıı · 
bu hendeklerin uzer• 
tanklar geçirilmiştir· 

-Satılık enk: 

Büy~ük Mille~ Meclisi \ yüzde 2J, 170 Jiradan 
bUt~ Eııci.lmenı memur ve fazla olanlar .. d 15 

.. sd hd 1 ·ı a yuı e mu a em ore vt"lrı eCl zam ecrı kf 
fevkaHlde zam hakkındııkı 1 

ece ır · 
lAyıhn üzerinde tetkiklerini Kanun layıhasmın Mec 

Reyhaniye MalrJl 
lüğlindcn: k 

1- Aptalb.UYUk rd'o 
; "Doğu Asya Bölieleri· 

1 
ni yeni dünya nizamı için 

mmamlumış, son ş~klini \isin bugünk~ dtophmtısı.1· 
vererek umumi he:yete sev· rla mtistacclıyet knrarile 
ketmiştir. Encümenin lAyı konuşularak karunlaştırıl-
hada yaptığı tadillere gö . ~ası çok kuvvetli bir ih 
re, aylık istihkakları: yüz lımal dahilindedir. Bu su 
liraya kadar olanlara net retle memurların şubat 
ita miktarına} g yilzde 25, arlıkları. yeni esaslar Uıe-
170 lirayc kadar olanlara rınden ödenecektir. 

ithalat eşyası hakkında 
Hükumet önemli kararlar aldı. lngiltereden 

çok miktarda ithalat eşyası ge1iyor 

Amerikalılar 
birliai kor efe--

ransı 

ll de Japon kontrolüne ko· 
yaCBğız. AvrupadR da ku· 
rulacak yeni nizama Ja· 
ponyada yardım edecek
tir. Şimdi işgal ettiğimiz 
toprakları BUyU\c doğu 
asyanın birer kalbSi haline 
koyacağız. Holunda Hin-

4 maddel'k bir ka· 1 distanı ile AvustraJyaya 

deki metrtlk bıoal• a)1İ 
karıları ~nkaZ nıab 
teslim edilmek uzsre 
arttırm<ıya konulrtlu 

2- Muharnrnell t 
li 160 lira 30 kuru~ 

3-lhale 31-1 

gilnü saat 1 O da Jı 
dairesinde y11pıl3C~ıır• 

4- TbliP ola~ıe 
7 5 teminat akÇ

381 rar sureti kabut etti t gelince: 
Ankara,- Hükftmet it· \ muşt~r. _Bilhassa ik~ mem 

halAt eşyasmm memleke- ı leketm ıthaHU ve ıhracat 
Hiyo 23 A. A. _ A· l Bunlar mukavemetten 

merikalılar birliği konfe _ vazgeçmezlerse onlara kar 
' . 

likte milracaat1ar1
• 

Dellaliye, ilAD rJl 
rı alana aittir. ,,6_.... te girmesini kolaylaştıra· eşyasım sabit fiyatlara is· 

cak tedbirler almakta ve tinat etirmek meselesi çok 
ransı mihver devletlet·ile şı merhametsizce hareke· 

te geçeğiz. Fakat Japon 

bunu temin içinde bir çok ~Uhimdir. Yüzlerce batta 
memleketlerle ikitisadi ve bınlerce maddenin sabit fi 
ticari müzakereler ve an yatını tesbit etmek büyük 
\aşmalar yapılmaJtta idi. müşkülat arzelmttkle idi. 
Bunların n8ticeleri ahnmı· Bunları halletmek için bir 

formül bulunmak üzere-
dir. Bu suretle Alı:rıanya ya başlanmıştır. Son za· 

manlarda Türkiyeye lngil· ve Türkiye aıılaşmaeımn 
ter~ imparatorluğu mem· daha iyi işleyecr•ği umul 
leketlerinden mühim itha· maktadır. 

Vilayet Me~İi;i 
2 ŞUBA 11'A TOPLA 

NACAK 
ViUlyet Umumi •. leclisi 

2 Şu > ,azartesi gli 
nü o~ağan lup antılarına 
başlayacaktır. 45 gün sil 
rece~i samlan bu toplantı 
da Vilft.yctin 942 büt~.e3i 
konuş:.ılacaktır. Azalara 
t.,bliğat yapılmıştır. 

Yeni tifüs vakası 

m ünasebct leriıı kesilmesi 
hakkında 4 maddelik bir 
karar sureti kabul eylemiş 
tir. Bu maddelerin hü asa 
sı şudur : Amerikalı olmı· 
yan bir devletin Amel"ika 
devldlerinden herhangi bi· 
ı'iııe yupaC'ağı saldırış kar· 
şısı ıda l>ütün Amorikalı 
devletler birll'Ş~cek biitün 
hücumlara kııı ş1 dtıynnış 
ve işbirl ği y. p·tcakkırdır. 
Amerikalı devletler, \ıü· 

kümranlık haklarına uy
gun şpkild{' Almanya. 
Italya ve Jliponya iıe siya 
si münn b0 t eı·ini kesl cek 
lerdır. Bu munasebetlerin 
kesUmın;· ndı~n öne'-' birbir 
krile istişarede bulunarak 
itHfaklü karar alacaklar 
dır. 

