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lngilterede yeniden iki buçul<, 
milyon asker daha silô.h 

altına çağrıldı 

Milli Şef iıe 
Le his an Cümhur· 

t eisi • rasın da 
Ankara 9 A .A. - L"'his 

tanın ~1illl bayramı ıniiuas ... 
betilr- Milli Şefimiz Cü ıhur 
reisi İnönü tarafınd.ı :ı Lehista ıı 
Cü:nhurreisine çekilen teb 
rik tel,rrafına gelt'n cevapta 
teşekkür edilmekte ve Türk 
milleti:ıe refah ve SiaJe~ te -

Hava şehitle· 
• • • 

rımızı 

Anma gününe ait 
r.rogram 

Madde 1 - 15 mayıs 940 
çarşamba günü Türk hava 
şehitlerinin ihtifal günüdür. 
Bugün memleketin h~r. tara· 
fında olduğu gibi Hatayda 
da yapılacak merasimle şehit 
lerirn izin hatıralarının anıla
c ~ı gündür. 

Kabinede bir değişiklik olacak mı? 
Loid Corcun Başvekalete, Çörçilin Başvekalet muavinlığine 
v~ Edenin de maliyeY,e geçmesi muhtt"meJ - Çörçil Avam 
Kamarasında mühim bir nutuk söyliyerek bütün tPnkitıere 

cevap verdi ve Norveç harekatındaki muvaffakjyetsizliklerin 
s~bebini anlattı 

menni olunmaktadır. 

Bulgar cnsuslatı 
hakkıoda yeni 

hükümler 

2 - Merasim Beledi) e önün 
de yapılacaktır. 

Londra 9 (a.n.) - lngil· 
terede 19 dan 36 ya~ma ka· 
dar olan erkeklerin silah 
altına çağrılmasına dair olan 
~ararname, kral taraf mdan 
11llzalanm?şhr. Bu sı1retle si· 
lah altına almacuk olan as · 
kerterin sayısı iki buçuk mil-

üstün kuvvetler temin ede ceğim. Yalınız oraya f;ıkviye 
ceğiz. Havacılığıo ehemmi· 

1 
kıtaatı gönde::rmek için me\'· 

yelini fazla ihmal etmemekle rut Jlan şartlar değişmiş 
b~raber bunu inkar da et· değildir. 

İzmir 9 A. A. - Trak· 
yada yakalanarak casuslukla 
ittiham edil~n b!"ş Bulgarın 

3 - Merasime tam saat 12 
d~ atılaca~ bir topla başlırna 
cı1ktır. Top, Belediyece ihzar 
P.dilecektir. 

~on kişiyi bulmaktadır. Ev· 
"eke silah altı:ıa alınan as· 
kcı lerin mikdarı iki milyon 
id· '· 

İngiliz k<alı bu 1 sal>ah 
•arayda hususi '.Jbir konsey 
loplıyarak istişarelerde bu· 
1\lrımuşlur. Avam Ka .1.arası 
21 mayısa kadar toplantıla· 
tına son vermiş bulunmak· 
tadır. 

Londra ':) (a.a.) - Siyui 
lllchafil, Çemberlaynın istifa
&ırıa bir emrivaki nazariyle 
bakmaktadır. l3u mehafile 
tore, kc.binenin esaslı erka 
111 ,şu suretle teşeklciil ede· 
~tktir: Loid Corç Başveka 
7te, Çörçil Başvekil mua· 
"1rıliğiııe getirilecek ve Eden 
lllıdiye nazırı olacakllr. Ha-
tic- f h •ye ırnzırı Lord Hali aks 
har~ kabinesine alınacak ve 
at-ıciye başka birine veı ile· 

(!:ktir. Vakıa Loi.! Corç bu
~~n 75 yaşındadır. Fakat bü· 
l\~k harpte: :hti)ar kaplan 
k b~aııso Fransa~a zaferler 
~ •nesini kurmağa davet 
~~nduRu zaman 76 yaşında 
~· Çok eııerjik bir adamolan 
k tçiliıı vaziyeti çok mü· 
d~rt"ıdir .• :wam Kamarasında 
~n Çörçilin nutku olma 
t' ~dı Çemberlaynın bu ekse 
'}'et" Ilı hı de kazannroıyacağı 
~ 1 kkakh. 

