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ikinci müntehip . ~ 

seçımı 

Dün akşama kadar o·lznan 
netice çok iyidir. Sandıklar 

bu akşam kapanacak 
Nahiye merkezlerindeki intihafj yerlri 
bayram yerine döndü, kadın erkek bü -
tün kiiylüler akın hahnde sand\k başına 

koşuyorlar 
Dün sabeh başlıyan ikin· ce mesafe uzakta bulun an 

ci müntehip seçimi bugün de intihap merkezlerine akın 
devam ederek rey sandıkları halinde giderek reylerini 
saat 17,30 da kapadacaktır. Cümhuriyet Halk Partisi 

Dün akşama kadar alınan namzetlerine vermektedirler. 
nt-liceler çok iyidir. Birçok Nahiyelerdeki intihap mer· 
mıntakalarda rey verenlerin kezleri emsalsiz bir bayram 
rnikdarı ilk gün yarıyı geç· yerine dönmüştür. 
miştir. Halkımız her tarafta l"öyJülerimizin gösterdiği 
rey sandıkları başına koşarak bu uyanıklık ve olgunluk, 
bu en medeni hakkını istimal her Hataylının göğnsünü ka· 
etmiş, milli ve vatani vazife- bartacak kadar yüksek ve 
sini yapmıştır. gururludur. 

Seçim, bilhassa köylerde Son ve kati netice bu akşam 
hakiki bir bayram ve co~kun sdndıklar açılarak reyler 

tasnif edildikten sonra anla-
sevinç h..tvası yaratmıştır. Ka ş ı kt M b · t"h b • ı aca ır. e us ın ı a ı 

dın erkek intihap hakkına günü henüz kati olarnk ta-
rnalik bütün köylülrr saatleı hassür etmemiştir. 
.__...~ 

Bagram garın 
başlıyor 

Yarın saat• 15 te Belediye meydanında 
mektepliler ve gençlik Atatürk büstüne 
çelenk koyacak ve and içecektir - Ha· 
tay mücadelesinde şehit olanların maza
rları da ziyaret edilecek; halk kürsüle-

rinde nutuklar söylenecektir 
Cümhuriyetimizin 16 ıncı . veriltcektir. 

Yıldönümü, her tarafta oldu- I 29 günü mutad mera -
ğu gibi şehrimizde de fev - 1 sim yapılacak ve gece feııer 
kalade tezahüratla kullana • alayı tertip olunacak, gece 
caktır. Bunun için icabeden Valimiz tarafından Turizm o· 
bütün hazırlıklar yapılmış telinde büyük bir danslı çay 
§ehir baştan başa, zafer tak veriJ~cektir. 
larıı, bayraktar, Defne dalld· 29 ve 30 günleri resmi 
ti ve ve Elektrikle süslen - daireler olduğu gibi, aynen 
tniştir. hafta tatilindeki gibi çar.şılar 

Bayram yarın saut 13 te ve her türlü müesseseler 
başhyacaktır. Evvelce ilan kapalı bulunacaktır. 
edıl'!n program mucibince 
mektepliler ve;gençlik saat 
15 te Belediye meydamnda 

ı topla~arak buradaki Atatürk 
büstüne Çelenkler koyacak 
Ve aııdriçecek ir.Bunu müce
akip maarif' müdürü tarafm
da11 gençliğe hitaben bir nu 
tuk, söy!eneı:ek ve mektepli 
ler, gençler buradan hare • 
ketle Hatay müciidelesinde 
Şehit düşenlerin mezarına 
Rid:p buraya da çelenkler 
koyacaktır. 

