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Ebedi Şef'iıl 
'Ölüm yıldönümü 

ihtifali 
Eb~di $~f Atatürk 'un ö 

lüm yıldönümü münasebetile 
10 ikinci teşrin cuma günü 
saat 9,05 te şehrimizde ya· 
rıılacak ihtif 111 hakkında Hal 
kevi Reisliğinden aldığımız 
malumate göre hazırlanan 
g'togram şudur : 

1 - 10,11,939 cuma 
RÜnü saat 9,05 te başta Va· 
li olmak üzere askeri makam 
amirleri, daire reisleri, Be · 
lediye, Parti ve Halkevi men 
supları ':ündüz sineması sa· 
lonunda toplanacaklardır. 
ihtifal Ebedi Şefin o gün, 
o saatta öldü1ünü hatırlatan 
ltısa bir nutukla başlıyacak, 
hi:lzır bulunanlar ayakta beş 
dakika saygı susması yaptık
tan sonra bir hatip At.ıtürk 
Ün hayatı ve m~ml~ket mil · 
let için yaptığı hizmetleri 
tnlatarak Milli Şef lmet lnö· 
nünün 21,11,38 tarihli Türk 
milletine beyannamesini o . 
kuyacaktır. 

2 - r oplantıda bulunan 
lar, toplantı yerinden çıkıp 
8eltdiye meydanına ko· 
nuian Atatürk büstüne gide 
tek bir çelenk koyacaklar· 
•iır. l1'tifal bu suretle sona 
erece1' dir. 

3 - Birinci maddedet 
&österile-n zevattan başka 
halkta bu toplantıya iştirak 
edebileceklerdir. 

Mekteplerde 
MekteplerdP- de ayni sa· 

atta ve hususi program mu 
cibince 

0

ihtifaller yapılacaktır . 
Dahilıye Vekilimiz 

Yurd içinde bir teftiş se 
YahatİPe çıkmış olan. Dahili· 
Ye Vekilimiz Faik Öztrakın 
bu arada Hatayı da teşrif 
edecekleri haber verilmekte· 
d.ir. Dahiliye Ve ki imizin , e ı 
tınıizi ziyaret tarıhi hemiı; 
takarrür tlmemi~tir. 

l8eledige Re-
isvekilleri 

Yeni Beledıye Meclisi Jün 
ikinci toplantısını yapmış, Re 
isvekiller~ ile divan katiple· 
tini seçmiştir. Reisvekılleri
ne Abdullah Feyzi Atahan 
Sait Tüleyli, Divan katiplik
lerine Nüzhet Bilgin, Muh
sin lzı~t, Memet Nuh seçil· 
in işlerdir. Mecli~ cuma günü 

Oğleden sonra tekrar toplana 
tak hazirana kadar olan beş 
ayı,k bütçeyi tetkika başlıya 
taktır. 

Süveydıye Belediye 
Reisi 

Süveydiye Nahiyesi Bele 
diye Reislıği dün Nahiye 
merkezinde yapılmış ve Re· 
İsliğe eski Belediye Reisi 
M•hmut ıeçilmi~tir. 

Almanga,Belçika ve Holan· 
dayztehdid '"mi ediyor? 
Belçika Kralı Ansızın Lahege gide

rek Holanda Kraliçesile görüştü 

Milli Şefin 
Kabul edilen 

F otogrnfisi 

1 
Ankara 7 A.A. - Cüm!ıu· 

,. riyet Halk. Partisi,•üessesele• 
1 re ve köy odalarına yetişe· 
cek kadar Milli Şef'in resim 

Holanda ve ~elçika hududunda tahşidat yapan Almanya bu 
iki hükum eti kendi tarafına çekmek için tazyik yapıyormuş 
Brüksel 7 A.A.. - Bel- 1 rasında mutava;sıt bir h'll rekete geçmek ve bu iki 

çika Kralı Leopold dün ak· sureti kahul et ~ bile Al- memleketi istila eylemek i-

inini'' he.zırlamak üzere sipa· 
rişte bulunmuştu. 

