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1BALCJOCLı ~: .-.b. ' 
~ı ı ve Bas'muharriri • [ 

Ayakta ve 
lidür lJikkatligiz 
til kO Du" "h" k d ·~· k nya, tarı m ay etme• 
~ • , ·l\~ orkunç bir her~ümerç 
ı ~ t e, sonu meçhul bır ba -

1

vra · 'Ye doğru yuvarlamrken, 
ı>:dt~I. 1~ btt afetin haricindr. uya· 
durlıı 1~ her ihtimale karşı hazır, 

1. t 11Ui ve ayakta duruyo -
)ede ı . 

Y:1: ~Cüınburiyet hükumeti, so· 
rz u 1 a kadar harp harici • 

1 
p.l ltııtğa azmetmiş olm~sına 

ıat ktl lalen, milyonda bır de 
atı • Yarmın muhtemel bir 

tıltiıine karşı yurdu mü -
len eli li\ için icap eden en kü-

jşt tedbiri almakta ihmal 
larııı• Cıtıiştir. .. 

b., a· 1 tzi bu tedbirleri alma · 
e~e ~~Cvkeden sebep, beyne} · 

esı~' ~ harp usullerinin tama · 
u"f ·f tdeğişmiş olması, şu ve· 
tekl

1 
t "ti devlet tarafından di • 

·la bir ~bir devlete verilen inı· 
\'e~ h·leıninat gibi şeylerin ar· 
CJd• ' ıç bir kıymeti kalmamış 
sa'1 ıtıasıdır. Bugün her mil 

ı riY8' ~cak ve yalnız kencH 
i{ir.de hna ve süngüsünün kud-

~e dayanmaktadır. 
meler ~Vrupada cereyan eden 

'> rıç hailenin nerelere 
et edeceği ve ne kadar 
\cağınl kestirmeğ~ im · 
~oktur. Fakat hadisatın 
~i seyri her ne olursa 
1 bizim için yapılacak 

1 tcy, muhtemel her sür • 
ar J' lcarşı tetikle dur • 

~e yarm harbe· girecek~ 
ali~' ~1bi hazırlıklı bulunmak· 

al•tl' ~· 
\ ii$t ~ ~elin sarsılmaz birli-
' cretle d .. Yanan hükumet, ken· 
1 

kVr ~tllı Uşen vazifeyi yapmış, 
e t•liP \ b ebedi bekçisi olan 
vi ~ıı er ihtimale karşı ha

ı J ~ıştır. 
ıür•' k nazik v-e müşkül an· 
r. ıJft ıı!~tadığımız bu devirde 
nı 5 ~ e düşen vazif~, maddi 

511 ):nevi varlığile hükume· 
ak•d' ~c tdııncı olmak ve her 
na · 11 

evvel bugünkü har· 
rnut11' ~~rıl tııütbiş silahı olduğu 

'ki "' 51 ti r4 rı zararlı propagan-
re tıllt ~u~akl.arını tıkayarak 

ı su llıadı atı bır emniyet ve 
ve Ji ~,1' ?~kmaktır. 

~cyı ıçinden almak için 
ttıu:rı~anın ne yaman ve 

a lı, Q S&ır bir vasıta oldu
~tı, rdutarın başaramadı· 
İle blarn işlerin bu vası 
ıfor··'§arıldığını gördük 
ijll UYoruz 

l rıun · · · .ı ~t 1 ıçırı muayyen kim 
·pı b. llraf d 

çf1 
'

1 "'c .'n an maneviyatı 
' ~ . tnılli b" l'ğ" .. ttı ı,,· ır ı ımızı sars· 

~ı:i ~ın o ta 
aY1 ~, t&zinr ya atılan~ kah· 
it J r 1. tı~l~ ~da, .sokakta ku

e"c' tl~ta . •sıldanan türlü 
' •nanın '-11 tıı>lcı h amıu~ ve bun-

der d ıı, ~'r Udu.tlarımızı düş· '):t iib· şı si lahJa nıüdafaa 
• •ııı~ 1 rn ·· 

lıl\t ı dikk U<:~dele eder~k 
l\'-'•k atlı ve tedbirli 

lt\ecburiyetindeyiz. 
Selirn ÇEl:'ENK 

(Sayısı heryerde2~kuruş] .... Perşembe 
------~----

Selim: ÇELENK. , 
Neşriyat"· Müdürü 

Garpte dün bügijk bir mey
dan muharebesi başladı 

200 Kilometrelik bir cephe Üzerinde taar
ruza geçenA/manlar,bu sefer tank kullan 

ma klan vazgeçtiler 

Hukuki iktibaslar: 

