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~~Son zelzelenin acı 
:.: plô.nços:ı. 
:~'.~37 vatandaş ölmüş, 800 
~ı~~ h~gvan itele/ olmuştur 
rtdrı' Deve Iı zelzele felaketze deı . k.... .

1 ' . . . erı ann en 
ın~ yerleşhvıldı ve lazım gelen b··ı·· 

d u un yar-
lln tedbirleri alındı 

Ankara 23 A. A. _ Ev 
•zerel~ı gün sabaha karşı De- kaz. kaldırma ve kurtarma a· 
r ;elı kazasına bağlı köylerle melıyesi devam etmektedir . 
if 

2
er.kezde vukua gelen şid. Ankarada mütead-

~~.tlı zelzeleler neticesinde i" 
Jort k" ·· k t ıt zelzeleler "'İdu artı' w oyun fımilen harap u 

uıı'ldugu ve bazı köyltrde de ı Ankara 23 i\ .. A. - Dün 
bit ldukça mühim hasar vuku' sabah saat 9 dan itibaren 
9"1lduğu anlaşılmıştır. Zelze • Ankarada kısa fasılalarla 
4~ • mıntakas.~na tayyarelerle biri birini takip eden ınüte -
o'ııJlzeme gonderilmiş ve i ~- ad dit zelzeleler kaydedilmiş 

ile~k~aflar yaptırılmıştır. ve bunlardan biri oldukça 
ra Bu son felaketin planço. şiddetli olmuştur. 

u şudur : 37 kişi ölmüş Diğer zelzeleler 
rı_i_!>O ~ayvan telef olmuştu;,e Yine dün sabah Sivasta 
ijtc"''erkezde 8 ev k 

1 6 ..,.. yı 1 mış saniye süren şiddetli, Ma 
ı•r"'stane biı~asının duvarları' r t 4 . 
,#.atlamıştır. ?ş a saniye süren yıne 

şıddetli bir zelzele olmuştur . 
ra Zelz'!lt" fasılalarla d . Hasar '-·oktur. 
'ıt'w• ev.ım J 

. ı lı.gınden köylüle:- kendıle D" b h 
k un :>a a a_yJında fası-

l nı urtarınak ve eşyaları . lalı ve ol~lukça şiddetli üç 
r. l çıkarmak fırsatını bulrııuş zelzele hısseclılmişt'ır c· . 
ıı ardır . Valı Şefik Sover d"r k .. 1 d . ıvar 

.1 l J '- oy er ede hissel "'n 1 1 erııa zelzele nııııtakasıııa g'ı . b' k ' ıe ze e 
b" k ır aç evin bacasını vıkmıc: 
e telaş içinde bulu ve b ' ' 

· Ik k naıı azı duvarlar çatla ııı ıa ı tes in etmiş v ( lA m t H 
eD • e e a • ış ır. asar yoktur. .etzedele rın hepsi çad 1 T 
rıerleştirilerek hiç kims~r :~ eberr: yekunu 
·ıkta bırakılmamıştır. Kız 1 Zelı.'!le felfıketzedelcı :ne 

d ıe Mı' il" Y d k ı ay yardım olrn· k .. d . ı ar ım omitesi ta a UZt'.re yurt aş 
ıııJ.aıından derhal mahalline lar _tarafından Kızılay vez-
ıd rap eden elbise, erzak nesıne yatırılan para 17 şu-
• laç ve Doktor gönJerilnıiş' b~t 940 akşamına kadar 4 
elıe b~nlar .hemen f.,aliyete mılyon 19 bin 63 lira 70 k 

eçmı~lerdır. ~uşa baliğ olmuş bulunuyor 
1 

Zelzele mıntakasında an- u .. Yrardınıa devanı eclilmek-

ıe ~;':~;'jf(!'.~~:::ı::=~~te~d~ır~.~ .. ,.~~ .. !Bmırmıwas 
?asi/ Korunma . Belçikaga 

kursu lki~uç.uk mil~on 
~pirinci devre yarın lıralık buğday 
ıJ~ sona eriyor şatlık 
ıll 8 şubatta şehrimizde açı il 1s~aııbul Toprak mah 
' ani· pasif korunma k su erı ofisi, Belçikaya ikibu 
1 • .. ursu çuk .