Ismarlanan müessese tara· 
fından hazırlanan bu resim· 
ler, Birincikanunun onundan 
itibaren ve çerçeveli olarak 
bütün müessese v~ merkezlere 

şam saat 20 de otomobille manya bundan m.-mnun ol· çin bu mesele-yi bir mazeret . . 
Laheye gitmiş ve orada Be 1 mıyacaktır. Almanya Rel· e-klinde kullanacağı tahmin 
çika Kraliçesi ,Vılhelmina çıka ve Holar,daya karşı ha- edilmektedir. 

il~ bir muıakat yapmıştır .iki •mı.=---------------------· 
memleket hükümdarının bu /ngiltere Kan<ıdaga yeniden 

• 
gönderilmeğe başlanac&ktır. 

mülakaıı sabahın saat ik.isint-
kadar sürmüştiir. 

Hu mülakat es'lasında. Bel 
;ika veHolanda Hariciye N., 
zırları da hazır bulunmak~a 
idiler. 

Bu mülakat, siyasi me· 
hafili fevkdlade hayrete dü
şürmüştür. Bununla beı aber 
oelçika Kralı Leopoldun bu 
seyahatini vazı ye tın fevka .a 
de vahamet kesbettiği şek

linde tefsir etmemelidir 
tlelçika ve riolanda me· 

hafiline göre, iki hükümda 
rı .ı bu mulakatı alelade bır 
· oktauıazar teatısinden iba· 
reltır. Muhakkak olan bir 
şey varsa oda rlolanda Kra· 
Hçesi Vılhelemınanın bıtaraf 
lığa sadık kalmak kararında 
buluıımasıdır. 

Esasen iki paytaht ara· 
sında günlerdeııb~ri mühım 
sıyasi görüş ,nder ve muha 
bereler cereyan etmekte 
ıdi. 

Paris 7 A.A. - Diploma· 
tik Fransız mehafılı, Alındn 
ların tlolanda v~ Jelçıka hu 
dudu boyuııca ınünım tah. 

şıdatta bul u.ıdukıarı ve bu 
ıki hükumt"ti ya Almanyaya 
ve yahut Fransa velng ltP.reye 
iltihaka ıcbar euuek ıscedık· 
leri bir sırada Belçika Kra · 

lının Lfıh t:ye gitmesi f evka· 
iade mühin:. siyası bir !.... ~i 
se olduğunu , söylemekte,' ·. 

lyi haber alan melıafi le 
göre, hüı<:ümdarlar aramı h 
görüş neııın mevzuuııu bu 
ruesele leşk 1 eyle mektellir. 

Yine siyasi Fr<tnsız me· 
hafıline iÖre, bu vaziyet 
ka şısınde Belçika ve Holan 
d,lnın iktis . di birlil me:ie· 
lesh de Alman ve yahutFran 

sı: lngii~z tezlerinden bi riııı 
kabul etmek mecburiyetinde 
bulunmaktadır. 

Almanyanın.kendi nokta
inazarını bu iki hükumete 
zorla kaby[ t-tıir ınek kara· 
rında oldu ~una dair ı eş t! b 
büsler ve mühi!ll emmare ler 
v rdır. 

Belçika ve Ho landa hü 
kOmetlt-ri iki noktainazar a· 

7500 tayyare daha ısm<lrladı 
Parti Grupu 

Dün toplandı,:bugün 
yine toplanacak Alm ':J nya, toplarını ve tanklarını .. terk 

edinceyE: kadar muharebe,.,devam Ankara 7 A.A. - Cümhu· 
riyet Haık Partisi Büyük Mil· 
let Meclisi Grupu bupn öt· 
led~n ıonra Reis vekili Sey· 
han mebusu Hilmi Oranın 
Riyasetinde toplanmıştır. 

t»decek 
Loııdra 7 A. \. - in· 

giltere hükumeti Kanada fab 
rıkalarma yenıden 150J harp 
tayyaresi daha ısmarlamı~tır. 
Jundan başka cenubi Afri -
kada İngiltere tarafından 
tayyare mektepleri açılacak 

ve bu m~kteplerde rct.sıd, 
fOLografçı ve bombardıman· 
cı tayyarecıler yetııtırilecek· 

tir. ou sur•tle İngiltere harp 
te kaybedeceği tayyarecile • 
rın yerını bunlarl• doldur • 
muş olacaktır. 