"Altın esusli 
borçlar,, 

Gayrimenkul ipotekile ak .. 
dedilmiş altın esaslı borçların 
Hatay için hususiyet~ arzeden 
bir tipi '>lduğuna ve bundnn 
dolayı hususi mahiyette -
bu. mevzuu mütalea ede-
ceğimize bu sütunlarda çıkan 1 

Paris dün tekrar . bombardıman edildi - Italya harbe girmek yazılarımızda işaret etmiştik. ~ 
Bizim bu bahis üzerinde için şimdi de bu taarruzun ueticesini bekliyecekmiş - Hitler ehemmiyetle duracağımız nok-

Orduya hitaben bir beyanname neşreti- Muharebe bütiin şid- ta şu idi; 

detile devam ediyor İpotek (beyü\vefa) yoliyle 

Paris 5 A.A.- Havas 
ajansı bildiriyor. Dünkerkte 
ki muharebelerin sona ere
r~k müttefiklerin buradan 
çekilmesinden sonr.l mubare 
be yeni bir safhaya girmiştir 
Almanlar bu sabah şafakla 
beraber garp cephe~inin,Som 
nehri üzerinde 200 kilomet 
relik bir c~phe boyunca çok 
kuvvetli bir taarruza geçmiş· 

!erdir.Taarruzun merkezi Am 
)endir. 

Bu seferki Alman hücum 
tarının şekli başkadır. Alman 
lar şiddetli bir topçu ateşini 
müteakip piyade hiicumlan· 
na .calkmış ve harp sahasın
da hiçbir tank görülmemiş
tir. Askeri mehafiJ, topçu 
kuv\'etine dayanan piyade hü 
cumlarım, motörlü kıtaahn 
takibinde gecikmiyeği kanaa· 

tindedirA!manlar şimdi 1915teki 
klasik taarruz usulünü tatbik 
ediyorlar. Taarruz mıntaka 
sında.;Almantaruı küçük bir 
ICöprü başına malik olmala
rına mukabil, diğer bütün 
mühim merkezler Fransızla
:çın elindedir. 

Fransız kıtaatı son gün· 
)erde zaptettikleri arazi ile 
mevzilerini islah vt1 birçok 
köprü başı v~cude getirmiş 
lerciir. Al .ıan taarruzunun, 
En nehrine çarparak kırıla
CAğma mubakkak .,nazarlle 
bakılmaktadır. 

Dünkü ilk muharebeler· Rom d k: . . . . akdolunmuş biıılerce istikra· 
a a , sıyası mehufılın zın esasında ehemmiyetle mü· de Almanlardan bir çok esir k r ·· 1 1 b 

d anaa me go. re ta ya, ugün 1 taltaya değen altının muadili alınmıştır. Bunların arasın a h d b ı 1 
garp cep esın e aş amış o- i Suri parasiyle borcun mües· Kolorıel riitbesinde IJİr ku 1 Al 
aıı man tc1arruzunun neti · ı "d'ı d d d . . . SiS O UŞU 1 • 

man an a var ır. cesmı beklıyecek ve taarruz ı Tamame:ı işgal devresine 
Paris 5- Royter ajansı muvaffak oldugu takdir,fe a;d bu akidler Arapça olarak 

bildiriyor: Bugün saat 14,30 Fransa aleyhine harbe gire· yazılmıştır. Dikkatle, hukukçu 
da Parist~ alam işareti veril celctir. Her ne olursa olsun göz ve kafasiyle okunup tahlil 

mic ve bu işaretin verilm~- ·· ·· .. d k" h ft 1• .. d 
v onumuz e ı a anm ço~ mu e ilince akdin sarahat kesbe-

sinden bir az sonra Alman him hadisel~re S9hne olacağı den Türkçe metni şu olabi-
tayyare filoları Pari.s üzerin tahmin edilmeltedir. Sayfayı çc:wiriniz 
de görülmü~ tür. Ta)'.yare'~r -=:E~N~S~O~N::fED~A~K~fK~A~~--~--;__.._.;::;~i.i;;~.;;~;...iiiiiiiiiiiii 
birçok bombalar atmışlardır. 
Ölü ve yaralılarm miktarı 
tespit edilmektedir. 