1 ı1J edrıs nıuddcti yann sona buw mı yon lirdlık 
arecektir . Kursta pasif ko- b ~~ay satışı yapmıştır . Bu 

b# uııma, ankaz kaldırma ve ugc;cıy!~r vapurlarla Belçi· 
kaya gonderilecektir 11 ~ıı kurlarma:aın ·liyleri gö~te ANKARA HUKUK 

1 ilmiştir . Kursa 46 ile 50 FAKOL TESI 
raş arasınd?. askr rlikle ala- Ankara - Anka 

1 kas. ı _ olmıyaıı 2 l Vltandaş kuk fakiiıtesinin 0r~ ~uf · 
~e':. t - k d · · . ıuarı e şıra ~tnıiştir . evrı ıçın adliy,. . 

N kA . ... ve maarıf 
<1f ıa müdürluğüııde açı · ve al etlerı temasa . 

_,an bu ı.u 'k· . d 1 d'ı Ô .. .. d geçınış-
fl' .• d ·"' rsuıı ı rncı evre- er r numuz eki cl 
:ı1111 e B 1 . . ers yı-Jf e edi} e itfaiye amiı i tından ıtıbaren faku"lt . . 
ta af d . e.ıın 

r 111 an ya .. d .. t d · "dd t' d ·· r 1 ngııı son urme e rıs mu e ı ort seneye 
ame ı~e eri gösterilecektir. çıkarılacakhr . 

Yıne şehrimizde açılan M traşta s ıtış koJp e 
~az. ~urs~nun rıazuri kısmı ra tifi kuruldu 
ku~=uııedılnıiştir. Yakında bu 

· aırıeıi kı ~ 1 Maraş 23 A.A.-Maraş bağ 
caktır Bu smı ıaş ıya- !arının isluhı ve yaş mf' yve . nun ıçııı gerek 
olan malzeme k satışıııııı tanzimi için bir 
lenmiştir. mer ezdt-n is kooperatif kurulmuş ve der 

hal faaiiyet~ geçilmiştir. 

25 Şubat 
Halkevleri hayra- !Başvekili izR.Say
mı p1 ogramı 

Halkevlcrinin 8 inci yıl
döııümii yarın İsme t · paşa 
ilkoku l und;ı merasimle kut -
!anacaktır . Halkevimiz tara· 
fından hazırlanan Layraın 
programı şudur : 

1 - Saat 13,30 da Hal· 
kevinden hareket 

2 - 14,50 de İstiklal 
marşı ( Koro ile lise talebe 
si tarafınJan 

3 - 14,55 te Ebedi Şe 
fe 3 dakika ihtiram sükutu 

4 - 15 te Radyo ile 
Başvekilin nutku dinlenecek. 

5 - 10 Jakika istirahat 
6 - Senelik Halkevi fa 

aliyet raporu. 
7 Büyüklerimize çe -

kilecek telgrafların okunması 
8 -- Şi:r 
9 - 5 dakika istirahat 

10 Müzik 
11 - Yarım saat istirahat 
12 - Müzikle Milli oyuı.· 

lar . 

Mülkiye 
talebeleri 

DÜN HATAYA GEL 
DiLER 

Ceııup viiayetl~rimizde 

bir tPtlcik St'yahatine çıkmış 
olan Mülkiye tdlf'b lerind ~. ı 

30 kişil ı k bir grup dün M •r 
sinden lskcnd Pru ıa gelmiş 
ve istc1syonda karşılanmışlar 

dır. 

Okul gençleri şehrimiz· 

de Gençspor futbol takınıile 

bir maç yapacaklardır. 

Kızılay 
Senelik kongre 

°IJugün toplanıyor 
' 'ızılay Cemiyetinin HA 

tay Vılaye!i şubesi, nizanın? 
mesinin 93 üncü madde~~ ı 
mucibince senelik kongrcsı· 
ni bugün öğleden sonra sa · 
at 16 da Belediye salonun· 
da yapacaktır. Koııgrt•yt> bü· 
Hin azalar davetlidir. 

Yağmur 

HaftalardaıılJeri ılık bi,. 
ilkbahar gibi güneşli giden 
hava evelki gun alrşam bo
zı1lmuş Vf.' kısa fasılalarla şid 

dP.tli yağmurlar yrığmağ.ı baş· 
lamıştır. Hava soğuk olma 
makla berab~r yağmur <l r 
vam etrrıektPdir . 