Halkevi, bayramın eğlen 
Celi geçmesi için tedbirler 
almıştır. Ha tayın ilhakını tes 
Pit eden fılm iki gün müd · 
d:tıe halka parasız olarak 

Vilayetimizde 
5 Mebus çıkacak 

Vilayet makamından teb· 
liğ olunmuştur: 

Antakya, lskenderun, Kı
rıkhan, Reyhaniye ve Yayla 
dağ kc\zaları intihabı mebu -
san heyeti teftişiye-lerinden ge 
len mazbatalar intihabı 
mebusan kanunu mucibince 
Vilayet idare heyeti ve heyeti 
tef tişiye ile birlikte tetkik edile 
rek altıncı devre mebus seçimi) 

ne iştirak eden Dörtyol veHassa 
kazaları h :ı riç olarak Vilaye· 1 

timizin 210361nüfusu olduğu 
buna nazaran 5 mebus çık
ması lazım ieldiii ilan olu-

#OıilcrHecek bir de t('ruıil • nur. 

• 

B. M. Meclisi U d h b 1 
Yeni binanın temel g UTmQ Q erıer 

atma merasimi Kaf kasgada Türk lahşida-
yapıldı 

AokarA 26 A. A. -
f z tamamen asılsızdır 

Büyük Miılet Meclisinin ye- Sovyetlerin Türkiyeden arazi istediğine 
ni binasının temel atma me- dair olan haberler de resmen 
rasimi bugün saat 11 de ya 
pılmıştır. Merasimde Büyük tekzib edildi 
Millet ,weclisi Reisi Abdül .. İstanbul 26 A. A. - memurlarından biri, Sovyet· 
halih Renda, Başvekil Refik Londrada Ç\kan Deyli Me:yl lerle Türkiye arasındaki bu 
Saydam, ikinci reis Rafet gazetesinin lstanbul muhabi- ihtilafın müzakere yolile hal 
Camtez, Vali ve Bel~diye ri tarafından gazetesine ve- ledileceğini söylemiştir. 
Reisi, Meclis idare amirleri rilen bir haber, Pariste inti· Anadolu Ajansının 
ile güzide bir kalabalık ha - şar eden Malen gazetesince notu 
zır bulunmakta idi. iktibas olunmuştur. Bu habe Yukarıdaki haberlerin 

B .. k" t 'hl b" k~ re göre, Sovyr.t Ermerıistan ugun u an e ır a - sıhhati halrkında salahiyetdar 
ğıdın üzerine Cümhurreisi Cümhuriyeti Türkiyeden Kars resmi makamlar nezdinde 
İsmet lnönü, Büyük Millet ve Ardahan vilayetlerini iste- k 

mektedl·r. Tu'"rkı'ye buna kar yaptığı t_ahki ata istinaden 
Meclisi R. Abdülhalik Renda· b h b d 

K fk h d d 300 u a erın tamam~n uy ur· 
nın isimleri yazılmış ve mev şı a asya u 11 una 1 ld ~ b b" k t h . d ) . f ma ve ası sız o u'5unu ~ • 
cud madeni meskiikattan bi- ın as er a şı ey emış ır. ya Anadolu Ajansı mezun 
rer tane ile birlikte bir şişe Yine bumuhabirin sözüne göre' d na 

Moskovadaki Sovyet elçiliği ur· 

nin içine konulduktan scmra J•------------------ı•Iİll•ıilııı-
bu şişe mermer bir sandığın l l l 
içine konmuş ve sandık ngı· tere ile talga 
temele bırakılmıştır. lık har 
cı temele Abdülhalik Renda 
ile Başvekil Doktor Refik Arasında bir yakınlaşma 
Saydam atmışlardır. h k • 

Temeli atılan bina, sade are ef l 
ce Büyük Millet Meclisi bi • 1 
nasıdır. Fevkalade bir ahval Londrada yeni tal yan sefirine verilen 
mani olma7.5a, binaom inşaa ziyafet hakkında Romada iyi tefsirler Yar 
tı dört sen~de ikmal edile· Londra 2G A. A. - İn· Bu ziyafette lngili; Ba•ve· 
ct=ktir. Binanın iki tarafına ·ı· H · · N L d k v gı ı~ arıc.~ye azırı or ili Çemberlayn ile Hariciye 
bilahare Başvekalet ve Hari Hahfaks ~u~ l~~!yanı.n Lo~· Erkanı da hazır bulunmakta 
ciye Vekaleti binaları da draya tayın ettıgı sefm" bır ıdı. Ziyafet samimi bi h 

l kt · f · · r ava 
tıiy•aillpl!!tı!l!rll!lı a~c!!la!!l!lı!llrll!I!. ~~~---z•ııiııy•a •e•t .v .. erm ıştır. içinde geçmiştir. 