Müttefik hav~ fi loları , Al
manlarm Paris üzerine yaptık 
!arı hava hücuml;ırına muka 
bele olmak üzere dün garbi 
Almanyada bulunan bütün as 
keri hedefleri bombardıman 
etmiştir Depolar, Fabrika ve 
imalathancı:lerdt- yangınlar çı 
karmıştır. 

Berlin 5 A.A. - Hitler 
bu sabah tarruzdan evvel 
orduya hitaben bir beyanna 
me neşrederek, büyülr saa· 
tin çaldığını, bu büyiil: 
mücadeleye yalnız genç ve 
yaşlı erkeklerin değil, belki 
kadınların da iştirak edeceği 
ni, Alman milletinin mağru 
rane yaşamağa azmeylediğini 
beyan etmiştir. 

Roma 5 - Havas ajansı 
bildiriyor: 
İtalyanın bu hafta içinde bir 

karar vermesi beklenmektedir 

Fransız kabinesin .. 
de değişiklik~old:ı 
Yeni ktıbinegi tekrar Reno 

teşkil etti 
Ren o ayni zamanda Hariciye ve milli mü

dafaa nezaretlerini iizetine almıştır 
Paris 6 A. A. · - Fransız kabinesi dün akşam istifa 

eylemiş ve istifası kabul edilerek tekrar Reno tarafından 
teşkil olunmuştur. 

liaşvekil ayni zamanda Mili Müdafaa ve Hariciye Ne
zaretl~ritıi de üzerine almıştır . Çünkü her iki Nezarette 
harbin sevk ve idaresile alakadardır. Yeni kabinede Da
ladyenin ismi yoktur. Eski Nazırlardan Delbos Maarif 
nezaretine getirilmiş, Maliye Nezareti Umum Miidürü Ma 
liye Nezaretine tayin olunmuştur. 

Garpte Alman hücumları 
umumiyetle durduruldu 

Fransız kıtaatı mevzilerini enerjik suret 
te muhafaza ediyor 

Şimal devletleri Paris 6 (a a .) - Neşredilen Fransız resmi tebliğine 1 
gör~. dün sabah başlı yan Alman taarruzunun vaziyeti şudur 

Muharebe bilhassa >\myen<l~ şiddetlenmiş, düşman 
hava kuvvetleriyle tanklarını da cepheye sürmüştür. Bu 
hiicumlar heyetiuınumiyesi itibariyie durdurulmuş kata
larımız tanklar tarafından geçildikleri halde mevzilerini ·ı 

~ovgeilerle birleşiyorlar mı? 
Bir harp vukuunda Baltık devletlerinin 
orduları Sovyet Başkumandanlığının 

kumandasında çarpışacak 
Stokholm 5A.A. - Mos· 

kovadan buraya gelen haber 
lere göre, Balkan devletleri 
le Sovyetler Birliği arasında 
askeri iş birliğinin sıklaştırıl 
ması iç;n mühim müzak~re· 
ler devam c!mektedir. 

Bu müzakerelerin esas 
bir harp vukuunda bütün Bal 
tık devletlerine ait ordula· 
nn tek kumanda altında ve 
Sovyet Başkumandanının em
rinde çarpşmasıdır. 

Bu maksatla Sovyet Rus· 
yaBaltık devletlerine modern 
silahlar vermek•e ve bu silahla 
rın kullanılmasını öğretmek 
için mütahassıslar goııdermek 
tedir. 

Sovyt:tlerle Baltık devletle
ri arasındaki münasebat hergün 
inkişaf etmekte ve bu memle 
k#}tle Letonya nasındaki ihti
lafa bugün halledilmiş nazari 
le bakılmaktadır. 

l 
enerjik bir surette muhafaza t>y(emişlerdir . Hava kuvvet· 
!erimiz, kara kuvvetlerine her y~rde yardım etmiş ve bu 
yardımlar çok mÜt"ssir olmuştur. Düşmanın gerileriııe de 
yapılan hücumlarda birçok } eırl erde yangınlar çıkmış 
15 ton bomba atılmıştır. 