' memelidir. 
Norveç harekii.ııııdn düş· 

manın muazzam hava kuv
vetleri bizi tehlikeli bir hale 
soka bilir ve bir deniz fela
keti vukua getirebilirdi. Bu 
nun için Norveçin ab1ukasını 
d~niz altından yapmağa mec· 
bur 0!Juk. Bu kararı, d eniz 
mulahassıslarının reyini a!· 
dıktan sonra verdim. Deniz· 
altıları verdiğimiz emirde 
gece vt"ya gü:ıdüz rastlıyacak 
ları bütün Alınan gemileri·ıi 
b)tırmalarını bildirdik. Bu su 
ret:e 8000 Atman boğuldu v~ 
dehşet verici sahneler gö
rüldü. 

Bize diycırlar ki, niı;in bü 
yük deniz kuvveıleriylrlı\lmaı 
sahillerine hücum etmed• k ·~ 
Niçin gidecektik, tahrip için 
mi? Fakat gemilerimizin ek· 
serisi, deniz tayyarelerinin 
bücumiyle batardı. Norveçe 
yardım vazifemizde benim 
düşüncem daima Narvike mü 

teveı.:cih olmuştur. 

Burada ka:i neticd"ri 

elde ~tınek için kati emare· 
ter vardır. Cenubi Norvt>ç· 
ten niçin çekildik '~ Çünkü 
Norve,.:lık r kendilerinden is
tediğimiz cesareL ve t:ııerjıyi 

gösteremediler. Buraya gön· 
deril~ıı askerler im"z 12 .Lin 
kişiden mürekkep:i. Bu vazi· 

,Jet karşısında ya çekilmek 
veyahut Almanların ezici Üs· 
tüıılüğiirıc karşı koymak la
zımdı. Rür.at çok cesurane 

lıı.ÇÖrçil müzakereleriıı so· oiınuşlur. Doğru~ll ıu söyle-
.. rıa d mek Hizıuı gelır:.t> taliimiz 

lt-s· . oğru ve itimad mese 
a~ 1 ıleri sürülmeden kür· varmış. 
ı/~ gelerek söylediği ııutuk Norveçt~ 120 bin Alman 
İtı~l lrnan hava kuvvetleriııirı askt-ri , h a r e k e t e 

ı fa
1
k •z. hava ku ,vetlerine başlamış buh•nuyorc.lu. Tak-

,()"'n-ı· Olduğunu itiraf elmiş ve vjye kıtaatı gön Jerm .. k İm· 
"'~dir ki: kanl arımıza ras?ınen, Uslonun 

bi~i; . ~av" kuvvetler inin Almanlar elindı- bulunması, 
ll"ıi\t . •çın hayati bir ehem· kuvvetlere üstünlük v~r· 

ıetı h . . . 
'()I\ b ruz. olınasıHa rağmen mıştı. 
~tr1111e~ Sene içinde Alman- Her an zuhuru muhtemel 
•avi k hava kuvvetleriııe mü-

1 

tehlikelere karşı koymak için 
haı ~vvet yapmadık. Bu hava kuvvetlerimizi israf ~t · 
~\n1 ~t zaman daha de- meıneğe mecburuz. Narvik 

t' '°Cek, .ıfakat nihayd için hiç bir haber vermiye-

.c4.l manlar, 28 krövazörü- mahkumiyetine ait karar tem 
müzü batırdıklarını iddi ı edi yiz mahkemesince bozulmuş 
yorlar. Ancak '2 krövazörü- olduğu!ldan bunların mulıa · 
müz hasara uğrdmış, 1 O Al- kemesi ne lzmir ağır Ct"Za 
mana karşı bir lngi liz aske mahkemesi•ıde tekrar başlan 
ri ölmüştür, bu işte yoruldu mıştı. 
ğum zaman Alman Radyosu Muhakenıe bugü11 nı-tice -
nu açar ve onun neşrettiği lenmiş bunlardan biri 8 sene 
katmerli y,;lanları din!emek 4 ay hapsi 2 sene 6 ay 
suretile ejtlenir, )'Orğunluğu muayyen bir yerde ikamete, 
mu izCıl ~ ı«frr:m. üçü beşer sene dğtr hapse 

