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Yeni Belediye 
Meclisi 

İcr'!: Vekilleri Alman Şelf eri ar.a-
Dun toplandı 
Ankara 2 A. A. - İc· d 

rı Vekilleri heyeti bugün Sın Q 
öğleden sonra Başvekil Dok Pazartesi saat 15 le ilk toıJ

lantısını yapacak 
.tor Rdik .Saydamın riyase· Derin 
''tinde mutad toµlantısını yap· 
mış ve ruznamesindeki mad 

ihtilaflar başgösterdi 
Göring,Ribbentrop ve AmiralıRider hep 

ayrı noktainazarı müdafaa ediyorlar . Yeni Bf'lediye Meclisimi 
~'~ önümüzdeki pazartesi gü 
% saat 15 te içtimaa daveti 
takarrür etmiştir. 

Yeni M~clisi bu ilk iç • 

• 

timada Belediye Reisini ve 
daimi encümen azalarını se • 
çect-ktir. Azafara bugün da
vetiyelerinin gönderilmesi 
beklenmektedir. 

ikinci müntehlpler 
Pazar günü toplanarak m eh usları mızı 

seçecekler 
h· Vilayetimiz ikinci münte· sinemasında toplanarak me • 

1Pleri önümüzdeki pazar buslarımızı seçeceklerdir. 
R~nü tcplaııtıya davet edil . Kazalar ikinci müntehipleri 
~ışlerdir. Vilayet merkezi de kaza merkezlerinde top · 
1
kinci müntehipleri o gün sa )anacak ve reylerini kullana

!!,, 10 da şehrimizde Gündüz caklardır. 

İtalya ile 
Yunanistan 
Arasında notalar 

teati edildi 
. 
1 
Atina 2 A. A. - ltalya 

1 
e Yunanistan arasmda ana· 

?evi dostluk hissiyyahnı açık· 
'<ıYan notalar teati edilmiştir. 
d' Bu notalar, yakında akde· 

1~cek olan ademitecavüz 
P~ktının mukaddimesidir . 

lı 1ctinleri yarın neşrolunacak 
lt' 

·Finlandiya 
heyeti 

Moskovaya vardı 
d' Moskova 2 A.A.- Finlan 
•ra heyeti, Finlandiya Har 
cıye nazırının riyasetinde 
01arak buraya gelmiştir. 
Ilı Heyetin içinde ·Finlandiya 

•liye Nazm da vardır. 
23 teşrinden beri kesilmiş 

01an müzakereler bugün tek 
tllr başlıyacaktır. 
ıl-f iir AlmanıRadyosu 
1\ Londra 2 A.A. -~ " Hür 

lrnanya., Radyosu dün ak 
~~lllki neşriyatında Hitler ve 

•tlerizme şiddetle hücüm 
ttrni 1 .. l . . Ş V\! şun arı soy emıştır: 

'' ÔlüJerimizin intikamını 
•nc .. k N · .. · · k 
U
.. " azı reıımııım an azı 
t . 
~tınde alacağız.,, 

Alman kumanda-
nını kim öldürmüş? 

• ~Ukreş 2 A. A. - Röyter 
11\nsı bildiriyor : 

l V etrşovadan gelen haber -
at~ göre, geçenlerde Alman 
l> aşkumandamm öldüren iki 

't' 01ony" askeri idam edilmiş 
ır B · 1 · u idam Alman Başku • 
tandanının harpte • ölmeyip 
ır . suikast neticesinde katil· 

Nildiiiini ispat etmekte~i~; 

Cephelerde 
Paris 2 A. A. - Fran · 

sız resmi tebliği, cephelerde 
Jün gecenin sakin geçtiği 
ve kayde değer bir hadise 
olmadığını bildirmektedir . 

Havas Ajansı dtt askeri 
harekat hakkında şu tafsilatı 
vermektedir : 

Almanlar, ufak taarruz • 
lar için hücum taburlarını 
gitgide daha ziyade kullan· 
maktadırlar. Bu hal ecnebi 
uıüşahıtleri şaşırtmış ve bun 
lar Alman taarruzunun blş· 
Jadığını zannetmişlerdir. Hal 
buki böyle bir şey yoktur. 