EN SON DAKiKA Roma 26 A. A. - ltal· 

Çeınlıclayn diyor ki: 

lngiliz Milleti 
Türk Milleti ile akdettiği 
muahededen iftihar dug<•r 

"fÜRK INGILIZ DOSTLUGUNUN TEMf.LI ATA TOR 
KON OSTAD ELILE ATıLMlŞ, lNA .~ü.~ON KUDRET 

Li İDARESİ AL TıNDA iNKİŞAF ETMtŞTiR,, 

Londra 27 . A. - lngiliz Başvekili Çemberlayn dün 
Avam Kamarasında haftalık nutkunu okurken, Tü:-k -
İngiliz - Fı sız muahedesine sözü getirmiş, bu anlaş· 
nıanın lngiltere ve Fransadıt olduju gib: b:itün dünyada 
d~rin ve sonsuz bir memnuniyet doğurduğunu, muahe -
denin hiçbir devlet aleyhine müteveccih olmadıgını söy
ledikten sonra demiştir ki : 

" - Bu muahede ile Türk - lngiliz milletleri hak· 
kı ve adaleti müştereken müdafaa edecekl~rdir. O Türk 
milleti ki, yurdseverliği ye hakperverliği ile temayüz ey
lemiştir. Biz, Türk milleti ile yaptığımız bu muahede ile 
iftihar ediyoruz. Fransa ile müştereken Türkiyeye maH 
ve iktisadi yardımda bulunmak için Londracla bulunan 
Türk eskeri heyeti ile müzakere halindeyiz. 

General Kazım Orbayı aramızda görmekle duyduğu
muz sevinç büyüktür. Müzakereler fevkalade saminıi bir 
hava ·içinde neticelenmek üzeredir,, 

Çemberlaynm nutkunun Türkiyeye aid olan bu kısmı 
Avam Kamarasında şiddetli alkışlarla karşılanmıştır. 

Ayni saatte lngiliz Hariciye NazırıLord Halifaks da 
L.ordlar kamarasında bir nutuk söylemekte idi. Lord 
Halifaks Türk - İngiliz ittifakından bahsederken bilhassa 
şunları söylemiştir: 

"Moskova müzakerelerinden Türk - Rus münase
betlerinin miikernmelerı devam ettiğini iÖrmeklt": lngilte· 
re en büyük sevinci duyar. 

yan matbuatı umumi vaziyet 
hakkında kati bir fikir beya· 
modan ictinabe devam et· 
mekte ve her tarartan gelen 

mühim"' haberleri yalınız 
kaytle iktifa ederek mütalea 
dermeyanından ictinab eyle· 
mektedirler. 

ltalyan gazeteleri, dün 
Londradaki büyük elçisine 
Lord Halifaksın verdiği zi· 
yafeti ve bu ziyafette Çem· 
berlaynın tla bulunmasını 
büyük başlıklarla tel>arüz 
ettirmektedir. 

Siyasi İtalyan mehafili 
İngiltere ile İtalya arasında 
bir yakınlaşm.t hareketi bıı· 
ladığı kanaatindedir. 

Türk- F ransı - lngiliı an 
!aşmasının d~inyanın bu hıtası 
için kati bir garanti teıkıl 
ettiğine şüphe yoktu. 

Türkiyenin son senel~rdeki 
büyük başarılarını hayranlık 

l la takip .~ttı , Millet~~iz Türk 
ırkının yuksek kabılıy~tinin 
takdirde temam en haklıdır 
Türk - İngiliz dostluğunun 
temeli Kemal Atatürkün üs· 
dat elile atılmış, lnönünün 
kudretli idaresinde inkişaf 
eylemiştir. 

Nutuk Lon tlar kamarasın 
da şiddı:tle alkıılanmııtı!! 