Dünkü hava muharebelerinde düşürülen düş nan tayyn
relerini saymak imkansızdır. 

İtalyada ı§ıkları sönd.iirme hazırlığı 
Roma 6 A. A. - Havas bildiriyor : İtalya hükumeti 

şehirlerde ışıkları söndürme ameliyesinin başlıyacağmı 
ve halkın evlerindeki ışıkları maskelemek için icap eden 
levazımın tedarik olunmasını ilan etmiştir . 

Arnavutluk sahillerile lta\yan sahillerinin bir k,smı teh· 
Jikt-li mıntaka olarak ilan edilmiş ve buralara girecek 
vapurların askeri kumandanhklardırn müsaade almaları 
bildirilmiştir. 



Sayfa - 2 -
1 Z~ 

Çağlayanlar bölgesinden 

Bugünkü vazifem iz 
Yuva\ıır yanar, mamureler yıkıhr ve bütün kainat baş· 

tan başa ateşle kan deryaları içinde taraf taraf boğulur· 
~ ken kahraman öncülerimizin ve çok değerli ibaşbuğları·' 
mızm yüksek iradeleri altında yaştyan memleketimizde 
tam uir sükun ve emniyet havası esmekte, bütün bir 
memleket halkı engin b"r huzur ve refah içinde milli ve 
medeni ihtiyaçlarını temine çahşm '.-ı kla meşguldur. 

Kendisine engin bir itimatl hissile bağlanmış olan bü· 
tün memleket halkımlmaceralar peşinde koşturmıyan dik· 
katli, basiretli ve o nispett becerikli bir devlet me • 
kanizmRsı kurmuş olmanın {>msalsiz şerefini kazanmış 
olan kahraman şeflerimize daima borçlu kalacağız. 

Ancak unutmamak lazım gelir ki bugünkü alemşümul 
savaşın dışında kalmış cılmak demek ebedi bir sükun 
içinde yaşamağa hak kazanmış olmak demek değildir. 
Bu mukaJdes hakkı ebediyf''1 korumak için de şert'!fli 
silahlarımıza dayıınmak ve bu gaye He daima tetik üs· 
tünde bulunmak gerektir. Zira : Ebedı hayata mazhari· 
yet, her bakımdan, üstün bir millet evsafına nailiyetle 
mümkündiır. 

liyordu. 
'' Bugünkü tarihten 

itibaren bu gayri menkul şu 
kadar mü 1 tle ve bu kadar 
Usmanlı al~ınının muadili olan 
şu mikdar Suri kuruş muka
bilinde filan kims,..ye be) ülve· 
fa yoliyle satılmıştır. Miıddı•· 
tin hitammda bu borç Arı· 
takyada Osmanlı altın lirası 
veya tedi) e güniınde bunun 
muadili Suri parası olarak 
tediye edilecektir .... İlah,. 

* * .. 
Bu metin mukaveleye ıı .. -

1 
zar.ın vadenin hulUlünde boı ç· 
lu borcunu Osmanlı altını 
veya Suri parası olarak öde· 
ınekte muhayyer bırakılnıı~tır. 
Tercih hakkı da kanu· 
nen borçluya aiddir. 

Mukavelenin ve kanuııuıı 
bu saraheti lı:lafrna borçluların 
altın olarak borç ödemeye ic· 

bar o'unduğu icra muamelatında 
ıniışahede ediliyordu. Bu icti
hadın tashıh veya telifi üze
rinde mevzuat vt:- ictihadat 
ve hukuki mütaleolı iktiba:oia 
henüz fırsat zuhur dmezderı 
işin lıa\loluııduğ ıııu memnu· 
niyetle öğrenmiş lıulunu · 

M. YELTEPE 

Milli Şef 
Fon Papeni kabul 

buyurdu 
Ankara -- Reisicümhur Is· 

met İnönü Almanya büyük 
elçisi Fon Papeni kabul bu· 
yurmuştur. 