İzmirde şiddetli 
yağmurlar 

lzınir 23 A.A. - Evvel
ki gün başlıyan yağmur ge· 
ce büyük bir şiddetle de
vam etmiş ve miith i ş bir 
rszgar çıkmıştır. Havalar bir 
denbire soğumuş ve civc:r 
dağlar karlarla örtülmüştür. 

de da ınreisliği 
Bir koordinasyon heyeti 

kuruldu 
Heyet, Milli müdafaa, Maliye, İktisad, Zi
ra at, Münakalat ve Ticaret vekillerinden 

miir<-:kkeı: tir 
Ankara -:Milli korunma vermek gayesiyl .. tanzim o· 

kanununun meriyete girmesi hmmu~tu. 
münasebetiyle Başvekilimiz Bu salahiyellt"r, icabında 
Doktor Re(ik Saydamın r~· münferid müteşebbislerin 
isliğindf! bir koordinasyon sırf azami kar kaygısiyh- mü-
heyeti kurulmuştur. Heyet teharrik faaliyetleri yerine, 
Milli müdafaa, Maliye, İktisat· milletin menfaatlerini de ko· 
Ziraat, Münakalat ve tic ıret ruyacak şekilde yürüyüşü te· 
vekillerinden mürekkeptir.Bu min etmektir. Kanun a\ nı 
münasebetle Baş vekaletten zamanda, bunu temin ede· 
şu tebliğ neşredilmiştir. cek olan merkezi teşkilatın 

3780 numaralı milli ko- kadrosunu da çizmiş bulun· 
runrr.a kanununu:1 tatbikı maktadır. 
l·k'ınc'ı maddesinin sarah ı ti ~ ,1 . 11 • K k ·ı 

. . . . . ıv ı ı orunma anurıı e 
daıresuıde ıcra vekıllerı he- hd I · 'f ı ı k . u e erme vazı e er a ac:a • yetırıce kararlaştırılmış ve 1 1 y k~ l b' .. dd t 
19 2 1940 t .h. d "k o an e alet er ır mu e 

- - ırı m e ya ·- 1 • h 1 kı k 
k d ' k 'kt' 1 · ten >erı azır ı .ar yapın ta 

sel lkasl 
1 ~. ~. ıran eykemış idiler. Bu hazırlıklar devam 

o ma a, sozu geçen anu- z· l 
. . . ediyor. Tıcaret ve ıraa 

nun bu tarıhten ıtıbaren tat· V k" l 
1 

• k f f ı· t 
• A 1 e ·a t"t erı, en ı arı ıy<" bikına başlandığı ılaıı o u- h 

1 
il k J h 

nur. 
Milli korunma kaııunu 

sa a arına taa u · e t>n u-
' suslar hakkında muhtaç ol • 

dukl:ırı salahiyetleri istiyeıı 

projeler haıırla :111ş V ı! v kil
ler heydinin tasvibin<:' arze· 
dilmek üzere Başwkfıletı-
takdim etmiştir . 

fevkalad e hallerde dt•vletin 
bünyesini iktisad ve milli 
müdafaa bakımından takviye 
maksadiyle icra vekillt•r i he· 
yetine vazife ve salahiyf.' tler 
mcmı1 ___ 11m1_ıwm_mıı ... ~ ~ .,.._.RmlıllC:m .. mıl!lıılP.· 

Sovyet 
kül 

ordusumÜş· 
vaziyette 

Finler bütüııgeni hücumları 
ağ~r zayiatla püskiirttüler-
Rusl -:;ı rKarere c ı- ph e sinin yalnız bir nokta 
sında2000 ölü bıraktıla r- Fin o • dusu yeni 

muvaffakiyr tler kazanıyor 
Helsinki 2) A.A. - Fin· \ bombardıman etmişt i r. 

]aııdiya tt-bliğin~ gör<>. Ka- ıs tokholm 2 ~ \ l\. L-
reli ct>ph esind~ Sovyet ordu veç gaz.,. telt• ri Karelideki 
su dün sabah erktndf'n t aıır Sovyet ordu ... unuıı vaziyeıin: 
ruza geçmiş ve müteaddit şöyl f' hülas,ı ediyorlar: 
hücumlarda bulunmuştur. Bii- Kızılo,.duııun IJu günkü 
tün gt-ce devam e c.!en bu vaziye ti, bazı mevzii ımıvaf 
taarruz!ar bu sal:>uh fakiy t••I •re rağm n, ı·vve ' kiıı 
ağır zayiatla p 'iskürtülmüş· den çok tch lıkt·lı<lır ve iki 
tür. Sovyet ordusu rıun Cf> phe cen ıht.uı F'ııı ordum .ı ın ate· 
nin yalnız bir noktasındn şi altında bulunmuktadır. Di
zayiatı 2000 ölüdür. Ladoga ğer taraftan KızılorJunun ge· 
gölü ce phesinde Fin kuvvet· ri ile irtib.ıtı dd ke silnı rk lt>h· 
k ri yeniden birçok mevzi- tikesi J f> vardı r. Bu itib r· 
!erini zapt-:tmiş ve 300 Sov la gün geçtikçp kızılordu da 
yet askerini f'sir almıştır. Fırı ha müşk;jl Vi!Zİyetc· <lüşm ·k· 

