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Sa!ıibi ve Baş'.muharrir~ -

• • 
ın l eti • 

lZ 
Orgenerol Aszm Gündüzün 
tigasetinde Begru agidigor 
~Öyterin verdiğ·thaberlere gör , Orgrıo: nc
tal•n riyasetindt!ki bu heyet, B yrultd bu~ 

lunan Mareşalımıza iltihak edec ktır. 
Röyter Ajansı dun akşeım şu haberi verınişt;r: 
Aııkaradırn haber verildiğ" ne ; göre, Türkiye Büyük 

~:rkanı Harbiye İkinci Reisi Orgeneral Asım Giinduzün 
tıyasetinde ikinci bir askeri heyet Bt'yruta hareket et· 
llıtk üzeredir. Bu heyet. geçen gün Beyruta gitmiş olan 
Büyük Erkanı Harbiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmakın 
tiyasetiııdeki birinci Türk heyetine iltıhak edecektir. 

koza mustahsilleri 
'4tf uhtekirle1·e aldanmamcılxdır 

ı. lı 
tıilkuınet, ınüstahs; li koruınak ve kozaları 

I· 

değer· f aliyle sattırmak için biHün tedbir· 
leri alnuştır 

Dün de haber verdiği· miş ve İcdh eden bütün ted 
~1l gibi. Halayın başlıca birleri almıştır. 
Ilı h Binaenaleyh koza mustahsille 
il suıatmdan olnn ipek ko rinin bu i~tc çok uyaıııı.. ot· 

~larınl müstahsilin elinden malan ve evvele• <))duJ-u gi 
Ctız fiatla kapatmak'' ıç n bi mallarını emanete bırak· 
t~ ld .. . b' ~ ç~n seııelerıl~ o ugu gı ı mlyarak peşin para ile ve de 
t tnkım muhtekirler ve ğer futına :;atmaları kendi 

~ildrabazlar faali)ele geçm;ş menfaatleri icabıdır. 
luııuyorlar. Dığer tar.ıftaıı herh :ıngi-

I Fakat Cijmhurİ)f>t kanun bir ~ıileye maruz kalmama< 
~tı, köylüyü ve musıuhsili için koza satışlarıı . da tartıy<1 
l'tara rnkacak olan bu gıbi dikkat etınelf'ri v-; sat ıcakla · 
t{lısuıluklara ve ihtikara rı kozaluı, bu iş için An· 
\ qni şiddetli ahkamı ınubte· takya,Süveydıyr, lskeııderun 
ldir ve Arsuzda Belediyeler tara· 

t Must.ıhsillerin aylarca sü 
~ıı Uzun bir emekten sonra 
Ilı ~»dana getirdikleı i lıu ~ıy· 

1 etıi nıahsulü ucuz fiatla P.I 
Ct' 
h'ttdeıı çıkarmanrnları ıçın 
Uc · Uıtı('t dnbal faaliyete g-eç 

fından kurulan kantarlar la 
tartmaları yine kendi menfa 
atleri iktizasıdır. MusıalısiH~ 

rin bu noktaya ehemmiyetle 
nazarı dikkatleı ini celbede· 
rız. 

Cephelerde d . um 
Vaziyet hala mübhemdir 

b Paris 21 A .A. Bu sa· bir fikir \Crmek zordur. 
ıı11hbi Fransız resmi tebliği- Londra nıehafiJinin 
~: &Ört.', crphelerde birçok k atı' 

1 Pış 1 .. ana bt- ma ara r agomcn mup· 
ti~ Vnziyette mühim bir de· Londra 21 A.A. Son 
Şıktık ı 1 d 1 • d"" askeri vaziyet karşHmda Lon llJ en} c t ı ıııenn~, uş· 

tltı h·· .. k.. .., dra askeri mehafiliııin kaııa· 
t ,.,... ucumıarı pus urlu.· 1 

''1lışr· ati, Almanlarııı Mnıışa ( oğ-
Lt Ur. 

' 'ltı ru ilerlemek teşebbüsünde li""t Yalarda miithiş bir faa 
ı,. bulunduklarıdır. 

41qt ,vardır. Bombardımıın· 
~evanı etmektedir. 

lcıf •
1
.avas ajansı ayrıca şu 

Stat 
\/ .. ' vrrmektedir. 