Cephedt: tutulan Alman 
esirleri, Hitlerci teşkilattan 

gelen pek genç çocuklar • 
dır. Bu hal Almanyada as · 
keri teşkilatın mahiyetini gös 
termesı itibarile şaynnı dık· 
kattir. 

Cephede faaliyet şimdi 
yalnız gündüz harekatına 

inhisar etmiştir . Dün jff'.Ce 

sakin geçmiş, düşman ara· 

lıklı topçu faaliyetinde bu • 
lunmu~tur. 

Pragda ayaklanma 
Amsterclam 2 A.A.- Çe

koılavakyanın istiklal yıl dö
nümü münashetle Pragda nü· 
mayişler olmuş ve Alman po· 
!isi nümayişçilerin ıizerine 
metralyöz ateşi açmıştır. 

Ölenlerin saym 60 şı mü· 
tecaviz olarC'k tahmin edil 
mektcdir . 

Eski Çekoıl.l vakyanın diğer 
bazı yerlcrind~ de karğaşalık 
lar olmuştur. 
Finlandiyanın aldığı 

tedbit ler 
Helsinki 2 A.A.- Finlandi 

ya boğazının medhalinde ve 
Sovyetler birliğinin istediği 
mı~takaya Finlandiya hüku· 

deleri müzakere eylemiştir. 
f cra Vekill~ri hey~tinin 

bugünkü~toplantısında 1,11,3 
da müddeti biten Brezilya 
kahve şirketi ... mukavelesini 
temdit etmeğe karar vermiş 
ve kdhvenin takas usulile 
veya serbest dövizle memle 
kete ithalini tamamen serbest 
bırakmıştır. Halihazırda 
memleketteki kahve stoku
nun mevcudu dört ay kafi 
gelecek miktardadır. 

Çocuk Esirgeme 
kurumunun yar

dımları 

Ankara 2 A. A. - Ço· 
cuk Esirgeme Kurumunun 
geçen ilkteşrin ayındaki yar· 
dım istatistiği şudur : 

634 hasta çoc;uk kurum 
dispanserinde muayene ve 
tedavi edilmiş, 499 çocuğun 
dişlerine bakılmıştır. 150 ço 
cuğa' süt damlasından bir &y 
da 1070 kilo süt tevzi olun 
muş, 2604 çocuk ve annesi 
kurumun sıcak banyosundan 
istifade etmişlerdir. 14 çocu 
ğ'a elbise alınmış ve 284 .ço 
cuğa da kitap veı ilmiştir. 
10 çocuğa 25° lira para yar 
dınıı yapılmıştır.•Bu suretle 
ve bir ay i~ırı ' • Genel mer 
kezin yardım ettiği yoksul 
çocukların saytsı 3106 yı 
bulmaktadır. 

Atatürk güııü 
lçın bir komite 

• .. --teşekkül.etti 
Ebedi Şef Atatürkün ebe 

diyete .intikal ettiğ\ gunun 
yılaönümü olan lüikinci teş .. 
rin cuma günü bütün Vilfı· 
yetlerimızde olduğu iibiHa· 
taayda da,muazzam bir ihtifal 
için hazırlıklara başlanmıştır. 

Ogün yaplacak _olan töre· 
ni tertib etmek üzere halkev 
}erimizde bir komite teşek 
kül etmiş ve f aaliy~te a-eçnıiş 
tir. 

Bu ebedi mı.tem iününe 
mahıuı olmak üzere ıaıete 
miz fevkctlide bir nüshn ha· 
linde intişar edecektir. 

meti tarafından mayin dökül 
müş ve boğazw iki tarafı 
tahkim edilmiştir. 