Parıs 7 A. A. - Gar}' 
ctphesınde dün akşam olduk 
ça ~akın geçmiş ve ikı ufak 
,urruıdan başka kl\yde de
ğer bir şey olmamıştır. Mev 
ziter aynen muhafaza. edil • 
mekledır. Fransız kıtaıarının 

J:\.urbahı tahlıye ettıkleriııe 
dcaır ç•kdrılan hctberler ya • 
landır ve bu kds tba halen 
f rausız ası<.t-.-lerının ışgali 
altında bulunmaktadır. 

Al..Aanlar. Zı~trıd hattı • 
nın gerisınde s ı yyar kitap • 
lıaueier tesi~ etmışlerclir. ı 

UuS:~;;;~Fi:
1

•• ı 
ihtilafı 

Almanyayı düşün 
dü · meğe başladı 
Stokholm 7 A.A. - Ser 

linden İsveç iazetelt!rİn~ bil 
diriliyor: 

Sovyet Rusya ile Finlan 
diya arasındaki ıhtılaf Alman 
yada endişe doğurma~a baş 
ictınıştır. So·ıyederin, Finlan 
dıya Jaltıt< devleaerıne karşı 
aldığı vaziyet gitgide Alman· 
yada mernnuniyetsizlilc uyan 
dı: maktadır. 

Sovyet emellerinin Finlan 
dıyc.d rn sonra Nörveç 
v,.. D.rnimarka)a sirayd endi 
,şt"sİ hüküm sürüyor. Bu tak 
dirde, Almanyca likayd kala 
r.,ıyaccaktır. 

rın arasına yerleştirilen muzır 
kıtapları okumak istiyen Al
man n ferleri tespit ediımeK 
te ve bunlar sıkı bir kontı ol 
altına alınmaktadırlar. 

liugünkü''Fransız matbua 
tıJaskeriJ vaziyetten abahse -
derken, Hitlerin, Fransa ile 
lngilterenin arasını açmak 
için ·sarfettiği mesainin bo
şa gideceğini kaydederek şu 
mütaleayı yiirütmektedirler : 

" hitler mutaaı rızdır. 
Fransa ile lngıltere medeni
yeti ona karşı müdofaaya az 
metmişlerdir. Almanya, top· 
tarını, tanklarını• ve denız 
altılarını bize verinciye ka • 
dar mücadeleye devam ede
ceğiz. 

Barışın en az 20 SrAnelik 
yeni bir garanti altına alın -
masından sonra sulh aıcdede 
biliriz. n 

= EN SON UA"'l"'A 

Toplantıda Harciye Veki· 
limiz Şükrü Saracoglu, bizi 
alakadar eden son dünya 
hadiseleri hakkında Grupa 
mufassal izahat vermiş ve bu 
esnade bir~ok hatiplerin ıor· 
duğu süaallere cevap vermiı 
tir. 
_Bu izahat, Grup heyeti U• 

mumiyesince ittıfakla tuvip 
olunmuştur. Ruznamede, da· 
bili uızamname mucbince tef 
kil edılecek yedi kişilik bay· 

.siyet dıvanmıo inubabıoa go
çılmi~tir. 

İntınap yapılmıı fakat geç 
olmasına bıoaen tasnıf bugü· 
ne kalmıştır. Grup bugün 
tekrar toplanarak intihabın 
netıcesinı öğrenecektir. 