Bu mülakatta Hariciye 
Umum Katip Muavin B. Nu· 
man Tahir Seymen de hazır 
bulunmuştur. 

Likmaçları 
Gelecek pazar 

yapılacak 
Bölge beden terbiyesi as 

başkanhğı, grup birincilikle· 
rinc iştirak etmek üzere 
bölgemiz futbol takımları 

arasınJa bir lik maçı tertip 
eylemiştir. Maçlar bu ayın 
16 ncı pazar günü şehrimiz· 
de başhyacak ve birinci ge· 
len takım grup birincilik 
maçlarına iştirak edecektir. 

Vaazhk 
Şehrimizde münhal bulu

nan vaazlığa, 20 lira maaşla 
Kilis1i Mahmud Hamdi ta· 

yoruz. yin edilmiş ve dün ,vazifesi· 
Çok kıym~tıi adliyecileri- ne başlamıştır. 

mizden bulul\an asliye hukuk 
hakimi Bay Sadık, icra lıa· olarak tediye edilece,{i mu 
kiuıi sıfutiylc teıoyiz mahke- ( kavelede y:,zılı bulunduğu· 
mesinin işaretlerine tebaan şu nun görülmesine~ şu suretle 
kıymetli k:ır.ırı vererek borcun tediyesi hususundı al· 
memleketimiz ı ç ı _n tın veya Suriye parası üz~· 
ç :>k .. 

1
• 1 n y .t 0 , 1 riııden tesviyesini borçlunun 

bu mP.VZUl! hal etmiş oımtt muhayyer olduğunun anla· 
larıııdan isabrtıi kararlarını şılmasına ve yüksek temyiz 
Lıir ınukabe't•i şükran ve makemesi icra ve iflas dai· 
takdir olarak hülfısnle•ı ikti· resinin 27 - 4- 940 tarih ve ı 
lıas t'tın~k\t' şimdılik bu ınev· 1787:2455 numaralı ilamiyle 
zu için başka mütalt>a serdine de bu kanaat teyit etmiş bu· : 
lüzum kalnıadığıııa kani olu· lunmasına mebni altın para 
yoruz. 17 5 940 tarihli olarak ödenmesi lazım geldi-
bu kıymetli karnnn hülasası ğine ve itiraLHı varid bı.ılun· 
şudur: madığma dair alacaklınm ta· 

.... Z1bıtnam •de yazıldığı lehinin reddine ve saireye 
vecihle borç altın olmayıp karar verildiğini natıkdır.,, 

* * evrakı nakdiy~ olduğuııu * 
borçlu vekilı ileri sürmüş ve Altm esaslı borçlar yazı· 
dosyadak; ipo't(·ki göste- mızla cılınmasını istediğimiz 
n•:ı sic"I kctydıııin istinad et· tedbirleri icmalden sonra 
1ıf!İ taraflar arasında münakid ipoteklerin şekliyle borç se· 
21 10-934 tarihli akidname netlerine aid murur :zaman 
müddetinin hitammd~ altın ba~sine geçeceğiz. 
lira olarak veya tediye gü Hataylı Şükrü OCUZ 
nünde muadili Suriye parası Devam edecek 

YENIGON 

• ~ 

Pamuk ihro/ ~· 
' j 

Ebedi Şefe aid çok kıymet
li bir hatıra 

Atatürk, bundan dört yıl evvel bir 
Amerikalı gazeteciye neler söyle

mişti? 

catımız artıgo 0• 
Macaristana 3000 k 

balya paınuk satı yor 
İstanbul -- İta!yaya satıl• 

5 bin balya pamuktan baş~ 
şimdi de 3 bin balya Mııc Amerika Cümhurı·esisi Ruz ytcıtleri ne olursa olsun mil· 

velt Avrupaya sulh mesajla· letler biribirlerine bir çok ra 
rı yollamaktadır. Ruzvelt bil· bıtalarla bağlıdırlar.,, 
hassa İtalya harbe girdiği Atatürk dünyadaki millet· 
takdirde Amerikanın da har leri bir aparhman sakinleri 
be gireceğini ve bu suretle telakki ediyor. Birleşik Ame 
harbin bütün dünyaya yayıla rika cümhuriyetleri bu apar 
cağına işaret etmektedir. tırmanın en lüks dairesinde 