- --·-··~ -~---

Sayfa 2 -

Harbiye Şehköy 
merkezlerinde 

Lorlar Ka
meırasında 

Sovyet - lngiliz ti
cat et anlaşmasının 

akisleri 
Londra 26 A. A. 

Lordlar Kamarasında, lngil· 
tere ile Sovyetler arasında 
yapılan ticaret müzakereleri 
hakkında hazt lordlar hükı1· 

5 SINIFLI BiRER MEKTEP 
BiNASI YAPILACAK 
Sayın Valimizin bilhasse 

köy mektepleri işile büyük 
bir alaka ile meşğuı oldukla 
rı malumdur. Bu değerli ala 
kanın ilk örneği olarak Har 
biye ve Şeyhköy nahiye mer 
kezlerinde beşer sınıflı birer 
ilk mektep inşaııma karar ve metten izahat istemişler ve 
rilmi~ ve bu binalar iç:n la bu ttnlaşmanın, lngiliz impa· 
zım olan arsaldr da temin ratorluğu efkarıumumiyesi· 

nin maneviyatında tehlikeli olunmuştur. 

YENi O .. ;t... RETMEN tesirler yapacağını, Sovyet· 
\.J lere gönderilecek kaoçuk 

LERİMİZ ve kalay gibi mad.lelerin 
Muallim M,..ktebi mezunla Almanyaya geçmesi ihtima-

rından olup Vilfiyetimiz ,,,em lini , İngilterenin ihtiyacı 
rın e verilen ilkokul öğretmer olan kerestenin Kanada 
Icri şehrimize gelerek vilaye ve lskandinavyadan te· 
tin muhtelif köy ve nahiyeie mininin daha doğru olduğu· 

d 1 nu ileri sürmüşlerdir. Buna 

YENi .. 

Garp cephesinde 
Almanlar büyük taarruza 

hazırlanıyorlıır 
Hitlerin,bir netice , almak için her .. ne ha 

hasına olurs21. olsun hir taarruza 
geçeceği~tahmin:ediliyor-:Atmanya Ho 

landaya mı saldıracak 
Fransız tebliğine göre, • ber'ı önümüzdeki harta içinde . ,, 

evvelki gece harp cephesin- Alman taarruzunu beklemek 
de • oldukça sakingeçmiştir. :hiçte yanlış bir tahmin ola· 

Havas Ajansı da yarı res maz. 
mi olarak neşrettiği tebliğde IDenizterde 

Kopenhagdan bildirildiği 
ne göre, geçenlerde İngiliz 
tayyarelerinin Viihelmishafı-

Turizm oteli 
Sıhhi, ucuz ve ko1ı
forlü bir istirahat 

jyeridir 
Hayat ve sıhhatını koruya 

!arın biişlıca düşünecekle 
şey gıda meselesidir. Bu ih· 
yacın temini için Turizm oıe 

li aşhaııesinde nefis ve sıb 
hi surette öğ'le . ve akşam )'e 

mekleri ·ihznr edildiği gibi 
aileler için abone dahi ka)'I· 
ve : te<liyat hususunda ;k0 

.Iaylık gösterilir ... Gazino lkı5 

mında her nevi içkiler:~va 
dır. 

..... Tabldot yemekler 60 kur" 
aylık-abone 25 liradır. auo 
dan başka öğle akşam .>' 
mekleri alakart usulile vt 
mutedil fiatlarla salonlarıııııı 
da temin edilmektedir. 

rine tayin olunmakta ır ar. 
Bu suretle Hatayın öğret cevapverenticaret Naıırı,böyle 

bir tehlikenin varid olduğunu 
men ihtiyacı tamamlanmış katiyeıı zannetmediğini, bir 

tlır. memleketle ticaret yapmanm 

Almanların cephedeki orma 
nın kenarında buhman Fran· 
sız mevzilerine şiddetli hü· 
cumldr yaptığını faküt Fran 
sızların c\ddi mukavemeti 
karşısında Almanların ümid 
lerini kaybettiklerini , Moze 
lin şarkındaki Alman hücum 
!arının da kolaylıkla püskür 
tüldüğü bildirilmektedir. Mü 
temadi keşif kolları faaliye 
ti devam etmektedir. Alman· 
lar Fransızlarııı vaziyeti hak 
kında azami malumat elde 
etmeğe çalışıyorlar. Fransız· 
lar da Almanlara yeni kıta
lar gelip gelmediğini ania
mak için sıkı bir temas mu· 
hafaza etmektedirler. 