Paris 2 A.A.- Havas denizde ve ne de havada 
ajansı Berlinden şu haberi faaliyet göstermektense,Fran· 
alıyor: sız cephesine umumi bir 

İyi haher alan kay~ıakla taarruzla Majinoyu yarmak 
ra ~öre, Alman Devlet a· ve harbi bu suretle kazan· 
daml~rı aras~n~a~ derin .. bir .,. ~ak lazım geldiğini ileri sü 
noktaınazar ıhtılafı başgoster· niyor. 

miştir. . Bütün bunlardan başka 
Bu arada Mareşal Görıng Al H · · N R'b 

garp cephesinde tamamile b man ddrıcıye<l azıkrı 
d f ... . . 1 .1 entrop a, ~ ıız , ra ve 

te a uı vazıyete geçıp ngı tere h h l · k ! 
yeumumi bir hava hücumu yap ~~a arp erme a!ı ,s~ette 

k f.k · · "d f t k guışmeden evvel bır dıplo· ma ı rını mu a aa e me • . 
t d. Al D matık taarruz daha yapmak e ır. man onanması . .. 
A · 1 R. 1 · h b" t ve sulh ımkanlarııu aramak 
mıra ı ıc er ıse, ar ı e· f'k . d d' 

d . l . l. . ı rın e ır. mamen enız ere ın ıısar ettır· 
mek ve tahtelbahir nıuha· 
rebesini genişleterek mütte· 
fiklerin deniz hakimiyetini 
ihlal etmek fikrindedir. Al· 
man Başkumandanı da ne 

Almcon Şefleri arasındaki ' 
bu ihtilafın nerelere kaaar 
gireceA-i ve Hitl~riıı • hangi 
noktainazarı kabul edeceği 
henüz meçhuldur. 

~~--... ·~------------:~-------------~-------
Sovyeller bir Ho.fandaaa · 

/iği Ôrfl ida;.e ilin 
edildi · 

l\ılilletler Cemiye· Amsterdam 2 A. A. -
tinden çekilmiyecek Holanda .hükumeti evv~lce 
Cenevre 2 A.A. _ Sov aldığı tcdb;rlere ili;eten 

Alman hududuna dv.r mm. yeller birliğinin milletlercemi 
yetinden çekileceğine dair çı takalarla şimal eyaletll'!rinde 
kan haberler teY:d tıdiımemek örfi idare ilan etmiştir. 
tedir. Sovyetlerin böyle bir Herhangi bir tecevüıe ICar~ı 
niyeti olsaydı, Londraki Sov da bir çok mıntakalah ıuya 
yet Elçisinin haberdar olması boğmak için tedbirler &lın • 

mıştır. · 
icab ederdi Halbuki Millet u-------------
lercemiyeti katibi umumiliği 
4 birinci kanunda konseyi 
içtimaa davet etmişve bu 

husustaki davetnamı:: Mayes 
ki tarafından kabul edilmiş 
tir. 

• 
EN SON DAK1ı<A 

Italya ile Y:unaiıis .. -
tan arasında 
Teati edilen notalar 

İki memleket s~lh ve samimi iş birliği .. 
siyaıetine uygun olarak teşriki mesai 

edecekler 
Atina 3 A.A.- ltalya ile Yunaııiıtan araıın<ia dostluk 

mnnasebetlerinin takviyesini istihdaf -=den notal1rın met
ni bugün neşredilmiştir. 

Esasını Arnavutluktaki f talyan kıtaahnın Yunan hu· 
dudundan uzaklaştırılması ve buna karşılık Vunaniıt,n· 
da mumttil tedbirler:n ittihazmdan alan bu matalar Yunan 
Başvekili i[e İtalyan Sefiri ve Romada Yunan Sefiri ile 

Stokholm 3 A.A. - İsveç 
gazeteleri, Finlandiyaya yapı 
lan Rus tekliflerinden bazı· 
larmın kabul edilyıeyecek 

1 kadar ağır olduğunu yctzmak 
tadırlar. 

İtalya Hariciye Nazırı arasında teati edilmiştir. Bu nota 
ların hülasası şudur: 

iki hükumet ananevi do~tluk siyasetine ve beynelmilel 
vaziyetin inkişafı ve bütün sahalarda mütekabil itimad 
hissi ümidini açıkl'lmaktadır a.. 2 \ ·v 1 ı1 l ; J t · h' -1 

luk ve samımı ı~b.rl.g pr~u ... p r ue ı 
a~meden iki hükumet, bütün sanaıarga tetri i meıai ede• 
ctklerdir. 