"<tt... ctzıyelteki mı phemlik Ot"" 
1 ~ ~d· 
ı <:ii .. ıyl'r. Almuııl<1r 1ırh· 
~%ş1ıutnrnlarını ileri sürnıeğt 
1• ştt;~~li\r. Düşmanın hecle 
lı:t'~r~k a; &.~ırbe doğru iler· 
1ıt-. L udokaleyi tutmak 

, llıiş v ilht.n tehri tah iye ed 1 
'hıı.rb e Alrna11lar burasıııı 
1 Ctıned · 
h·'"dir. M en ışgal eylemiş-
lıcurnı 00mt'dide yapılan 

tqilrı\ar a~ hırdolunmuştur Al
ltıı§lQrd ınycıı şrhrine var· 

it L1 
1 -ıttlıhazırd.ı uçık 

Oiişınanın !elaş verici ha· 
berler neşir ve panik )'apa· 
rak şehirleri işgal ediyor· 
lar. Fakat 'Fraııs:ıda ilerliyen 
A'ma l ku ıvetlerinin arkas 
Fransızların elindediı .Alman 
ların cepheyt> sür<lüklni tank 
adedi çok yüksektir. Düşman 
burada bütün zırhlı f ırk ala· 
rım kullanmaktadır . Hücu
mun ş d.:leti ağır bir vaziyete 
sebep olmuştur. On günden 
beri devam eden mütemadi 
hücumlardan Almanların bit 
kin bir hale gt>ldikleri ve son 
gayr:etleriııi sarfetmekte ol-
dukları anlaşılıyor. 

[Sayısı her yerde2 kuruş) 

Fı ansız 

' a 

Çarşamha 
Selim· ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

dedir!,, 
Reno, Alman ilerlegişinill 
sebeplerini ve yapılan ha-

taları anlattı 
Fransız Başvekili diyor ki : 

• y pılan bir h:tta yüziinden s~danı geçmeğe muvaffak olan 
düşınan AmyPni işgal ~·tm iştir. Vatanı,, bu felaketli anır.da 
Petenle Veygandın bizimle beraber çalışmasından gurur ve 
emniyet duyuyoruz. Herhangibir zafa müsaade edHemi -
yt-c k, bozguncula• la vat~n hainleri derh ·d idarn olunacaktır. 
Fraos' ve İngiltere m ;ığlup e.dilernez. Fransa ölmiyecektir, 

rransaya imanım vardır • 
Paris 21 .~. A. Baş· Mareşal Foşun arkadaşıJır. rak ederse, yıııe muzaffer 

vekil Reno bugün öğlt>den 1 H"'•hr1.:i b"r zift a;\i olaca~ız. 
son.-d a:.nn . rnecl isiıı<l e _bir ! mü ;;aa~l ~dılemiyec~k, va Vatanın bu felakt'tli anın 
outıık soylemış ve u ıııumı va 1 t 1 ı 1ı ıı ılerı bozguoculur ve da Mare-şal Pdenle Veygan 
ziydi izah etm;ştir. Başvt>kil propagandacılar için oundan dın bizimle b_raber çalışma 
ezcümle demiştir ki : 1 so:ıra uz.11 muh<ıkemelere sından gurur \'e emniyet 

" - Vatın tehlikededir! 1 lüzum görülmeden cezalar ~uyuyoruz. G enmal Veygand 
.ı 

Vaziydten hiç. Lir şey g~zl~ I' iııfaz olunacaktır Alman ilerleyişini mutlaka 
medeıı her şeyı açil.:ça soylı Şid !etle alkışlaııan Baş· durdu:-acdklar. Orduların ida 
yeceğim. Almanlar, Sedarııu vekıl s5.d ı ~ J_v ırıı eJ::r ·k re ve han·kalı tamamen 
ınafsalıııda muazz t1n bir lıü· demiştir ki; Veyganda aittir. Hükümet 
cu na kalkış · ı! ır. Ya,>ıl 11 bir ·· G'"'çen büyük h;.rbin ka!İ kararlarını almıştır. 
hata yü zünd~ıı r-' raırnz ku v v.::tle, bid ~yetinde vaziyetimiz buı.· Size hakikati söyledim. 
riburada çok az lı . En iy;~lcuv ' dan iyi değilJi. Gerek top · Çünkü yalnız ve ancak ha-
vetlerinıizi l3elç:kayd yığmış 1 çu ve gerek ınotöı lü kuvvet kikati Öğr'!r. mek ve Lilmek 
bulununuyorduk. Bu iııanıl· ' !erimizin fena durumuna rrığ bizi kurtarabilir. Kahramarı 
mıyacak hatalar yüzünden - 1 men o zaman tutunduk ve Fransız askerler İne itimad. 
:i buhatalar cezalmdırılacaktır muzaffer oldu'<. Bugün ede-lim. 