Almanyada askeri t {:_ dbir.fl .. ~"" 
Ho1anda da karş l.klı tedbirleı· ahnffO · 
Amf"sterdanı 8 A. A. - A!m~nyad"'n veriler hab~rle~ 

re göre, Garbi Alm nyada ve Holanda hududu boyunc?. 
mühim askeri tahşidat yapılmaataılır. Hedefi anlaşılannyan 
bu tah.~idata karşılık olmak üzere Holan::!a bükume~i de 
hududa tayakkuz \edbirleri almış ve su emniyet seylibla· 
rı IJ1ıntakaM genişletilmiştir. 

Lord Hali/ aksın nutku 
İngiliz Hariciye Nazırı harp hak~ın· 

daki düşüncel~rini anlattı 
Londra B A. A. - lngiliz Hariciye Nazırı Lord Ha· 

lif aks dün akşam radyo ile bir nutuk söyl~miş ve mütte 
fiklerin davasını müddfaa ettıktt"n sonra demiştir ki : 

" - Kararımız yalnız Alman taarruzunun tekerrürü • 
ne mani olmak değıl, Alınınyaııın keııdıs nd~n d.ıba kü
çük komşuhrına yaptığı zararları da telafi eltirmekdir. 
lngılterc ittıfakçı bır sulh aramıyor. lngiltereniıı toprak 
c!:.:. \'a3ı yoktur. " 

İtalyan gaz.- t.'leri Rusyaya at~ı 
püskürüyor 

Ro ua 8 A. A. - Gazeteler, Molotofun nutkunu şid· 
detle tenkid etmf!kte ve Molotofun ittibamlarını müstehzi 
bir lisanla reddeylemektedirler. liu gazeteler, Sovyetl~rin 
20 senedenberi harp için hazırlandıklarını Çin, MoıoJi .. 
tan harplerini Rusların çıkardıklarını y~ımıktadırler. 
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Cuma günü 
Feııkalade sayımızı 

bekleyiniz 
Ebedi Şefimiz Atatürküıı ölümünün birinci yıl· 

dönümü olan 1 O ikinci Teşrin cuma günü gazete: 
nıiz fevkalade bir nüsha halinde intişar edecektir. 
Ebedi Şefimizin hayatı11a ve öimez hatırasma tahsis 
ed"lmiş olan bu nüshamızı bekleyiniz. 

A 

Şevrem müessest:-si 
Şevket Yüzücü 'Ve Remzi lmer 

lskenderunda teşekkiil eden bu müessese .. ',Hdtayın .. her ~ 
türlü ihtiyacıııı karşılıyacak yegane .müessesedir. n 

Buradıt her nevi bakkaliye eşya.o;ı vardır . Ayrıca Filips 
radyosu ve lambaları, elektrik ampulleri, telefon makine· 
leri, Fılıko markalı rJ<lyolar, İdeal Erika markalı yazı 
makinelerinin envaı rekabet kabul etmez fiatlarla sahi· 
maktadır. Telgraf adresi Şevrem 

Telefon İskenderun 1 - 41 

Halke,vimizde 
Okuma kursları açılıgof! 

o'iimiıuriyef ,Halk Partisinin verdiği ka
rar yura için çok faydah olacaktır 

Ankara 8 A.A. · Cümhuriyet Halk Partisi bu kış dev 
resi esnasında yurdun her tarafındaki Halk evlerinde 
imkan nisbetinde okumü yazma kursıarı açılması ve bura-

larda halka okuma yazma öğretilmesi karar altına alınmış 
ve bu karar halkevleıi Reisliği tc1raiından bütün taşkilata 
qilôirilnıiştir. 

Yaşlan 18 den yukarı kadın ve erkek bütün vatandaı 
lara bu kurslarda okuma yazma öğretilecek ve program 
Maarif Vekaleri programının ayni ola-:aktır. 

Kursa devam edecek Yurtdaşlardan fakir olanların ki
taP. ~ye ( okurna melzemesi Halkevi tarfından temin olu· 
nacaktır. 
. Cümhuriyet Halk Partisisinin aldığı bu karar, yurdun 

f ·~n mühim iht;yacını karşılıyac:ak mahiyette: çok faydah bir 
iştir. 

f,'uril}e ve Filistinde 
Hububat' ihracı serbesı bırakıldı 

Beyrut 8 A.A. Fransanııı Suriye ve Lübnanda, İngilte 
rcııin de Fı·istinde zahire ihracını serbest bırakınası,piyasada 

mühim bir salah husule getirmiştir. Bu karar, her taufta 
büyük bir memnuniyet doğurmuştur. 