na yaptıkları hücumlarda, bit 
Alrnan zırhlısına büyük b;r 
bomba isabet ederek gemi ' 
nin ikiye b5lündüğü bildiri! 
mektedir. 

Dün Şimal denizinde Al 
mııı d ~ niza l tı ;!gemileri 0 bir . 
danimar ka .. ve bir İngiliz ti ' 
~ :ıre t gemisini batırmışlardır. 

Ye meklerin nefasetini go! 
mek için bir tecrübenin ki(: 
kanaat vereceği r. nıuhtereıı: 
miişterilerimil...e ilan olunur· 

furizm Oteli Müdiriyeti 
sm et Paşa ilkokulu " memleketin siyasetini tas· 
ismet Paşa ilkokulunun or vip demek olmadığını, Sov-

Juevine nakledilmesi ve Ga yellere verilecek Kalay ve 
zipaşa ilkokuluııunda lsmetpaşa Kaoçuk mikdarının normalı 

ilhokulu Liııasına taşınması ~eçmiyeceğini beyan et-
bitmiş. ve talebeler sınıflarına miştir. 

yerlt!şmişlerdir. ıngilterede iskonto 

Berlinde faaliyet 
Paris 26 A.A.- .Kope~ 

hagm Berlinden alarak ver 
diği bir .habere göre, Hitler 
dün Alman ordusı• 1 • er kanile 

DAVET 
Hatay iş Anonim şirkatiıı' 

den: 
Hatay devleti zamanınd~ 

HAPİSHANELERDE OKU fiatları 
MA DERSLEKİ Londra 26 A. A. - ln-

Bu yıl vilayetimizin bütün giltere bankası iskonto fiat-
hapisanelerinde mahku mlere larını yüzde üçten ikiye in-

Dün akşam verilen son 
bir rapora nazaran cephede 
kar yağmağa başl(jmıştır. 

:uzun bir görüşme yapmıştır 
Külliyetli..,Alman ·~ kıtaatının 

:matemadiyen 'garp .. cephesine 
doğru gittigi görülmektedir. 
Siyasi mehafil, Hıtlerin .bir 
netice elde edebilmek _için ' 
gc:rpta .,.hüyük. 1bir': taarruza: 
geçeceğini tahminJeJiyorlar, 

teşekkül etmiş şirketimiıİfl 
~Türkiye Cumhuriyeti kanuıı· 
)arına uygun bir şekilde ts 
dili ve şimdiye kadar olafl 
mesai ve hesapları h:tkkınd~ 
malumat vermek icap et~1 

ğiııden bütün muhterem bıS 
s~derlarm 4,11 ,939 cumarl~ 
si günü sa'.\t 14 te şirket bı 
nasl'ıdaki fevkaladde toplııfl 
tıya teşrifle ri rica olunur. 

okuma yazma öğretmek için dirmiştir. Bu hareket Londra 
birer millet mektebi cıı;ı rncak piyasasında büyük bir sevinç 
ve bu kurslarda mahkiimle le karşılaıımış, hükumetin 
rin en kısa bir zamanda o yeni bir istikraz yapacağı 
kuyup yazma öğrenmenleri le kanaatini doğurmuştur. 