Alman motörlii kıtaları 1 
0 zamana nisbetle çQk kuv Birbirlerile kati ve ayrılmaz 

k 8 bir şekilde birleşen Fransa köprüyü geçere 4 saatten v .. ttiyiz. 
beri il~ri hareketine devam Eğer her nefer ve her ve lngilterf" gibi iki muazzam 
e_tmektedir. Amyen düşman zabit, oynadığı muazzam hükumet ına~lup edilemez. 
tarafından işgal edilmi~tir. rolün manasını anlarsa, gün~ Fransa ölmez ve •iölnıiye~ 
Ş. d" ı 1 · l l cektir .. Ben milletimize Vt'! ını ı yapı acak gayret crın Je 12 saat çalı1rn ame e r : -
bır;ııcisi seri ve kati kaı ar· makineter;nlıı önliııde vazife i ordumuza İnanıyorum. Çünkü 
lar almaktır. ,, lcr i:ıiıı (•hem mi yetini idrak Fransaya imanım vardır. ,, 

13.:ışv·ldl hütii ı güçliikle· ,...Jers"', her Fransız ka<lını 1 
Nutuk ayan meclisiıı<le 

ri yenmek ve galıp g,.lmek ve her Fransız erkf>ğİ ynşa- çok şiddetli alkışlar! ı sona 
için lazım gelen tedbirleri dığı sar t!nin azametini id . ermiştir. 
iz<ıh ettikten .;onra sozunt· -=~~[~~~~~~!:mı::m•ı!a•mııi---.------
dcvamla demhtir ki : 

'· Her Fransız erkeğinin 
ve Fransız kadınmır, yaşa · 
makta olduğumuz suallerin 
ehemmiyet ve azametini un 
laması lazımdır. j 

Bu tehlıkcli vaziyet k.:rşı-
1 

sında Mareşal Peten ve Gc· j 
neral Vey~and vatana lıiz - I 
metlerini arzetmişler ler<lir. 

Gf"neral Veygand, bj · 
yük harpte Parise yapılan 

Alman hücumunu durduran 

Frnnsız piyadesi artık hıı 
va bombırdimanlarır'<l a lışmı~; 
tır Bidayette şaşkınlık husu ı 
le get;ren boınbardıma:ılarııı 
şinıdi topçu bombardımanların 
dl\n daha az olduğ'unu gören 
Fransız askerleri dah,ı iyi 
harbediyorlar. 

Lorıdra ?. 1 A.A . - Hava 
Soııu2 ikncide 

Veygandın ilk rnuvaffakiyeti 

Fr.ansız orduları 
Mııkabil taarruza geçerek 

Arrası işgal ettiler 
Gazetemiz mak iııeye vt•ri ldiği dakika: 
Fransız orclulan, yeııi başkumandan Gent'ral Veygan· 

dı.1 kumandas:mlu uıukabil b' r laarrm.la ArrJS şt-hrini l>u 
sabah istirdat etmişlerdir. 

P ris 22 A A. Oiişmanın bütün hücumları kırılmak 
ta ve Fransız ordusu Veyg uıdın idaresinde yeni mevzi
lerini işgal etmektedirler. 

Hava fılolalarınıız diin biıtüıı gün durmadan büyük bir 
faaliyet sarfotmiş ve birçok d Ü ş m a n tayyareı;İııi 
d ü ş ü r m Ü ş t Ü r. 10 Mayntan 19 mayısa kadar 
yalnız Fransız h~tıarıııa düşen Alman tayyarelerinin ade· 
di 308 dir. Belçikada lngilizlerle Almanlar arasında çok 
şidddli bir muharebe cereyan etmektedir. General Vey: 
gaııd muharebe meydunındadır ! 



---------- - ----- ------- -- - - -

~eyfa - 2 YENJGON 

Hukuki iktibaslar: Sovyetler 
"Altın esusli 

borçlar,, 

Seghan Hatay 
Spor müsabakaları programı 

1· Seyhan kafilesi24,5,940cuma günü saat 20 d l! Ada· 
nadan hareket ederek ayni gece Antakyaya gelecektir. 

2 - Ttnis maçı yapacak olan Seyhanlılar geceyi Is· 
kendt"runda geçirerek cumartesi saat 9 da oyunların: 
yaparak öğleye ı\ntakyaya geleceklerdir. 

Macar hududunda 
tahşidatmı yap1yorlar? 