Sayfa - 2 --
İnki/ap iÇin 
Lüzumundan fazla tefahür 

kadar lüzumsuz tevazuun 
da zararlı olduğuna ve bun· 

lardan birincisinin hamakatten 
ikincisinin de acizden yani 
kendi kendine güvenm~kten 
doğduğuna ı ir.ananlardanız 

Cümhuriyeti kuran ve 
sonra da b~zi bu idarenin 
istediği şekilde kalp \'e ka· 
fa kudretini haiz olarak ye· 
tiştirmek vazifesini Üzerleri· 
ne alan biıyüklerimizin bize 
yaptıkları telkin: 

Hamakati ve aczi evvela 
şahsi muvaffakiyetlerimiz 
için bir engel sonrada dola· 
yıs\le memleketin bütünlüğü· 
ne ve yükselişine zarar he 
tirebilecek merıfi bir kuvvet 
diye telakki etm:!miz~ mües, 
sir olmuştur. 

Rejimin bize tevdi ettiği 
vazifoleri yaparken ve inkı 
Iabın muhafazasına ve intişa 
rına çalışırken bunun için 
bir şahsi veya müesseseden 
takdir beklemekten ziyade 
vicdanımızda uyanan bir in 
şirahla keııdimizde daha bü 
yük daha kuvvetli Hamleler 

ı yapabUecek bir enerji bulu 
yoruz. 

Memleketin herşeyden 
öııce feragate ve fedakarlığa 
ihtiyacı vardır. 

istiklali korumak ve istik 
balden emin olmak ir.in yega 
ne vasıta urdur. 

Bu feragati göetermek ve 
bu fedakarlığı ;yapmak için 
gc-rekli olan kudretin "Da 
marlarımızdaki asil kanda mev 
cut,, olduğunu ilk ön:e Ebe
di~Şef teşhis -!tmiş ve yarat 
tığı Cümhuriyeti muhı-tfaıa 
etmek vazıfesini bizlere tev 
di eylemiştir. 

• iftihar edeceğimiz nokta 
budur. Yani Büyük Dahinin 
bu kadar mühim ve şerefli 
bir iş için bize itimad göste 
rişidir. 

~ 
Bu büyük teveccühe layık 

oln.ak için bu günkü neslin 
ırösterdiKi samimi heyecanın 
manasını kavramaktan acız 

olan kimseler; bizimle ve 
'"istikballe ~alakası olmıyaıı 

kimselerdir: 
Biz çalışmak ve muvaffak 

clmak için~muhit ve zaman 
kayıtlarına katiyen tabi de 

• iiliz. 
Yurdun her köşesinde 

yurda faydalı olQbilecek kud 
retimiz milletin her sınıfı içe 
risindc rttjime sadık kalma 
mızı temin edecek sarsı!maz 
bir imanımız vardır. 

İnkılab içinde doi'arak 
inkılib için yaşadığımızı Jıer 
vesile ile ispat edeceğiz. 