UZAK DOGUDA 
görülmedi 

Geçen hafta şehrin muh· Tokyo 21 A.A.- Bir 
telif mahallelerinde glirül- J apnıı tebliğine göre, la· 
müş olan 5 tifüri:vakası üzeri· lezy daki 40 bin k"şilik 
ce alınan sıkı mürakabe ve ıngiliz ordusu şiddetli 
tecrid tedbirleri çok fayda bir savaştan scımı yenil· 

yanın iyi niyetini anlıya· 
rak bizimle işbirliği yapar 
larea onlara karşı durumu 
muz değişecektir. Aksi 
takdirde bunltmn zorla a· 
kı Han başlarına getiril~k 
tir. Filipin şerefli istiklali
ne bizim sayemizde kavu 
şacaktır.,, 

To'.yo 22 A.A.-Japon 
g31.eteleri Başvekilin nutku 
nu tefsir ederken şu mü 
taleaları yilrUtmektedirler. 

.. -Avrupadaki nizamın . 
gerçekleştirilmesine Japon 1 

ya y rdım ~decektir. Yer 
1 

yüzlh h"((birşey Japon· 
ya~'' unya ve ltalya i 
le ışbirliği yapmaktan alı 
koyamaz. Çindeki Çun 
kiog idaresini yok ed,,ce 
ğiz. Çünkü bu hüktlmet 
Amerikan ve lngiliz n\\fu 
zu altındadır. 

Almanya asker top 
lamağa çalışıyor 

21-23--" 

Sahhk e" 
Hatay Defterd 

ğır.dao 5' 
Antakyanio ·;AO 

· de b""J 
mut raahalles1n d" 

nıata 
641 parsel nu fil 
yıth Şahin Ceb!!~ b 
Şahinden ınet.-~ ..... 

rtU'" 
tamamı açık 8 .rı 
retile satışa çık bed 

Muhammen 

l!r adır. 0 1_ 1 
ıstekHteriO 1' ,O 

akcasile birlik~' ,a 
942 cuma gilP ıJl 
el Jef terdarbğfl 
ları . 0 -1' 

DeıHUiye ıl!ri>'' 1 
masraflar nıeŞ zS/ 

20-23 ........ e 
Oüıe1t111..,~ 

Dünkil nUS~iJtl ti 
taka Iktisad M (ıltll. 
pamuk ynğl8~,.,,., 
kında çıkan i bit 

Ult eşyası gelmiştir. Bun
lardan başka madenleri· 
ruizin işlemesini idame ede 
cek birçok alet, maki· 
ne ve vagonet gelmiştir. 
Son günlerde memlekete 
yine lngiltereden binyüz 
toıı demir ve çelik ge1miş 
tir. Bu miktar martm so
nuna kndnr 10,000 tona 
ve gelecek aylar zarfında 
23.0JO tona çıkacuktır. 
Bunların bedtıli 5 milyon 
lira kadar tutacaktır. Ay 
rıce kauçuk Qtomobil 1 Hls 
tjği ve piyasa için bedeli 
3 milyon lirayı geçen bir· 
çok eşyalar memleketimi· 
ıe vasıl olmuştur: Gelecek 
aylarda piyasa için beş 
milyon liradan fazla itha· 
UU eşyası beklenmektedir. 
Bunlar meyanında mühim 
miktarda dokuma makine 

h olmuş ve vakadan son miş ve geriye atılmıştır. 
ra başka hiç bir vaku gö· Uçankaleler faaliyette 
rillmemiştir. Bu beş vaka Batavya 23 A.A.-A· 

Londrn 23 A. A. -
Gazetelerin ynzdığma göre 
Almanlar Avrupada iş • 
galleri altında bulunan 
memleketlerden, Rus cep
hesinde dövüşmek üzere 
göııiillil toplamağa çalışı • 
yorlar. llütUaı Alman kon· 
fiolosları bu iş için bUyük 
bir fadiyet sarfetmektedir 
l r. 

maddt-.sinde 
noksandır· f.JIJ 
doğrusandır· 11,t• 2- ttu al 
dahil oluP ~t· _,) 
müşteriye aıl ti~ 

leri vardır. 

Almı...n - Türk ticaret an 
laşmasının tatbikabna da
ir iki devlet arasında y& 
pılan m llzakereler k fi 
bir safiıayu girmiştir. L 
rUldOğünden çok muğlak 
olan birçok !meseleler iki 
tarafın gösterdiği hüsnüniyet 
sayesinde bertaraf edilmiş 
'eya edilmek Uzere bulıµı 

dan hiç bir ölüm kayde· ı merıknnın ıpeşhur'•Uçanka 
dilmemiş ve tifüse yaka le,, adlı uçakları . llolun· 
lamınlar kurtulmuştur. d ı Hindist mma gelmiş-
Etuv makineleri faaliy~tine tir. Bunlar faaliyet geç· 
devam etmektedir. miş ve ilk olarak 10 bin 
Yardımsevenler ce tonluk bir J lpon·petrol g~ 
mivetine bağış misini batırmışhırJır. 

Diş tabibi 
Salahattin Ozal 

izzet l lacımo\I~, Yar· 
dımsevenler cemiyetine 
15 lira bağışlamıştır: Ce· 
miyet bu hayırsever yurt· 
daşa teşekkür etmel<te· 
dır. 

Kurtuluş caJdesindeki 
muaycneh ... n sinde huı:;ta· 
larmı kab~l~ başlamıştır. 

Deri~~-~ 
lskende~~~ 

Kurumu ll61t,t1":";ı 
Kurutll 119ıı ~ 

olanak toplt11'o~' 
120 kadar ~. § 

Neşriyat Müdürü l. derisi aç~ ~et 
SELıM ÇELE K lllacaktır. ~ 

C:. H. P. MaHımısi \nt:ıkva 942 rQA{llb6 
--~-------· pe "" r" 

Gündüzde \ Kur~m ıııe i' lucagıodan 
. Vatan Kurtaran Arslan . !acatttJarıf 