Ebedi Şef Atatürke ait oturmaktadır· Eğer aparh· 
bir kitapta ı\merikalı bir mu man, sakinlerinden bazıları 
harririnAtatürke dört sene tarafından ateşe verılirse di· 
evvel yaphğl bir mülakat ğerinin yangının tesirinden 

kurtulmasına imkan yoktur. 
vardır . Amerikanın tanınmış 
gazdccilerinden Gladi Ba· Harp için de aynı şey var 
ker is-mindeki muharrir mü· dır. Birleşik Amerika Cüm 
lakatını ~öyle anlntıyor: huriyetlerinin bundan uzak 

- Atatürke Avrupada bir kalması gayrikabildir. Ata· 
harp çıkarsa Amerika bita· türk şu sözleri ilave etti. 

- Bundan başka Amerika 
raflık siyasetini muhafaza e· b"" .. k k ti" b' d"" 
d b

·1· ··ı d' d uyu , uvve ı ır unyanın 
e ı ır mı. ıye sor um. h · d I Ak " 1 kA ki d d" H er yerııı e a a ası olan bir 

- m anı yo . ""' ı. arp d 1 t ld w d k d" . . . . ev e o ugun an en ısının 

çıkarsa Amerıkanm mılletler l siyaset ve iktisadı t 'h • . d . l •w• •• k ya cı e 
camıasm a ışga ettıgı yu - tindt>ıı ikinci derecede bir 
sek mevki her halde' 'müte· mevkie düşmesine asla mü· 
essir olacaktır. Coğrafi vazi- saade edemez. 

Alman tay
yareleri 

lsviçre üzerinde 
uçtular 

Bern 5 - Havastan 
Dıin Alman tayyare filoları 

müteaddit defalar İsviçre 
toprakları üzerinde uçmuş 
ve bu arada dört bomba at· 
mıştır. Faaliyete geçen lsviç 
re hava dafi toplarile avcı 

tayyareleri iki Alman tayya 
re~ini düşürmüşlerdir. Bir 
İsviçreli tayyareci ölmüştür. 

250 bin Belçik~.h 
cepheye gidiyor 
Paris - Belçika ordusu 

erkinıudan bir zat beyanatta 
bulunarak 250 bin Belçik llı 
askerin halen Fransada siirat 
le talim görmekte oldukları· 
nı ve bu kuvvetin yakında 

müttefikler ordusuna iltihak 
edeceğini söylemiştir. 

Macar-Sovyet An 
)aşması 

Buda peşte5A .A. --Macar 

ist~nla Sovyetler Birliği a· 
rasında ekonomik temaslar
da bulunmaküzere bır Ma
car heyeti Moskovaya hare 
ket ~ylemiştir. 

Amerikada 
Çörçilin nutkunun 

akisleri 
Vaşington 5 A. A. -

Askeri vazıyet hakkında 
Çörçilin dün Avum kamara· 
sanda söylediği nutuk, Ame· 
rikada büyük bir tesir yap· 
mıştır. Gazeteler, Çörçilın 
açık sözlülüğünü tebarüz: et· 
tirerek müttefıkleı in barbar· 
lığa karşı savE1ştıklarını ve 
Amerikan milletinin mütle· 
fiklere karşı olan sempatisi· 
nin gittikçe arttığını yazmak 
tadırJar. 

Rozvelt yine Cüm
hurreisi olacak 
Vaşington 5 A. A. -

Rozveltin yakında yapılac ,k 
olan Cümhurreisliği intiha· 
batında üçüncü defa olarak 
seçileceği kati SUMtte anla 
şılmıştır. Bu hadise, Ameri· 
kan tarihinde ilk defa vuku 
bulacaktır. 

3 casus muhakeme 
ediliyor 

lstanbul - Aloi, Mayer 
ve Hans adlı üç ecnebi 

ikinci ağırceza mahkeme· 
sinde cas&1sluk suçıyle gizli 
muhakeme dılıneğebaşlan· 
mışttr . 

lngiltere mi, Fran
sa mı? 

ristana verilecektir. 
Diğer taraftan RomanY1 

ilt- devam etmekte olan IJl 

zakerat çok müsait şartl• 
dahilinde erzularımıza u)'S'~ 
şal<ilde ilerlemektenir. R 
manyaya diğer piyasalarda 
fazla pamuk verilecektir. 