:salahattin KUTLU 

Bitaraf gemilere 
vesika verilecek 

Londra 2 A. A. - Ya
bancı memleketlerdeki lııgi · 
gi liz elçilıkleri bitaraf gt":mİ 
ı,.re vesika Vt!receklerdir. 
Bu vesikayı alan gemileri de 
lrıgiliz donanması tarafından 
~~~hr!_lla yapılmay41caktır ~ 

YENIGON - &2' c 

Bir lngilizmuhar 
• • •• 

r..,ronsada 
i/,; casus 

rzr llle gore idan1a m~hkumedildi 
Londra Paristeıı bildi 

Almanya Bcılkan/ara ha- rildiğine göre Alsasda iki 
kişi idama mahkum eclilmiş-

kzm O/moğa kalkarsa tir. Şarl Rus ve Soleştayn 
İngilter'! oralarda da ta2lrruza ınukave- adında olan bu iki kişinin 

casusluk yaptığı sabit ol-
met imkanını bulacak muştur. Her ikisi de beşl!r 

Londra - "Deyli Telgraf., Geçen harbin sonunda, sene hapse mahkum ' olan 
ın diplomatilr muharriri İta\ sulh muahedeleri, galip ge· diğer üç suç C)rtağiyle birlik 
ya tarafından son senelerde len muharipler tarafından te Fransız askerlerinin hare 
takibedilen siyaseti uzun bir dikte edilmişti. Bitaraf mem keti ve ağır top bataryaları 
ma1<:alede tetkik etmekte· leketlcr bilfiil siıahsız bulun nm mevzileri hakkında Al-
dir. duklarından haklarını arayıp manya.ya malumat verirken 

Muharrir, Musolininin iti- temin eylen:ek, imkanmı bu· 1 yakalanmıştır. BunlardaııŞarl 
dalcı tavassutunu Hitlerin lamamışlardı. Fakat bu harp Rus Alsasın m.uhtariyeti ta · 
kabul t!tmemiş olmasına le· de böyle olmıyöcaktır. Sul- raftan olup, bır zamandan 
essüf eylemekte ve Musolini hun akdinde bitaraf memlı! beri Fraıısada Almanyanın 
yi, önüne geçmek için her ketle:-rin noktai nazarı kati ajanlığını yapmaktaydı. Bunun 
şeyi yaptığı harbin Akdenize bir rol oynayacaktır. la beraber idam hükmünü si 
yayılması hususundaki kara· yasi faaliy~ti dolay:sile de-
rını alkışlamaktadır. B ır A /mail ğil, A!man yüksek kumanda 

Musolirıinin son haftalarda • • sına esrarı devleti bildirdi 
ki hattı hareketi ise onun gemısz _ğinden giymiştir. 

Polonl}ada ~ 
Hayat şartları -~ 

Hopenkag A.A. -- Berloll ~il 
goke Tidende gazetesinio 
Berlin muhabiri yazıyor: 

Polonyada sokaklarda ka· 
dın ve ~rkek bütün Lehliler 
yaya kaldırımını Almanlar• 
bırakmağa mecburdurlar. 
Lehliler Alman ordusu veya 
hud Nazi Partisi subaylarını 
şapka çıkarmak suretile seli 
laınağa mecburdurlar. 
Mağaı:t sahipleri, Almın

ların işini Lehlilerden evvel 
görmeğe mecburdurlar. Leh 
lilerin Almiin kadınlarına sÖJ l 
söylememeleri yas lktır. Ak· 
si takdirde şiddetli ceza'ar 
veril,..cektir. 

Konpenhag A.A. - Alma~ 
kumandanlığı, Polonyada gün 
lük ihtiyacı geçen eşya satı 
şını yasak etmiş ve bir çok 
musadereler yaptırmıştır. 

llan gerek bir İtalyan lideri ge- Irak Parlamentosunda 
rek enternasyonal bir dev- kendini batırdı Bağdad 2 A.A.- Irak Par Hatay Vilayı·tinden: 
let adamı olarak mevkiini Londra 2 A. A. _ Mek lamenıosu dün Kral Nail,i 1 - Hassada yarılacak 
inkar kabul etmez bir tarz· Abdullahın bir nutkile açıl m..!rnur:n evlerinin inşasına 