tedir. tayyareleri dün d:işman mev 
zilerini ve cephe gerisini mıı İrJgiltere Jin Finl.t n 
vaffakiyetle bo'Il ' lardınun diyay a yardımı 
etmiş ve 13 düşman tayyare L d ?3 A A 1 on ra _ . .- n· 
sini düşürmüştür. giltere fiıılaııdi}uya yardıma 

50 Sovyet tayyaresi dün devam t"tmektedir.Şimcliye ka 
cephe gerisindeki miilead- dar Finlandiynya 120 si bom 
dit şehir ve kasabaları (S. çeviriniz) 



Nisanda 
12Viıayetimizde köy 

Enstitüsü kurulacak 
Ankara Maarif Vekale· 

ti önümüzdeki Nisan ayıııdan 
itibaren memleketin muhte· 
lif noktalarında köy enstitü· 
leri açmak üzere tedkikler 
yapmış ve bu hususta bir 
kanun layihası hazırlıyarnk 
meclise vermiştir. 

18 Martta toplanacak o· 
lan Büyhk Millet Meclisinde 
kanun kabul edılir edilmez 
köy enstitüleri faaliyete ge· 

; çecekterdir. 
Bu estitülere Maarif Mü· 

dürlüklerince 2000 talebe se 
çilccektir.Enstitü açılacak vi· 
layetimiz şunlardır: 

Samsun, Kastamonu, Es· 
kişehir, İzmir,Kırklareli,Sey· 
han, Isparta, Kars, Trabzon 
Malatya,Akçadağ. 

Adana- Vilayet 
Meclisi 

Adana 23 A. A. - A
dana Vilayet Umumi Meclisi 
dün Valinin riyasetinde top· 
!anarak vilayetin 940 sene
si büıçesini müzakere ve: ka 
bul etmiştir. 

bardıman olmak üze 144 tay· 
yare, 150 tank topu, 50 bin 
elbombası. lOJ seri ateşli 
mitralyöz 21 büyük , 30 si
per topu, 6 tank, müteaddit 
havan topları ve çok m .. b. 
zul mıktarda cephane ile mü 
hım mıktarda zehirli gaz mas 
kesi göndermiştir. 

Macaristan dan 
Finlandiyaya gö

nüllü gidiyor 
Paris 23- Macaristan 

da, Finlandiyaya gidecek o 
lan Macar göniilliılerinin ilk 
1000 kişilik kafilesi İtalya 
tarikile buraya gelmiştir .Bu11 

~lar buradan Finlandiyaya 
giderek Finlandiyada Sov· 
yellere karşı çarpışacaklar· 
dır. 

İsveçin prot~stosu 
l&tokholrn 23 A.A. L-

veç hududunda bir kö) i.ıı 
So •yet t ı)yareleri tarafınJ 1 

bombardıma.11 lsveçte heye· 
can uyand;rnııştır. 

İsveç hükumeti bu haJı 
seden dola} ı Moskovaya ş l 

detli bir protesto notası c n 
deı ıniştır. 

Çemberlayııın 
nutku 

Fransada 
Alman hududu ci
varınd21 mühim bir 

casus şt-beke~i 
Paris 23 A. A. - Ha · 

vas Ajansı bildir1yor : 
Alınan hudududu civarın 

da miıh\m bir casus ~ebP.ke 
si meydarıe çıkarılmıştır. Bü 
tiin Fransaya şamil olan bu 
~asusluk teşkilatı şebekesiıı· 
den 6 kişi yakalanltrak diva 
m harbe verilmiştir. 