Ticaret ve borçlar kanu· 
ııuınuzdan üç maddeyi iktibas 
~dere okuyucularımızın naza· 
rıdikkatine v.ızı ve bu mad· 
<lelerin yekdi2'erleriyle nm· 
kayesesini takdim edeceği· 

Budapeşte 21 A.A. -
Röyter ajar.sı bildiriyor: 

3 - 25,5.940 cumartesi saat 16 da Adana Seyhanspor 
Antakya Gençspor futbol maçı yapılacaktır, (Hak~m, Ka 
mil Önal - Antakya) 

Sovyetlerin Macar hu· 
dudunda mühim miktarda 
askeri tahşidata başlaJıklan 
haber verilmektedir. Bu tah 
şidatın Garpte cereyan et· 

~mizi arzetnıi~tik. 
Altın esaslı borçların tr· 

diyat ~artlarından mütehassil 
meseleler halihazırda her 
memlekette had bir şeki! al
dığı malumdur. Nakid ve mes· 
kGkat fiatlarının kararsızlığı 
karşısında efrat mukaveJatı 
hususiye ile kiymet ölçülerini 
ınüınklin olduğu kadar doğru 
ve kati bir surette tespite 
gayret t!ylemektedirler. Bu 
endişe pt'k tabiidir. Çünkü; 

4 - Saat 20 de Hatay parkında sırasile boks ve gü· 
reş müsabakaları yapılacaktır (Buks hakem heyeti: Ring 
te lsıam Şaylan, yanlarda: Hüsnü Kafakol ve ) 
(Güreş hakem heyeti; Mjnder hakemi Seyhan:göreş aıa
nı Şeref, Adfi Belger, Hataydan Sami Konyalı yarı hn
kemleri) 

mekte olan meydan • mııha· 
re besile alakadar olduğu sö ı 
lenmt-ktedir. 

ticaret sabit bir nakde 
muhtacdır. Nasıl ki mi-
mar sabit bir ölçüye muhtaç 
olduğu gibi. 

Bundan dolayı işlerinde 1 
istikrarı tt-min için mukave· 
latı hususiyelerinde dercettik
leri mGnasip şartlarla para 

kıymetlerinin temevvücatıoa kar 
şı çare uramağa teşebbüs 
edenleri tahtie doğru olamaz. 
Zira: Bu mesai muv?.zenei ik· 
tisadiye ve bilnctice menfaati 
ameniıı teminine matuftur. 

Gerçi altın borçlarındaki 
akdm esaslarında iki cihet 
vardır: Biri norma\ vaziyet· 
lerde yapılan akidin, diğe~i 
anornıal şarait alhnda tesıs 
edilmi~ mukavelelerdir. 

Biz bu iki durum arasın · 

cJnki farkın münakaşesini baş
ka b'. r yazımıza terkederek 
Türk Cümhuriyeli mahkt!me
lerinin ictihadatuu diğer mem· 

' leketler hukukunda galip gel
L meğt- say olan sureti haller 

ile karşılaştıran noktaları bu 
rac.la münhasiren tetkik ede-

5 - 26,5, 940 pazar günü saat 7 ,30 da Kırıkhan 40 
kilomt1trelik bisiklet yarışı b< şlıyacak,Antakyada beledire 
meydanında bitec,.ktir. Yarışı Süyhandan Ahmet Ece
soy ve Ali Hataydan Mustaf t Kurtcebe, Syleyman l.Jçar 
ve Fuat Beşir iştirak edeceklerdir. (Hakem heyeti: Ha· 
rekeı hakemi: Adlı Tosyalı, Yarış hakemi Adli Belger, 
Hatc.y bisiklet ajam Hikmet Halil Aksu. 

6 - Saat 14 de t"S&s programda yazılı atletik sporlar 
miisabakaları yapılacaktır. (Başhakem: Hatay bölgesi ~s
başkam Ş. Balcı, Hakemler: Hatay futbol ajanı Akif E
zer, Adil Tosyalı, Kemal Mıstık, Muhlis Bingöl, Kamil 
O:~aı. Seyhan bölgesi :direktörü Rız~ Salilı Saray, 1 Arıt
reoör Cevat Oiplen. Sa it Bölgen, Ali Dayı, Şeref.) 

7 - Saat 16.30 da Seyh ın - Hatay muhtelif Fut
bol maçı başhyacaktır. 