sikadan 40 bin varıl petrol K 1 ·b t l. k d v d k ·ı da yükseltmiştir. Şimdiki mıştır. ra Naı i ezcümle a ıp çı ma ıgın an e sı tın 
yüklü olarak Almanyaya git· T·· k l~ l. ·1· p ı müddeti on gu··n uzatılmıc harpte aldtgv ı vaziyet Muso- b ur - · ransız ~ ngı ız aı<. " mekte olan ir Alman vapu · t 

lininin mevkiiııe geleliberi ru, bir lngiliz krüvazöı Ü ta· tının imzasından dolayı lrakın ır. 
muhtelif münasebetlerle gös f d sevincini açıklamıştır. 2 - Eksiltmeye komılan 

ra ın an yaka!anmıştır. Bu ış: 
terdiği kiyasetli muhakeme· gemi, fenerlerini söııdörmüş Moskov adaki heye 

b d 1·1·d B • • d ·· d ·· Ha~sada yapılarl\k üç o nin yeni ir e ı ı ir. u ci ve bayrak çekmemiş oldugv u tımız on U 
k kd b l dalıdan üç atlet: iki odalı het, şar i A cııizin aş ıca halde yol almakta idi. İlk İstanbul - M oskova Ziraat el k 

· 1 ~ an i ·i adet memurin evle iki devleti, lta ya ve 1 Ür· " dur ,, ihtarına ehemmiyet sergisini zıyaret etmek lizere 
b ri olup bedeli keşifleri iiç o ye arasında Balkanların İr vermiyen gemi. Ü•'Üncu ih - Sovyet devlet merkezine uit · 

d f l b k , ... ~ dalı bi1&anın beheri (184 7 lı liği yolun a aa ir teşri i tarda durmuş ve İngiliz as - miş ol.ın Ztraat Vekilimiz 
l b l · ·d· · ra 66 kuruş) iki odalı bina mesai yapı a i eceğı ümı ını kerleri gt!miye girdikleri za Muhlis Erkıneııiıı Riyasetin 

k 1 d. k d" 1 ·ı nın beheri (1491 lira 13 ku 
uvvet en ırme te ır. rıgı - man tayfaları güvert~deki deki heyet şı:hrirnize dönmüş ruş) olup ceman (8525 lira 

tere ve Fransa da Balkan tahlisiye sandallarının başın- tür. 24 karu~) tur. 
antantından ayrı kalmdkta da bulmuşlardır. Gemi kap· Kaçak rakı yakala ndı 3 - faliplerin şartname 
ısrar c-derse Bulgaristan nez ı kl ld v b k H tanı, mus u arın açı ıgını Sofulararap mahallesin ve mer ut evra ını ıttay 
dindt: bütün nüfuzlarını kul- b k N f "·I d ı 
)anacaklardır. 

ve gemının atma üzere de Şükrü ile Necibin cv:nde a ıa ıv Ü ür üğünde görebi. 
olduğunu bildiı miş, filhakika kaçak rakı salmakta oldukta lirler·. 

Filhakika İngiltere, Balkan 
devletlerinin harbe süı·üklen 
mesini istemiyor. Bizzat kerı· 
<lısi Fraıısanın yanındet har· 
be girdi ise murıhasıran Al 
manyanın cebren bütün Av
rupaya hakim olmasma rna
ni olmak içindi. E~er Al
manya, şimdi ve soııralan 
Balkanlara hakim olmağeı te 
şebbüs ,..derse, İngiltere ora 
larda da taarruza mukave· 
met imkanını bulacaktır. 

on onbeş dakika sonra gemi rırıı haber alan güın:-ük mu .Ek~ılt.me 11,11,939 curnar 
batmı~hr. Alman vapıtrU hafaza memurları,Necibin evin tesı gunu saat 10 da Antakya 
4500 ton hacminde ve 40 den çıkarılmakta o'aıı rakıldrı tıükuınet konağında er.cüınen 
bin varıl petrol yüklü ola · yakalamış ve rakıyı kaçırmak oda:,ında yapılacaktır. 
rak Almanyaya gitmekte idi ta olan Hikmet adlı birisile 5 - Eksiltme açık eksit 

adliyeye teslim etmiştir. me usulile olacaktır. 
İsviçrede alınan 

tedbirler 
34buçuk lira parası 6 - Muvakkat teminat 

aşırılmıştır (619 lira 3? ku.ruş) tur. 
Yayladağ kazasının Kere 7 - Talıplenn aşağıda ya 