Sulh mutava~sıh 
hal yada 

Koma 23 A.A. - Aroerİ· 
ka Hariı:iye müşteşarı "Vı~ls,, 
pazar günü Napoliye V<\rncak 
ve bunJan doğruca Roma
ya giderek 1\fosolini ile 
görüştükten s':>nra derhal 
Berline hareket edecektir. 

İki Alman tayya
rası düşiirüldü 

Londra 23 A.A.- İngi
liz havaNezaretinin tebliğine 
nazaran, iki Alman Boınbar 
dıman tayya1 esi İngiliz sa
hillerind '! <lüşürülmüş!Ü r. 

Almanlar kaç denizaltı 
kaybettiler? 

Londra 23 - İngiliz de· 
niz mehafiline göre, Alman· 
lar harbin başlangıcından 
bugüne kad;ır eıı az 50 de· 
nizaltı gemisi kaybetmişlerdir. 
Alman1ar bu dcnizaltılarıııın 

yerini doldurmak ve muta· 
hassıs etrad bulmak için çok 
müşkiilat çekeceklerdir. 

Garp cephesinde 
Paris 23 (a.a) - Moze· 

lin garbinde bir Alman bas 
kmı tardedumiş ve iki ihti· 
yat Alman zabiti Fr.t.mnz 
kuvvetlerinin eline esir düş-
müştür. 
Fransadaki Çek kuv~ 

vetleri 
Paris 23 (a.a.) - Fran· 

sadaki Ç~k kuvvetleri, Fran
sız generalleri tarafından 
teftiş edilmiştir. Muntazam 
bir surette tensik olunan bu 
kuvvdler yakında cepheye 
sevkedileceklerdir. 

ı Bak\ıdan Romanyaya 
gönderilen petrollar 

Bükreş 23 (a.a.) Ba· 
kudan ilk Rus ham petrolu 
dün kastenceye gelmiş ve bu· 
radaki Alman makamları ta· 

Bombalar Finltındiyada 
altında Yaralanan ve ölen 

Mucarista 

Finlandiyanın za- İngiliz askerleri Fransızca ·•Maç., 111 
Londra 23 A. A. -Avam sı yazıyor: Roma, Bu 

fer şarkısı beste- d M · ht Kamarasının dünkü toplantı- en acarıstan ta ı 
leniyor srnda, müstakil işçi mebus· Kral getirmeı;ini 

Finlandiyanın meşhur bes· !ardan biri, Finlan<liyada ya dir. 
tekarlarından Sibelius Hel· ralanan ve ölen lngiliz asker Malumdur, ki,~ Mac 
sinki civarındaki evinde ve lerine veya ailelerine hükü Krah mevcut olmıyaıı 
Sovyet tayyarelerinin bomba metçe bir tazminat verilip l Iiyettir. Amiral Horti 
ları altında vatanı için yazdı verilmed:ğini sormuştur. Bu 'ı ib olarak bu kraliyeti 
ğı bir milli şarkının son kı· suale cevap veren Başvekil eder ... 
sımlarım tamanılamaktadır. Çemberlayn, bu meselenin 8ugune. kadar Mu~ 

Fiıı milli musikisinin baba Finlandiyaya yardım komite· dba s~lııtedtıı~ t~c~nı bgıy 
s 1 S'b ı· 1 1 74 ·ı F. l d. h .. k A . aş o ma ıgı ıçın u ı sayı an ı e ıus ıa en sı e ın an ıya u umetı tara f k b. h 1 k 

d J rvı l k . b.. .. f d h il d'l . ld v er. u a ır ra atsız 1 
yaşın auır. em e etın utun ın an a e ı mış o ugunu d.I k .d. H b kı 
h" ll'kl . . IA k ı·k b. 1 .. ı . . o•v f 1 mome te 1 ı. al u uze ı erını me an o ı ır soy emışlır. ıger tara tan b 

1 
•• 

geyec<tn ile ifade etmeğe mu Dahiliye ı~azırı, Finlandiyaya ut nunkl yda.pı masKı !Çl ı:. 
ff k 1 b k ı b 

.... 11 .. J k .el k . . e me e ır ve ra l'• 
va a o an u uvveı ı esle gonu u o ara gı ece ıngı· 9 b t .. .. l 
kA d ı· l l . b. .. k .. A şu a gunu nazır ar ara ateş altın a olan mem ız ere ııç ır muş ulat çıka · d b r u 

k . . . v • sın e unu sormuştu • 
le etı terkeımeM bırçok ke- rılmadıgını teyıd eylemiştir. M . k. 