Harbi kazanmak için te- ı ve. nıü~bbeclen a~me hizmet 
menoi edelim ki bütün ihti· lerındt>n mahrumıyele mah · 
laflar ortadan kalksın şahsi kum ed.lmişlerdir. 
ihtılaflar bir tarafa bırakıl;ın Alman casusu 
memlekelin enerjisi, harbi ka 
zanmağa hasredilsin, büyük 
harpte hiç bir zamaıı bugün 
kü kadar tehlikeye maruz 
kalmadık ,, 

lzmir - BuııJaıı bir müd 
det evvel memnu mıntakada 
fotograf çekerken yakalanan 
Alman askeri muharrirlerin· 
den Hermanın lstanbuldaki 

--~E~N·s~·o~N~U~A~K.TK~Al!lmlm ......... ııiiliiı. 

4 - Merasime, mevki ku· 
mandanhğınca bir jandarma 
birde piyade böliiği.i iştirak e· 
decektir. 

5 - Liseler ve Urtaokul 
talebeleri ~snaf cemiyetleri, Kı 
zılay, Çocuk esirgeme lu11u· 
mu, Kimsesizlere ve yoksul· 
fara yardım cemiyeti azalari· 
le b\\ merasim~ iştir.ak_ ede· 
ceklerdir. 

6 - Merasim esnasında Tür le 
hava kurumu Reis~le Halk na 
mına bir genç tarafından Türk 

Sarfeyi çeviriniı 

evinde yapıl;an ara~tırrnalar· 
da mühim evrak ve fotog • 
raflar ele geçirilmi~tir. Suç
lunun lstanbu\a gönderile • 
re-k muhakemesine orada 
bakılması muht,.meldir. 

Almanyanın yeni bir 
tecavüzü daha! 

Alman ordııları bu sabtıhtan itibaren Bel
çika ve Holundaya saldırmağa başladı/ol! 

B ~ lçikanın talebi iizerine lngiliz ve Frausız ~rduları derhal ha
rekete geçti - Brüksel ve Anvers boınbaTdaman ediliyor - H~ 

landttlılar su bt:ntlerini açtılar 

Alman ordum bu sabah mat 3 ten itibaren Belçika, Holanda ve Lüks~mburga te· 
cwüze b:ışl;.mıştır . S1at 12 ye kadar gelen haberlerin hülasast şudur: 

Lükseınburg sabahleyin Alman kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. Saat üçte dört 
noktadan Holanda hududunu g~çen Alman kuvvetlerine karşt Holanda ordusu mulcabe· 
ı~ Ptmektt>dir. Bütiin sedler açılmış ve hudud mıntakaları suya boğulmuştur. 

Alman tayyareleri Holandada büyül( bir faaliy~t gösterm~ktedirler. HolanJa resmen 
Afınjnya il~ harp halindedir. 

Yine bu sah.ıh saat dörtte Belçika hududuna tecavüz eden Almanlara karşı Belçika U· 

muıni sderberlik ilan etmiş, Fransa ve İngiltereden yardam istemiştir. 
Bu talt"b üzerine Fransız ve İngiliz orduları derhal harekete geçmiş bulunmaktadırlar 

Belçika radyosu bu sabah hülün 11 Belçika askerlerine kıt.tlarma iltihak emrini vermiştir. 
Brüksel ve Anvers Alman tayyareleri tarafından bombarC:aman edilmiştir. 

Al.nanlar tecavüzden evvel, ne Belçika ve ne de Holanda da hiç bir teşebbüste bu· 
lunmamışlardır. Fransada izinli subayların derhal katalarına iltihak emri Vt!r\lmiıtir. 
Fransız avcı tayyareleri Alman tayyarelerini avlamağa ı;ıknılşlardır .. ,Liyon tayyıre ka· 
rargahı bu sabah Alman tayyareleri tarafından '->ombardım~n edilmiştir. . 