Havanın şiddetli muhale· 
fetine rağmen, Fransız dev· 
riyeleri Alman cephesirıi sı · 
kı mürakabe etmektedirler. 
Alman Başkumandanlığının 
cephe gerisinde bir ş~yler 
hazırladığı göze çarpıyor. min olunacaktır. Sovyet - Finlandiya 

Kaçak eşya miizakereleri 
Osmaniye mahallesinde Londra 26 A. A. 

oturan Garibin evine Suri· Finlandiyadan bildiriliyor: 
yeden Mehmed adlı biriyi!! Finlandiya hükumeti, Sovyet
arkadaşı gelmiş ve bunlanrı lerin teklifini tetkik eylemek
beraberlerinde kaçak eşya tedir. Bu teklifler derin su
getirdikleri tespit olunarak rette tdkik olunduktan son
araştırma yapılmıştır. Bu ra, Finlandiya heyeti Mos
araştırma n"ticesinde bulu- kovaya dönecektir. Finlan· 
nan 66 ı,;eket ve eşya ile ipt:kli diya Hariciye Nazırı verdiği 
kumaşlar müsadere olunmuş. bir beyanatta, iki memleket 
kaçakçılarla evrakilebirlikte arasındaki ihtilafın halli için 
mahkemeye verilmişlerdir. bir tesviye surı:!ti bulunaca-

Ticarel odası ğmdan ümidvar olduğunu 
söylemiştir. 

iKiNCİ M ÜNTEHIP Bütün Şimal memleketleri 
SEÇiMi DÜN YAPILDI Finlandiya ile sıkı temas mu· 
Şehrin.iz ticaret odası hafaz ~tmektedirler. 

ikinci müntehip seçimi dün ..---
yapılmıştır. Oda azaları ta edilmiştir. Fiatlar mun 
rafından yapılan seçimde tazam bir şekilde yükselmek 
ikinci müntehip o\arak aşa te devam ediyor. 

ğıdalci zevat intihab olunmuş lngiltereye 
)ardır: 
Şükrü Melek, Kazım Os Ismarlanacak va-

kay ve ziraat Bankası Müdü purlarımız 
rü, Şdik Sabuncu, Sıddık lstanbul - lngiltereye ıs 
Müftü, Nasıh Hocaoğlu, Han marlanacak 11 vapurun müna 
na Sultanım, Abdullah Şeyh 

kasa müddeti bu ay sonun oğlu, Necip Abdülvahap, 
da bitmektedir. Vapurları 

Bekir Delia.2-a, Ali Mısıı:Iı, İnşaya talip bir çolc lngiliz 
Yusuf HacıAli, Selim Çelenk firmaları teklif mektuplarını 
5amih HacıBilal, Abdulhalik .. d ., b 

1 
1 d 

M h . gon ermege aş amış ar ı ı· 

ı şı. D · B k d . 
1. . d .. .. . . enız an zamanın a aynı 
zmır. e uzum ıncır . vapurları yapmağa talip olan 

ıhracatı ,. meşhur Svvan Hanter firma 
fzmir 26 A. A . - lngil sı da tekliflerd~ bulunmuş 

Askeri mehafil,garp cep 
hesinceki harekatın durğun· 
luğunu iki sebebe atfetm ek· 
tedirler.: Havanın muhale
feti ve Majinoya karşı bir ta 
arruza geçebilmt>k en az dört 
haftalık bir mücadeleyi İcab 
ettirmesidir. Bununla bera 

Fransanın 
dostları 

Bu isimde ecnebiler-~ 
den mürekkep bir 

cemiyet kuruldu 
Londra - Fransada bulu 

nan ecnebilerden birçoğu . 

"Fransa Cümhuriyetinin dost 
l \rı,, adı altında bir cemiyet 
kurarak, harp faaliyetine işti 
rak etmek arzusunu göster 
mişlerdir. Bunlar orduya ça 
maşır ve saire temini ile, hu 
duttaki askere ait eşyanın 
naklini taahhüt etmekteJir 
ler. 

Filistinde 
Örfi idare kaldırıldı 

Kudüs 26A.A.- Geçen 
sene başlıyan ihtilal münase 
betile Filistinin bazı şehir 
lerinde tatbik edilen örfi 
idare kaldırılmış ve siyasi 
suçluların büyük bir kısmı 
affolunmuştur· . 

tereden fazla mikdarda üzüm tur. Önümüzdeki ay ortasın 
ve incir taleplerinin artması da deniz yolları ve liman 
piyasayı yükseltmiş ve hara· reisliği fen heyeti arasında 
retli alış veriş başlamıştır. mürekkep bir komisyon şeh 
Dün yalnız lngiltereye 10080 rimizde teklif mektuplarını 
çuval üzüm ve incir ihraç teikike başlayacaktır. 