1 • . f . - acarıstana ıdJ 
re er vesıle olunmuş ıse de skandınavya Ha- ı ı kt ? 
Sibelius bütün bu teklifleri . • N l 0 aNcaamzır ·ti •. d 

dd d k. rıcıye azır arı e er ıçın e 
re e ere . L · d ·· B b 
-Finlandiyayı asla terketmi Kopenhag 23 ~Son siya uı o ur on - Pardl ll 

.ı d F d si vaziyet dcılayısile lskandi dır. O da İtalyanın t ye ueğim . emiştır. in•an iya 
navya Hariciye Nazıriarı ya namzettir. Çünkü bu 

şimdi Finlandiyahlar tarafın· ı ( l K ı ·k E 
can mü<hfa:ı e<lıım·yor mu'? rır. Kopenhagda toplanarak ta ya ra ı Vı tor 

mu"zakerede bulunacaklardır. cllaımıdıdır. F.akat .. Ha Benim onlara tam bir itimadım 
B K f 

. . arın ananesıne gore 
var. Nihayet yaratmak İsledi u on eransa sıyası me- b. ı h b k ld h fld b' ... k h . ır .. t oş a ığı 
ğim eser <le ancak böyle a· .a 1 e ~yu l e e~mıyet ve oraya geçecc:k bir ı-1 
leş altında olan bir ınemle· rılmektedır. sk~ndınavya Ha prensi bulunur. 
kette doğabilir. riciy~Nazırla~ınııı toplantısın- Şimdiki halde Arşid .. 
Fılhakika Sibelius uzun se da 0.11~assa ?ıtaruf v~purların tuvun bu işe pek e 

neler kırlarda ve ormanlarda torpıllenmesı mesd~sıde mev görün nektedir. 
tek başına bir münzevi haya zuubahis olacaktır. Prens Lui dö Bur 
tı sürmüştü. Harp başlamaz· Umumi kanaııta göre,İskanJı Parm nasıl ltalyan 
dan bir kaç ay evvel yenideı navya devletleri beynelmilel damadı ise, Arşidük 
cemiyet hayatına karı~maga kanuıılar dairesinde bir bita van da Romen Kralı 
karar veren Sibelius, Helsin raf cephe teşkil etmelidir. tes:dir. Çünkü o Kral 
ki şehrine gelerek bir apar ~UZNAMEDE NELER VAR? lün kızkardeşi prense 
tımarı kiralamışidı.lşıeharp bü lskandinavya Hariciye l\a nanın kocasıdır. 
yük bestekarı bu küçük apar zırlarırı·n Konferansındaki Tereddüt içinde 
tımanda yakaladı. Sibelius Ruznamede şunlar vardır: Kont Teieki karar " 
düşman tayyarelerinden ah· 1- Harbin şimal bitaraf a.cele e~ilmc:mesini sö 
lan bombalrınn yag- nıur gibi mcmleketlc:rinde yarattığı va- tır. 

Yirmi senedt>nberi 
Yag~ dıg~ mı gördü. Son günler him vaziyet b 

2 M · h. d · h b. eklenildiğine 
0
uöre d 

de binbir ricadan sonra Hel - üt ış enız ar ı-
sinkiye bir kaç kilometre me 
saft:de olan bir orman içinde 
ki küçük ahşap evine çekile 
rek esP.rini orada ikmal et· 
mege başladı. 

Sibelius küçük tahta evinde 
bomba gürültüleri altında ça 
hşmaktadır. Helsinkide patlı· 
yan her bomba bestekarın 
evini sarsmaktadır. Geçen 

·:gün eviııincivctrına düşen bir 
bomba destekariu küçük e· 
vımu camlarını kırmış 

Sibelius hiç telaş gösterme· 
den kalkınış, panc:urları ka· 
patmış ve yenidel' çalışmağa 
başlamıştır. 

Skllerinizi Finlandi-

nin netıceleri için bir müddet daha 
3 - Şimalde kardaş miı nilebilir demektir. 

let Fınlandiyaya karşı yapı 

lan harp. 
4 - Ekonomi siyaseti. 

Görüşmelerin pazar günü 
bitnek pı:ızm tesi resmi bir 
tebliğ neşredilmesi muhte· 
meldir. 