Belçika ve Holandada örfi idare ilan edilmiştir. Her iH hükumet halkı sükıJn,.te 
davet etmiştir. Belçika Kralı ve hükümet erkanı Brükseldedir. 

1 



Çağlayanlar bölgesinden : 

• • • 
ıgar gemenıcı 

Değirmi bf!yısz sakalile ve sevimli yüzile: bu memle· 
ketin her heyecanlı işinde ön ayak olmuş ve canım d\ş
ler'i arasına alarak çalışmış olan bu temiz duygulu ihti
yar yine mulevazi dükkanının asırlık t~zgahı arkasın· 
da meşin keserek ve çekiç vurarak çalışıyor. 

Köylüler Egoist adamlardan ziyade ınemlek-!t aşkını 
kalben beııimsiyerek çalışm1ş 1 :otdn bu gibi gösterişsiz 
adamlarla düşüp kalkmııktan hoşlandıkları için onun .bu 
bu küçük dükkanına sık Mk uğrayorlar. Bunun içindir ki 
ihtirar yemenıcının bu~day Hatlarındaki alçalış ve 
yükseliş d-erecelerine vukufu bizden ziyadedir ve biz· 

den alakalıdır. 
Yanındaki köy\iı misafiri ile konuşurken gözlüğü al • 

tında hala genç ve dinç bir heyecan fışkıran gözlerini 

yan tarafa çevirerek eline bir gazete aldı ve bu &«tzete· 
nin en sevinçli haberini şu suretle okudu : 

.. Başvekilimiz, SÜrdde bulunan zengin petrol kayna • 
ğını yakından tı!tkik etmeğe gittiler. Bu kaynak mem· 
leket ıhtiyacını karşılamakla beraber dış memleketlere 

bile satılacak kadar verimli olacaktır . ,, 
İhtiyar yemenici bu günün gençlerine örnek olmalıdır. 

Memlekete ait haber ve hadıseleri okumak, takip etmek 
ve bunları birer vesile ile halka ve köylüye anlatmak 

hevesinin, bütün bir !<u vv .tıle. genç gönüllere yerleşti

ği günden sonradır ki, istikbale daha emniyetli gözlerle 

bakabiliriz. 

Pasif korunma' 
lskenderuı. da bir 
deneme yapılacak 

Dün haber verdiğimiz gi
bi lskenderunda yapılacak 

' olan pasif korunma tecrübe 
leri hazı:-hğı sona ermiştir. 
Pasif korunma esnasınJa İlal 
kın na.;ıl hareket edeceği ve 
mefruz zehirli gazlardan na· 
sıl korunacağı hakkında se· 
ferb erlik müdıirlüğüııce ha
zırlanan Groşür bugün lsken 
deruııda halka dağıtılmıştır. 

Ptısif korunma denemesi 
yarın yapılacaktır. 

Zehirli gaz kursu 
Vilayet Seferberlik mü -

diriyetincel 29 nisanda açı · 
lan z~hirli gazlardan korun· 
ına kursundaki ders!er dun 
sona ermiştir. Kursa 50 kiş: 
devam etmekte idi. Bunları 
imtihanlarına bugün başlana 
cak ve ınuvaHak olanlara 
ehliyetname verilecektir. 
Kurstan ehliyetname ala lar 
şehrin muhtelif yerıerinde 
açılacak olan htılk kursların 
da lıalka zdıırıi gazlardan 
korunma dersleri verec k er· 
dir. Açılacak halk kur.,lnrı • 
ınıı yerleri tespt cdılnv•kte · 
dir. 

M. YELTEPE 

Zirai lıasta
talıklar la mü

cadele 
Pek yakında baş

.hyor 
Hatayda meyve ve seb • 

zdere arız olan ve uzun yıl
lardanberi ihmal edilen lıas
tdltklar~a nıücadde için ha
zırhklaru ba~laıımıştır. Zira · 
at Vekaletince gönderilen 
mutelıassıs bir haftadanberi 
bütün nahiyelerdc:ki bahçele 
ri dolaşarak bilhassıt ye:ni · 
dünya, portakal ve uzum 
·bağlarına arız olan hastalık 
lar üzerinde tetkikat yapmış 
ve bugün Ankaraya dön · 
müştür. 