Belçika ve Hollanda hükümdarlannın 
beyannamesj 

Ame.sterdam 8 A.A.-Belçika Kralı Leopold Hollanda 
Kraliçesi Vilhe~mir a ile görüştükten sonra bu nbab Brük 
sef .. dönnmuştür. 

Kralın hareketinden avvel Vilhelınina ve Leopolt imza· 
sile neşredilen b'r rasmi tebliğ de denilyorki; 

"Bütün dünya için ağır akibetıer hazırlayan şu mühim 
anlarda' iı1mimizi bir kerre daha )!Üksetmeye ve muha
ripleri sulha davete karar verdik.,, 

Muhariplerin bu tavassutumuzu reddetmiyeceklerini Ü· 

mit cdiyoı uı. Bütün komşılarile iyi münasebetler idame 
eden Belçika ve Hol!anda hükumetleri evvelce yaptıkla· 
rı tavassut teklıfini tekrarlamayı hem keıı...!i memleketleri 

.. ve lıem de cihanın menafii namına faydalı görmüşlerdir. 

YENIGCN = i!!!!H! , 

Molotof un 
nutku 

ve İngiliz ınatbuatı 
Londra 7 A.A.-Scvy :t 

Hariciye Komiseri Moloto· 
fun dunkü nutkun dan bahse 
den lngiliz gazeteleri bu nu 

tukla istihza etınektt::dirler. 
Başta Taymis olmak üt.ere 
bütün gazeteler Molotofu bi· 
rinci sınıf bir mizahçı diye 
tavsif: ediyorlar. Gazetelf"re 
göre, Molotofun nutkunda 
Sovyet Rusyanın hitaraf kal· 
mak azmi bir kerre daha se 
zilmektedir. Nutuk Alman 
yayı eseflen<lirecek1ir. Sovy~t 
Rusya Almanya ile Anlaştık
tan sonra bütün istifadeleri 
ni temin e!ıniş ve şim 
di de bitc1raf kalmağa karar 
vermiştir. 

Gıyap kararı 
Müddei: lsk ~a j ~rı.ı ı Çw 

mahallesinden Mustafa kızı 
Sıdıka 

Müddeialayh: Soğuko1uk Gü 
zeli köyünden Mardik oğ'u 

Osep tarafından aleyhinize 
ikame olunan alacak davası 
üzerine daveti kanuPİyt"ye 
icabet etmediğinden hat.kı

nızda gıyap kararı ver!lmiş 
ve ilanen tebliğ yapılması 
üz~rine mahkeme 20,12,939 
tarihine müsadıf çarşamba 
günü saat lOa talik kılınmış 
olduğundan tarihi tebliğden 
itibaren beş gün zarfında iti 
raz etmedikiniz surette mah 
kemeye kabul elunmayaca· 
ğınız tebliğ olunur. 

- - - -

İtalya 
İlk bahara kadar 
bitaraf kalacak 

Roma Röyter: 
İtalya, bu iki aylık harpten 

sora bidayette olduğu dere 
cede bitaraf kalmek İr;ternek 
tedir . Her hrılde bu, a .keri 
hazırlıkları yeni bir merha 
le dala katetmiş olaca~ı 
ilkbahara kadar böyle devam 
cdi:-> ~id.,cektır. Şurası mu 
hakkak, ltal,a her şeyden 
evvel b:zzat kendi m€-nfaat 
leri iJe meşgul olrmıkt.ıdır. 

Ve bu menfaatlerdir ki onu 
şu veya bu tar.ı:a temayul 
ettirecektir. 