(Hakem; Seyhan bölgesi direktörü Rıra Salih Saray.) 
8 - Saha Komiseri. Hatay Hakem heyeti azasından 

Adil Tosyalı. 
9 - Seyhım kafılesi 27,5,940 pazartesi saat 13 te 

Adanaya dönmek üzere Antakyadan Ayrılacak ve uğur
tanacaktır. 

--s•a·y-ım-ıl!lll·ç~in-.-a:;wlll!Hı,..amnğ ,-_r_s_e_v_e_n,.. 
hazırlıklar devam bir vatandaş 

ediyor Y Dksullara yardun 
1940 Umumi nüfus sayı- cemiyet •ne teber· 

mı hazırhklarile nuınerotaj 
işinin kontrolü iı;in yapılan rüde bulundu 
tetkiklerde bazı şehir ve köy Şe ıköy nahiyesine bağlı 
!erde ayni kapu üzerinde es Yumuşhanı koyünd~n arazi 
ki ve yeni numaralar bir ara tahririnde muhtarın yerine 
da görülmüştür. Bir papıda komisyonda aza sıfatile bulu 
belediye tarafınd , ., asılınış nan ihtiyar heyeti azasından 
iki nevi numara bulunması Hasan oğlu Necip Dirlik, ko 

ceği z . 

kontrol ve sayım . işlerinde misyonla bt"raber çalıştığı 
bir çok yanlışhklara meyd.rn günlere aid yevmiyelerın tev 

* vereceğinden bı.ı eski numa kifat çıktıktan sonra tutarı 
Ecnebi m*t"skukat üzerine ra levhalarının behemehal olan 22 lira 20 kutuşu şeh 

ı · ··d 1- ld 1 1 B k"let · t rimizde tPşekkül etmiş olan yazılı olan p :>liçe erın o en- "a m ma arı aş ve a ıs a 
d · t k tisti k . umum müdürlüğünden yoksul ve fakirlere:: yardım mesi hakkın a tıcare anu· 

-64 ·· d j sı'ylt- vilayetlere tamim edilmiştir. cenıiyeline teberrü eylt!ıniş-
nuınuzun) ncu ma < e 
ticari ve medeni borçların icabeder. .. tir. 

J• • ı ı k dak Yoksullara yardım cenıiye· sureti tec ıyeı:ıı ıa... m ' Bu nizl\mnamenin bir 
641 · b lar kanuııu tı hayitperver çiftçi yurtdaşa 

ncı ve orç madd .!sir.de poliçt-lerin mem· 
83 ·· na Jdt leri ura teşekkür etmektedir. muzun ııcu 1 

• lf:"ket parasiyle tediye edile· 
smda m~vcut olaıı farkı na· r.eği beyan olunmaktadır. iktisat i t ftiş heye+i 
zarıdikkate Hlmak lazımdır . Diğer taraftan borçluya Reisi şehrimizde 
Bu son borçlar iı;in me<lyun memleket parasiyle dahi bor· iktisat Vekalt~ ti tdtiş he· 
meskukatı, ecnebiyeyi vade cunu te.:liye etmeğe hakkı hi- yeti Reisi Mustafa Nuri Vi 
gürıüıı ii ıı rayici üze.rine mem· yar bahşeden ticaret kamı· layetinıizde teftişlerde bulun 
it ket parasiyle ted:ye etmek- nunun 641 nci ve borçlar mak üzere Aokaradan Ş c! hri 
tt- muhtar iken poliç e n.evıuL kanununun 83 ncü maddele- mize gelmiştir. 
bnlıis olJuğu z,•ml!n ıııedyuıı rinin hükümlerine bakılırsa yeni tayin ve na-
t•c· ııt"L~ parasiyl · tt'Jiyeye kanunun bu hiyar hakkmı ade killer 
ıııecburdur. ta bir mecburiyde tahvi! e· 

Ticaret kaııuııunıu·Lun es· ılt":n 564 ncü maddesinin hiç 
· babi ıııucıbe layihası o!ma· bir vt>cihle haklı bir esasa ' 

dı ·ııııd .. n dolayı po:içeyı: bor._ ınüstenid olmadığını iddia 
lu,.. olanl.ırıo Zftrarımı olarak edebiliriz. Bundan dolayı vazıı 
vazıı kanunun tesis e ttiği bu kanunun bu maddeyi li-
f kın esbabı mabsusaya müb- caret kanununun 641 nci ve 

tar . l p oln:adığını anlamak :borçlar kıtnununun 83 ncii 
eııı 0 u 1 · hk" ·ı l'f ıııümkuıı <leğıldır. Bununla ıoadde erı a amı ı e te ı et 