Romf-n maliye nazırı 
Sof yada 

Sof ya 23 )a a ) - 938 de 
Bu'gar rnalıye nazırının ziya· 
retini iade içiıı Ronıen maliye 
nazm dün buraya gelmiş ve 
Bulgar maliye nazırı tarafın· 
dan karşılanmıştır. 

ilan 
Vakıflar müdürlüğü 
Dalyan köyünde A 

cereli ve Yusuf bini 
Vakıflarına ait bahçe 
lerin birer sene nı .. 
Sadık efendi vakfmd 
oda ile muhtelif vakı 
mayıs 940 sonuna ka 
ları bir hafta temdit 
tur. İhalt!si 29 ,2,940 
be günü saat 14 de 
idaresine.le icra olu 
dan isteklılerin mür 

.lan olun ur. 

ilan 
rafından teslim alınmıştır. yt\ya yollayınız 
Bu11lar, Almanlarm kontrolü Finlandiyanın Lahey konso 

Jlan 
ğünd n 

altındaki tasfiye hanelerde losu Lahtideki en bliyük ski 
Londrn 23 (a.a.) - A· f d d k tas iye e İl i ten soııra Al- fabrikasının bir bombardıman 

vam Kamarasında bir sudle 

Ziraat Müdüriyetind müıı 
hal bulunan nO lira ücretli 
kitabet vazif ·sine taliplerden 
Lise mezunu ol.Juğu a dair• 
vesika ibraz ed !nlerirı resen 
alınacağı orta snektep muzunu 
olaııların müsabaha ımt~lı anı 

na girmek şartile bir hafta 
zarfında evrakı müsbitelerile 
bırlikte Vi'fıy,.te müracaatla 
rı lazımdır. 

Beyne! harapta 
ta vakıf Bahçenin ıtı 
sulleri hariç olmak Ü 
diğer m ıhsullerin bi 
ği ile diğer muhtel° 
akarların mayıs 940. 
kadar icarları açık 
ya çıkarılmış ve b 
ilan vdrakalarından 
di idare koridoruna 
tır. ihale 26 2 -
zartesi günü saat 1~ 
olunacağından istekh 
kıflar idaresine nıll 

manyaya gönderilecektir. neticesınde tahrip edilmiş cevap veren Başvekil Çem· 
berlayn, her türlü lıavJ ta Irak kabinesi o.~duğ~nu ve .. bu s~be~I~ kü· 
arruzlarına karşı d rhal mu· çuk şıınal Cumhurıydının ea 
kabt'le için lazım gelen bü Eski Baş vekilin riya·\ büyük ihtiyacı olan ski .C:i.h~ 
Um tedbirlerin almdt~ın1 v,• t" d t kk ·· l lt" 1 tinden z o r 1 u k çekıgınt se ın e eşe u e ı b'Id' · · B b ı f' bunu ıftiharane ·;öyliye ı ırmışhr. u s~ ~p e 111· 

ceğini bildirmiştır .. Bağdat. 23 .(a.a.) ~ Ke~· 1 landiyaya rnüml ün olduğu 
dısıne kabınenm teşkılı teklıf kadar süratle ski yollamak 

Fransızça 've İngilizçeı edileAn .eski ~ezir.lerde~ Reşit icap etmektedir. 
.. " k . . Keylanı, kabıneyı teşkıl ede· Finlandiyanın H<'landadaki 
ogrenme lS ıyenlere · k ı · k b. · memış, ra yem a ınenın konsolosu şunları ya;.makta· 

Bı\ iki lisanı mü~emmel teşkiliııi tekrar eski Baş vekil dır. 
bilen eski bir muatlim, arzu Nuri Sait Paşaya havale eyle· "Sporcular! .. Skilerinizi Fin 
edenlere muvafık :;;artlarla miştir. Kabine Nuri Sait Paşa landiya müdafilerine veriniz .. 
ve yeni usullert> tevfıkan hu- nm riyasetinde dün öğleden Finlandiyanın ihtiyacı olduğu 
ıusi ders verecektir. sonra teşkil olunmuştur. bu vasıtaları Roterddmda 

büyük bir antreposu bu!un:1rı 
Stoklıolm de Burje ve ~nahdu 
mu firmasrna yo1ıayınız. 

Bu talep üzerine Limburg 
sporcuları içtima etmişler 

ve aynı gece skiler ini veril
miş oları adrese göndermiş· 
lerdir. 

ilan olunur. 

Neşriyat IVlüdürü: 
Selim ÇELENK 

C.H.P .Matbaasmda 
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