İtalya. dogrudan doğruya 
bir tt-şebbüste bulu~ım<tmak 
la her ber. Balk nlardaki 
mevkiini tarsin etmek eme 
lindedir. Her ne z m n müş 
ki1lahn iz.tlesi mevzuubahis 
olursa tavdssut t klıfmde bu 
lunmaktan ha1i J k.ılmıyor 
fakat Bul _[arlar Rorı:an)ada ı 
istt-diklerindeı v .... z . e • nı 
yetini gö.sterı~e kt d' r 'h1 

bir ınah·urd r 

Rusyan •. el · v ziyeı 
t~ Balkanlarda b"r y yap 
ması İtalyada b ·kleıımiyor 
Cısa olsa Rushır tlulgaristan 
daki nufuzlarını takviveye 
çalışacaklardır. 

Balkan] arda olup bitenler 
ltalyayı doğrudan doğruya 

;.Jakadar eder. Fakat bugün 
için atiden t>miıı gözükme 
ktedir. 

Dikili f elô:ket 1 ıngilizKralJ 
Zt!de/eri i Kiyele bas. Hı yapan 

Yerleşti iliyor 
Ankara ·7 A.A. - Dikili 

zdzelesi felaketzedeleri için 
12 şer odalı 25 pavyon ya· 
pılması takarrur etmiş ve bun 
Jarm inşası müteahhide ihale 
olunmuştur. 

Bir buçuk ayda ikmal edi 
lecek olan bu pavyc.nlara300 
aile yerleştirilmiş olacaktırki 
felalcetzi!delerin büyük bir 
kısmı bu suretle birer yuva· 
ya kavuşacaklardır. 

F e!aketzedelerin verğı borç 
Jarınm da terkin edilerek 
kendilerine yemeklik ve to
humluk tevzii de te~arrür 
eylemiştir. 

Zıraat müdürlüğü 

ViliyetimizZırat müdürlü 
güne Gaziantep Ziraat müca 

dele bak teknisy~ni Fazi li 
Danışman tayin edilmiştir 

Erçiyeş kazasının Koca 
pınar Nahiyesi Müdürü Tt:v 
fik Ulu, Kırıkhan kazasında 

ihdas edilen Yalankoı nahiy~ 
ıi müdürlütüne nakil ve ta 
yin edilmitlerdir. 

tayyarecılere nışan 
verdi 

I..ondra - Kra Kid hava 
baskını ile Alınan tayyarele 
rine karşı yapılan muharebe
lerde temayüz eden beş genç 
tayyareciye ni~anlarını ver 
miştir. Asırlardarberi ilk de 
fa olarak bir İngiliz hüküm 
darı faal bir hizmette bulu 
nan bir kaç askere nişanları 
vermektedir. 

Kral altı saat Almanya ü 
zerindı.! uça l tayyarecilerle 
ilk defa olara'< Berlin ve 
Potsdarn üzerinden uçaıı 
tayyarecileri de kabul ede 
re kendıierile görüşmüştür. 
C~phedeki Hava 

m• harebeleri 

lsveç gcızeteleri, evvelki 
gün 9 f ransız avcı tayyare 
si ile 27 Alman tayydresi 
arasında ydpılan ve 9 Al
man tayyarsinin duşürül 
mesıle netıcelenen harp en 
sitayişle bahsetm~kte ve bu 
hadiseyı iri başlıkldrla teba 
J'ÜZ etlirmektedırler. Bu .. ta vassutumuz k abu! edilirse, elimizdeki bütün · vasta· 

lan bu uğurda kullanmağa karar verm\ş bulunuyo· 
ruz. 

Şimal denizin de muharebeler 

=ı 1940 Fuarına 
Hazırlık 

~~----------------~~ rin ağaç! ındırılıııası ve dıgeı 
şehir işleri hakkıııda b..ızı 
kararlar verildiği gibi 1940 
enternasyoııaı fu.-trı• iç: ı h_., 
zırlanan ~sasl.ır teı kı k ed ıl 
miş ve huna mü f ·rr.k ba 
ZI kararlar ıtt hu ~J rn••ş 

tur. 