beraber ticaret k'aııunu:ıun meğe çalışması şayanı te· 
polıçeler hakkıuJc.tki faslınm nıennidir.~ • 
ı 912 d e l..5.hey de biıim de • • 
ddhil olduğumuz ikinci kon· ı '"lGelecek. yazımızda yine 
fer aıı:;ta polİçt'ler hakkında hu maddt' lf:rİn mukayeseleri
kabu\ edilen ınüttahit nizanı- n~ aid mütaleah okuyacağız. 
nameden ık tibas edi\mi~ o\du· Hataylı Şükrü OGUZ 
~unu nazarıdıkkate almak Devam edecek 

Hafik hükumet tıtbibi dok 
tor Reşat Esenhan A:1takya 
hastanesi hariciye asistanlığı 
na, Dörtyol t>ski oı man me· 
saha memuru Emin Ôzkan 
Yayladagı orman mesaha me 
murluğuna nakil ve tayin e· 
dilmişlerdir . 

Veygand Cümhur
rE:isinin huzurunda 

Paris 21 A. A. - Ge
neral VeyganJ Cepheye ha
reketinden evvel Cümhurre· 
isi Alber Löbrönü ziyaret 
e<lt>n·k kerıdisil~ uzun müd· 
det iÖrÜşnıüştür 

Eski lVlacar 
Başvekili 

cMütecavize karşı he• 
millet birleşmeli• 

diyor 
Londra - 1918 mütareke 

si esnasında Macuristan Baş 
vekili olan ve şimdi siyasi 
mülteci sıfatile İngiltE>rede bu 
lunan Kont Mişel Karol) i diin 
bir b~yarrn '! me neşrederek 
bilhasse şöyle demiştir. 

"1919 da sulh şartlarının 

kabul edilemiyeceği kanaatin 
de olduğum için istif d ettim. 
Bununla beraber bütün Tuna 
milletleri için pek tehlikeli 
ola:ı bu saatk herkesin mü· 
h-cc:ıvize karşı birleşmesi la· 
zımd1r. 11 

İngiliz Fransız ordularile 
müttefi klerinin medeniyetin 
istikbali için çarpıştıklarını 
keyde ttiktP.:ı sonra Kont Ka-
rolyi netice olarak şöyle de
mektedir: 

uMemlek1erinin istikbalini n ~ 
zi Almany.ısına teslim etmek 
iste nıiyen Macarların yt!ri teca 
vüze karşı koymak için hazır 
lanmış olan Tuııa ve Balkan 
milletlt"rinin yanındadır. Av-
rupanın müstakbel hürriyeti 
ancak bu suretle müdafaa e· 

Öpen - Mal
medi 

Aıoıanya tarafından 
ilhak olundu 

Bertin (a.a.) ~ Hitler' 
tarafından imza edilen bir ka· 
rarname Belçika hududunda 
kain Öpen, .\1almedi. Mores· 
net bölgelerini Almanyaya 
ilhak etmekted:r. 13ı, mınta· 

kalar Ren vilayetine tabi o· 
lacaklardır. 

Ayni • zamanda Hitleritl 
Avusluryadaki Nazi pa rtisi 
rıin eski şefi olan Seys 1rı· 
kart'ı da ~olandada işgal 
edilen mmtakaların komiser· 
liğine tayin etmiş oldltğu 

bildirilmekt~dir. 

lngiltered~ yaban 
cıların silah taşı

ması yasak 
Londra-21 A.A.- İııgil· 

tere hükumeti, lngiltede bo 
lunan yabancıların her ne 
çapta olursa olsun silah taşı 
malarının yasak oldugunu i· 
lan etıniştir. EllerinJe bu gi 
l:>i silah bulu ·ıan yabancılar, 

bunları en kısıt bir zamarıdil 
polise tP.slim edeceklerdir. 

Niısırdada örfi idare 
Kahire 21 - Mısırda ör-. 

fi idarenin bJıı hükümlef'1, 

görülen lazum ü1.erine teşdidı 
edilmi~tir. Bilhassa paraşüt· 
çülere karşı alınacak tedbi~ 
ı~r hakkında halka bir talı 
matoame neşrolunmuştur. 
Musolini Rozvelte 

cevap verdi 
Roma - Musolini, Rı.ıı· 

velt tarafından kendisine 
gönderilen mesaja cevap ve: 
miştir. Bu cevabın muhtev!' 
ydtı hakkında hiç bir malll' 
mat yoktur. 
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