BULGAR- ITALYAN MÜ
NASEBATI 

Belgrad26 A.A.- Bir müd 
dettenberi burada bulunan 
ltalyan ticaret heyeti, Bulga 
ristanla bir ticaret anla~ma 

Amesterdam .26 A.A.-Hiı 
terin Holanda . ve Belçika: 
üzerinden FransLıya hücum 
edeceğine dair çıkan şayia 
lar burada endişe uyandır 
mıştır. 

Dün s :ıa t 12,30 dan iti 
haren Almanya ile Holanda 
ve Almanya ile Belçika ara 
sındıki telefon m:ıhab .:: rele 
ri de kesilmiştir. 

Varşovada 
Halk köpek eti_ .. 

yıyor 

DÖRTYOL CÜMHURİ -
YET MÜDDEİUMUMiLiGI 

.)örtyolCümhuriyet müddeiufll 
mi muavinliğine. hakim nat11 

zetlerinden Refet Ôzdenıit 
tayin edilmiştir. 

Afyondaki yeni 
inşaat 

Ankara 26 A. A. - Af 
yooda 11 Ali Çetinkaya ,, kıı 
enstitüsP ile Liseye eklenell 
pansiyon ve çocuk esirgeoıt 
binalarının irışaatı sona er -
miştir. Bu binaların açıims 
Töreni Cüınhuriye t bayra • 
wmda yapılacaktır. Kız ensti• 
tüsü büyük ve modern bit 
binadır. 

Paris 26 A. A. - Varşova· 
dan Parise dönen bitaraf b:r 
müşahit, şehrin umumi vazi· 
yeti hakkıııda şunları söyle· 
ıniştir: 

Geceleyin Varşovaya çö· t .Amerikadan Fran-
ken ölüm havası, Almanyaya saya ,,.,, 
karşı isyan etmiş olan Polon - Nevyork 26 A.A. - 2o:ıı 
yalııarla Aim ın askerleri. a· rabadan mürekkep bir sıhhi 
rasıııda taati edil~ ı ~ö~olve.r, • yardım kafilesi Fransaya GarP 
kurşunlarının sesıle ıhtal edıl cephesine hareket eylemiştir 
mektedir. Bu teşkilat müstakil olmakla 
Şehir harabe hlind edir,<ıç beraber, cephede Fransı:t 

lık ve sefalet son dereceyi başkumandi\nlığınııı emrinde 
bulmuştur. Poionyaııın sabık bulurıacaktır. 
merkezinde köpek eti rnğ· FRANSIZ KABiNESİ 
beı t .. dir ve her köpek ya· Paris 27 A. A. - Fraıısıt 
rım İngiliz lirasırıa s tılınak · Nazırlar Meclisi hu sabah 
tadır . Şehirde ne el~ktrik Daladyenin riyasetinde topla 
ve ne de su yoktur. fraın narak umumi vaziy •t üzerin 
vaylar i~l emem t>kte mağaza de müzakerelerde bulurımuj 
lar kapalı bulunmaktadır. t ur. 

Bütün gazeteler tatil edil BİR Al..MAN TAYYARE 
miş, bunların yerine yalnız 1 Si HOLLANDA YA İNDi 
Almanca hir gazete çıkarıl 1 Amesterdam 27 A.A.- Bir 
mağa başla:ımıştır. f Alman tayyaresi makinasına 

Umumi sefalet her türlü 1 arız olan sakatlık yüzünden 
tasavvurun üstündedir · J Holanda topraklarına inmek 
sı akdeylemek üzere Sofya mecburiyetinde kalmış ve tay 
ya hareket eylemiştir. yar~ciler tevkif olunmuştur, 
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