Londra 8 A.A.- Alman tayyitresi dün şimal denizin· 
de bir lngilız filosuna hücunı etmişlerdir. Tayyare dafı 
toplarının ateşi altında· geri dönmeğe mecbur olan Alınan 
tayycArelerinden ikisinin düştüğü tahmin edilmektadir.ln· 
giiiz. tayyarelerile filoya hiçbir zarar olmamıftlr. 

lzmir A.A. - Belediye re 
isi Doktor Uzun riyasetindt
mühendia ve mimarlarm işti 
rak ettikleri bir toplar. t 1 • ycı 

pılmııtır. Bu toplantıda şeh· 

Fransız Erka
nıharb~qesi 
Aln1nn ask~ri es
rarına vakıf mı 
İngilizce Daily ElCpres ga 

zetesinin Paris muhabiri ya
zıyor: 

"Öğrendiğimize göre Fran 
sız erkanı harbiyesi hareket 
halinde buiunan Alman fır
kalarının hepsinin kuvvetini 
biliyor, Her Alman fıkrası
nın bulunduğu yeri ve ku· 
mandan'arını biliyor. Ayni 
zamanda Hitlerin orduyu is 
men olduğu gibi fıilen dahi 
ıdare etmekte olduğunu bi
lıyorlar. Muhtelıf sevkülceyş 

meseleleri·· JcHi tlerGcnt-ralF on 
Kaytel tavsiyderde bulun· 
mak ınüsaddesin haizdir. 

llerlmde Fransız mektebin 
de okumuş olan General 
Fon llravliç ise, Polonya 
muhareue~i planırıını yapıp 
teık.k ettikten sonra ·•Mev· 
Kiınde muhafaza edilmekl~" 
ikt fa olı•nmaktadır. 

Hitler şimdi ordusunu, 
garp ce:phesındeAFransızlara 
ı<arşl koymak için toplamış 
0Lt!Llnmalladır. Evvelce de 
müteaddit fır~alar Hollan· 
da ve ~elçika hududuna gön 
dermişti. Şımdi gelen hflber 
lere göre, hu askerlerden 
bir kısmını yine garp <.'ep· 
lıesindeki eski tahşıdat mev 
kilerine getirmiştir. 

Almaııyanın harp muha· 
birleri F rarsız askerlerini 
korkak dıye ilan ~tmektey· 
~ede garp cephesinde iki 
müst<ıhkem hattın arasında 
ki hali arhzide büyük Almıa 
hoparlörltri F :arısızlc1ra kar 
şı "dostluk propogandası .. 
yapmaktadır. 

Mesela Alman gazetele· 
rinden biri şöyle diyordu: 

"Fransızlur, silah duyar 
:l uY'ııaz veya bir Alman as• 
kcri burununuıı ucunu gÖş· 
terir göstermez kaçıyorlar .,, 

Huduttakı hoparlörler ise 
şöyle b:ığırıyor: 

- Fransızlar! Biz size 
hürmet ederiz. Sizi sıweriz. 
Bizim sizden istediğimiz yal 
nız sulh içinde . yaşamak· 
tır ! ,, 

Deniz' erde 
Kopenhag 7 A. A. 

Almımlar, lsveç ile Danimar 
ka arasındaki nhillere yü· 
zen torpıller dökmüştür. Bu 
yüzden Danimarka ıl6 İsveç 
arasında vapur sderlt"ri ta·. 
tıl edılmiş vaziyettedir. Dö· 
kulen sahih j torpillerin sa•, 
yısı 300 Ü geçmiştir. 30 dan 
fazla torpıl Oetnimarka sahil 
lerıne çarparak patlamıştır. 

İlan 
Vakıflar Müd "irlüğündeq: 
Affan mahallesinde Ertuı· 

rul vakfından üç dükkanla 
'!ti Tiirk vakfından bir 
ha!le'1in icarı artırma müd· 
d~ti on gün uzatılmıştır. İht 
le 17,11,:IJJ cuın1 gıiaü sa· 

• 14 de vakıflar idaresind~ 
yapılacağı ilan olunur. 
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