İlk İş olarak Yenidünya 
ağaçlarıııd ıki has•atıkla mü· 
caleye başlanacak ve bunu 
portakal üzüm bağlerına arız 
olan hastalıklarla mücad ~ıe 
takib edect: ktir. Mücadelenin 
kati ve müessir olması ıçın 

Zirııat Vekaleti icab eden 
bütün yardımları yapacaktır 

YENlüO 

Almaf'ga 
Holandaya iiltima. 
toın mu vıermek 

isten1iş? 

21 mağazo·yep
tırzfacak 

Amsterdam 9 ~.A.-Bir 
Alman memurunun ültima
tom m1hiyetinde bir notıyı 
hamilen Amesterdama gel
diği hakkıııda yabancı kay 
naklardan çıkan haberl~r ya 
lanlanmaktadır. ' 

Holandaua müdafaa k-d· t 
birleri son lıaddine varmıştır. 
Orduda bütün izinler ka\dı· , 
rılmalda kalmamış, son Nor 
veç hadisesinden alınan ders· 
lerle her türlü sürprizlerin 
önüne geçmek için icab e· 
den ihtiyat tudbirlerinin hep 
si alınmıştır. 

Yeni Alman tahşidatı 
Paris 9 A. ı\. - Havas 

ajansının Alman hududun· 
dan bildirdiğine göre, mühim 
miktarua Alman kıtaatının 
Bohemya ve MoravyC\da tah 
şid edildiği gör~lmüştür. _ 

Finlandiya Al " nd 
adalarını tahkim 

ediyor 
Stokholm 9 A.A. Fin· 

landiya hükumetiAland aıla· 
larına yaniden asker yerleş
tirmeğe karar vermiştir. bu 
karar, Sovyet !lusya ile lsve 
çin muvafakati alındıkta!! son 
ra verilmiştir . 

İngil z - Rus te
masları 

Londra 9 A.A. - Hari· 
ciye Nazırı Lord Halifaks, 
dün Sovyct elçisini kabul et 
miş: i:-. N ,,zır, son defa Sov 
yP.tler tarafından ticari nıüza 
kerel ·r için verilen nota<ld 
mühim görünen bazı nokta
lar hakkında E.lçıden ıza· 

hat istemiştir. 

Fı·ansa 'Ve /n
giltere1ıi1ı 

Yugoslavyaya g .1 
ranti teklifi mes.;>lesi 

Belgrat 9 A.A . - Avala 
ajansının re-smen tebliğ etti· 
ğine göre, Fran;a ve Lııgiltc 

renin Yugosla vyaya garanti 
teklif ettiği h.ıkkınd ., yaban 
cı kaynaklardan ı;ıkarılan ha 
herler asılsızdı:- . SalahiyetJat 
nıehafil böyle bir gnranti· 
den malumatdar olmadıkları 
nı bildirmektedirler. 

Maca..-istaodan ya 
!anlanan bir ha be( 

Belediye reisliğin· 
den: 
Antakyanın Meydan mahalle 

sinde Vakıf mezarhğmın Ao 
neplik yolu cephesine kargir 
ve üzeri çatı ile kapalı, ayak 
lan yontma taştan olmak Üzt 
re 21 mağaza inşası kapalı 

zarf usulu ile eksiltmPye ko 
ııulmuştur. 

Muhammen bedeli (11458) 
lira 65 kuruştur . 

Eksiltme yapılacak mahal 
ile gün: Eksiltme Aııtdk 

ya Belediyt" riya~et dairesin 
de 22 mayıs 940 çarşa'llba 
günü saat 1 l de yapılacak· 
tır. 