Hükumetimizle resmen 
muk muamelesi bulunma)'• 
japonya, Yunanistan, Bulg 
ristan, YugC'\slavya gibi rne 
leketlerc..le serbest döviz 
liyle müşteri temin edect 
pamuk ihtiyaç!arına Ada il 
pamuk ihracatçılar birı' e 
yüzde elli ihraç hakkı ver le 
cektir. tt 

Yunar sigase ~k 
Açık ve sarihtir }tt 

Atina 5 A.A.- Türki1 ~~ 
ile Yunanistan arasında ıne 
fi bir bava yaratmak jçİ ~t 
yabancı radyo ve ajaol•' l'in 
tarafından işaa edilen habt' 
!erden bahsP-den Yunan f 
zeteleri şu mutaleayı yür~ı· 

mektedirler: 
"-İki karde.: meınle~t ., ·r 

arasma kundak sokmak 1 

tiyenleri nefretle karşıları' 
Yuııanistan sulh vt: sükun iÇ~ 
de yaşamak istiyor. Yurt• 
politikası sarih ve "açıktır· 
Bu politikaya devam• ~dilt 
cektir. Bununla beraber Y~ 
nanistan her hadiseye k•~ ~ 
koyacak ve çirkin şayialar 
kulak vermiyccektir. 

lııgilteredefl ij 

Italyaya bir ihta! ~ 
Londra - Akdenizdek1 

gin vaziyet İngiliz mah•~ 
nin nazarı dikkatini celbt ıe 
mektedir. ~ t 

İtalya ile İngiltere a~ll511 
da mütekabil hüsniJnıfe ~ 
hallolunmıyacak hiç bir ~ ~ 
selP- yoktur. Yok eğer İ18 ,: 

harp sahasını müzakere ı ~ 
hasına tercih ediyl)fSB, ng' ~ 
tere de buna karşı ko)'[11' 
. d ~ 
hazır ır. 

1
, 

İngiltere hükumetı ; lt8 

mn meşru iddialannu1 b' 
ne hazır oldugunu bildi' 
tL Nitekim abluka meseleJ 
de de hazırlanan bir arı, 

1 
. 1 

ma talyan t~knisy~nt~rf• 
mamen tatmm etmıştı. 

buna rağmen ltalyan b~ 
meti hıç bir seb~p göslf 

. den .. bu anlaşmayı kabıt 
· medi. 

1 Eğer llalya bugün .be~ 
General Gabriye 
Dünkerki nasıl 

terketti ? ' ~rerse bunun ınesulıi ~ t 

C nevrf" Gazet dö Lozan kendi ve yalnız kendi ti 

Paris S A. A. 
Dünkerkteki Fransız $Başku· 
mandam G~neral Gabriyel, 
Dünkerkin tahliyesi esnasırı· 
da, Fransız askeri anaııeleri 
ne tftmamcn sadık kalmış ve 
son neferi vapura bindirdik 
ten sonre en son 1 ol<trak 
k~ndisi gemiye girmiştir. Ge 
neralin bu hareketi, Fransız 
askerlik tarihinde mühim bir 
sayfa işgal edecek kahrama· 
haııedir. 

bitaraf Berlin muhabirlerinin caktır. 

gönderdıkleri haberlere atfen --~1!!!!!1----~ 
Almanların ancak bir kaç Ha/ kia 
hafta sonra lngilterede kara 
ya çıkmağa teşebbüs edecek 
lerini yazmaktadır. Bu inti· 
zar devresi içinde Alman ku 
mandanlığı Parise yaklaşmak 
ve lngiltereye taarruz etme· 
den evvel Fransayı mağlup 

etmek ümidile Fransız ordu 
!arına karşı taarruza devam 
edecektir. 

Tebessü~ lif 
Oynıyan : Moris ŞoV~ ~ 
çok heyeceıılı güzel ~' 
Gündüıae 

BÜYÜK CAZ rıı' 
Bu emsalsız filmi kaçır 
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