Beren 2 A. A. - lsviç 1 ·k b 
köse köyündenMchmed og" lu zı ı vesaı i i raz etmeleri ica 

re hükumeti arazisindı:n bir b d 
rlald hayvan pazarında gezer e er. 

kısmının müstevli bir dev - T. <l 
ken taııı ınadığı ikiadam tarafın a - ıcnret o asına 

let tarafındaıı işgal edildiği l b ı d kl d · 
dan igv fal edılerek Hatay ga yıt ı u un u arına ıur takdirde halk tarafından alın "k 

d db l rajının civarına götürülmüş sı a · larını (nu .. · 'afaa hususunda ması icap e en te ir eri b ' ·1 kk l · t 
Fakat Balkanlar bitarafhk 

u " ve orada bır hayvan pızarlı - ıv uva ·a ternına 
b·ırleş"ık kaldıkları mu""ddetçe gösteren kararnameler ııeş . • . . k .. b"t 

ğı yaparken kuşağı arasında ıçın evra ·ı ~nus ı e. 
lncr"ıltere onlarıı1 bu kı"yase- redilmiştir. Bu kararname - d 13 . l h .. i 

o ki otuz örtbuçuk lirayı a c - u ınşua a ma sus ve.,. lerden biri , halkın hattı ha· 
tini takdir ve dostluğunun şırmı,.lardır. Halef Polise ka komisyonundarı alınmıt reketini, diğeri sanayi mü · ->: l 
sarsılmaz müzaheretini temin f b k müracaat etm"ış fakat yarıke vesika, (mezkur vesikayı a esseselerile a ri alarm dl\· 
eyliyecektir. Üç büyük dev- hil~ nasıl naklt:uileceğini sicileri tanımadığıııı ancak mak için ihal~ giinündeo bir 
let arasmda girişilmiş olan tasrih etmektedir. 2'Örse tanıyabilece2-ini söylemi~ hafta evvel Vilayet maka 
· d"k" h b" b ·· d 1 t tir. Polis yankesicileri ara mına müracaat etmeleri la şım 1 1 ar ın u uç ev e İsviçre siyasi mehafili, a· 
arasıuda neticelenip netice· maktadır. zımdır. 

lınan kararların bir ihtiyat 
lenmiyeceiini söylemek bir tedbirinden ibaret olup ve te 
kehanet olur. 

laşa mahal olınadıiını beyan 
İnliltere VI! Fransa yenı etmektedir. 

dostlar ve diişmanlar bulct· 
bilirler. Fakat ~una emin bu İngiltereden kitcıp 
luııuyorlar ki, hiçbir Avrupa ve gazete iht acı 
devleti, bitaraflıgını mü<lafa- I Londra 2 A. A. - lngi 
adan başka bir sebeple bu li7. sansörü, İngiltereden ki· 
harbe girmiyecektir. tap, mecmua ve gazete ihra 
Rusyanın Balkanlardaki gö cını yalnız kitapçılara hasre 

zü olup olmadığını ve ihti- den bir kararname neşret -
lafı ceııubu şarkiye de sira· miştir. Hariçten kitap, gaze-
yet ettirecek mahiyette bulu t~ is iyenlcr yalnız kitapçılar 
nup bulu:ımı}'acaiını istikbal vasıt sile buntarı temin ede 
iÖ.stercce~tir: ~~Ic~!~!!!~i~! 

ilan 
Hatiıly <lef terdarlı2"ıııJan n 
Köy Adedi Muhaınmeıı kıymeti 

Vakıf 500,000 2000 
Zey!uniye hlristiyan 200,000 801 
Hıdırbey nahiyesine b ığlı iki köyden hicret edeıılerden 

metruk yukarıda adedi ve muhammeni yazılı bir sene • 
Jık portakal iradı iki defa ilan edilerek talip zuhur et· 
medi~inden bu kerre 2490 sayılı kanunun 46 ıncı mad· 
dı..>si ahkamına tevfikan bir ay zarfında pazarlık usulile 
ıv1illi Emlak müdürlüğü dairesinde satılacağından talip 
olanlar muhammen kıymetin yüzde 7,5 nu maliye vezne· 
sine teslim ederek makbuz ilmuhaberinin komisyona ib • 
raz ctmel~ri lüzumu jlan olunur. -