Temini muvıtkka 1 
: - (849 

lira 40 kuruştur. 
Şartname ve planlar hakkıı 

da malumat almak istiyenlt>r 
her gün öğleden evvel bele 
diye mühendislik dairesine 
müracaa! edebilirler. 

isteklilerin ehliyetnan'eleri 
ile tic:ınt orlasından veya 
sair resmi devairden evrakı 
ınüsbitelerini, eksiltm~ günüı 
den evvel belediyed~ tescil 
ettirmeleri ve eksiltme günü 
temini, muvakkat bedelinin 

makbuzunu ibraz etmeleri 
ilan olunur. 

Çam odunu ve kabu
ğu ar.tırma~ı 

1--HatayVilayetiniııAntakya 
kazasımn Sarıkaya Devlet 
ormanıııdan (9738) kental 
enkaz çam odunu ve (480) krn 
tal çam kabuğu 8,5, 940 tari 
hinden itibaren 15 gün müd 
detle açık arttırmaya konul· 
muştur. 

2 · Arttırma 24,5,940 gü 
nüne tesadiif eden cuma gü
nü saat !5 <le Antakya ormat 
Bölge şefliği daires\n<le yapı 
lacaktır. 

3 - Yüz kilosu bir ken· 
tal heseıbile çam odunun be
her kentah 12 kuruş ve çam 
kabuğun beh-:r kantatı 20 ku
' uş muhammen bedeldedir. 

4 Muvakkat teminat 
95 liradır. 

Şartname ve mukavele pro 
i~leriııi görmek istiycnleriıı 
bu müddet içinde Seyhrın or· 
man çevirge ınüdurtüğü ve 
ve Antakya orman bölge 
şef1 iği dairesine müracaat 

edebilirler. 
AııtCıkya Orman Bölge şefı 

Muzaffer ARAT 

Yunan-Bul 
gar /gakznlığı 
Bir Yunan hey~ti 

Sofyaya gitti 
Atina 9 A .A. - Bulg ı r 

Yunan dostluk cemiyeti aza· 
sından ve mebuslardan 20 
kişilik bir heyd eski nazırlar 

dan birinin Riyasetinde Sof 
yaya gitmiştir. Grup Sofya· 
da bir kaç gün misafir ola· 
cak ve bu esnada Bulgar
Yunan dostluk cemiyetinin 
mesais~ni: tc-ksif için temas 
larda bulunacaktır. 

Nafıa 
Münakasa ilanları 
Hatay Vilay~tinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Soğukoluk yolunda is 
tinat duv.uı inşası keşif bede 
li (1348) liradlr't 

2 - Proje ve şartname ve 
diğer evr&kı Nafıa Müdürlü· 
ğünde görebilirlı·r. 

3 -- Eksiltme 13,5,940 pa· 
zartec;İ saat (10) da Antakya 
hükumet konağında encümen 
oJasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltm~ pazarlık su· 
retile yapılacaktır. 

S -Muvakkat teminat(lOl 
lira (10) kuruştur. 

6 - Taliplerin aşağtda ya 
zıh veşa;ki ibraz etmeler icap 
e:der. 

a - Ticaret odasına ka· 
yıtlı bnlunduklarına dair ve· 
sika 

b - Muvakkat teminat için 
evrakı müsb1te 

c - Bu inşaata mahsus ve 
;İka komisyonundan alınmış eh 
liyet vesikası . .(Mezkür vesika 
yı almak içiıı ihale güııündert 
bir hafta evveline kadar Vi· 
layet makamına müracaat el· 
mel eri lazımdır. 

• * 
* Hatay Vilayetinden: 

Eksiltmeye konulan iş 
1 Arsuz nahiyesi merke· 

zindeki nehir üzerinde bu!u· 
nan köprünün tamiri. Keşiflbe 
deli (1683) lira (65) kuı uştur. 

2 - Preje şartrıamt! ve dı
ğa evrakı Nafıa müdürlüğÜ11 

de görülebilir. 
3 - Eksiltme 13,5,940 pı· 

zartesi gıinü saat on da An
takya hükumet konağında eıı 
cümeıı oılasında yapılacaktır· 
-4 - eksiltme pazarlık sll 

retile olacaktır. 
• 5 - Muvakkat temiııat(l2°) 
lira (29) kuruştur. 

havalarının emııiye!i ) olunda 
kahramanca şehit .hişeıı huv;ı 
cılarımızın hatıralarını yad e· 
der birer nutuk söyliyecek· 
lerdir. 

7 Top atılır atılmaz res 
mi daireler bayr klarını yarı 
yu indireceklerdir. 

Polis kursu 
Bugiin jmtihanlar 

başladı 

2 İlkteşrinde açllan Hatay 
polis kursu derslerini kes• 
nıiş ve bugün imtihanlara baş 
lanmıştır. 

Kurs müdavimleri ilk ola
rak hava korunması dersin· 
den inıtihan edilmekted:rler. 
imtihanlar 30 mayısta sona 
ermiş olacaktır. 

ilvclapeşle <J A.A. - Ma· 
car Hariciyt>- Nazırı ı\lman
yanııı MacaristanJan as1.er 

geçiril ııı esi ne müsaade talt>p 
..ttiğine dair çıkan ~ayia

ları resını-n yalanlamış ve bu 
şayiaların sebepleriııi feııa 
niyetlerde aramak lazım gel 
diğini söylt>nıişlir. 

güne kuJar sona erecek ve 
Yugoslav heyeti 12 mayısta 

~el~rada Jöııecektir. 

Y ugoslavyada nik 
binlik 

6 Taliplerin aşağıda ya: 
z•lt vesaiki ibraz etmeler• 

icap etler. , • 
a - Ticaret Od.ısına kayıt 

'klJ '• bulunduklarına dair vesı . · 
• 111 

b Muvakkat teminat ıÇ 
7vrakı "müsbıte. 1 

Belgrat 9 A.A. - Bir as· h l)S • . . C - l3u inşaata ma s 
kerı lıeyeltıı Moskovaya ıza· 'k k . _1 ,1ı11• 

S vesı a uınısyoııunuan ı 
mı ve ovy<·t - Yugoslav ı 1. · k • ~·1 zkt'.i' 

.. ı. · k' f y mlŞ en ıyet vası asıa(lv e .. 
munas"uatmııı ııı ışa ı ugos: 'k l k . · ·ı l a\l" , . Jıp..ıapıd:> 

• .-pc1 'l~J!l~! dına.ıns 'lewıe'!> 
l?UJn>j apJgmqoWC•ıO a,faW.l!H 

Genç polislerimize mu vaf 
fakiyetler dileriz . 

a 

Sovyet Yugoslav 
müzakereleri 

d . . . ' vesı ayı a ma ıçın ı 1a e o 
lavyada erın bır memnun;- . d b" h f veliııe · <l 11un eıı ır a ta ev . yel ve son vazıyetler olayı· • 111ı.ı· •1 k .. b' 'kb' Ik h kadar Vılayet makamına 

·H? nq 'Japıa:>a.ınııQ ·~npnp 
-epmsum..ı l;,)pp~w nq 'JBjc>n.ı 

-qc.:ı ·.ın•..ı.ıp1c1J;:)pa J"'P\t?A~I 

t?'!!>tCP lUl ıc,{ UdJJuiınq e llJ 

up:..ıq124 U!.taııı_ııa~ ap.ıaı< ı.ıeı 

- >\n pıo l .rnıuesu ! ;>/\ utıı e1ıseA 

IP\1?U unmq zewpp? .ııpre doı 
·.ııı'la:>Jpa weı\ap apıpta~ nq 
c>p>tep uıue.< ·laı<ızeı\ ng 

N:oskova 6 A.A: - Sov 
yetlerle Yogoslavya arasın· 
da ticıret müzakerderi iyi 
bir şekilde iııkişc>f etmekte· 
dir. M iizakerelt!r bir kaç 

sı e ço ıyı ır nı y 111 1 a racaat etmeleri lazımdır.) 
vası yaratmıştır. ugoslav· -#' • gazeteleri . Sovyetler birliğini "ı\Je~rıyat Müdürü: 
bu giıııkü durumda tamami!e , Selim ÇE.LENK . 

k k l etli 
bitaraf olard ~örme tedir. C.H.P.ı\ılatbaasmdabıs anı., 

ıı ....._ 
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