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~ıHaricige Vekilimiz Ankaraya ge- /ngiltere 
tnt •• • 1 len altınlar 
eıe Muhım beqanatta bulundu 

hükllmeti 
pılı' ş··k .. c· 
go! u ru ..,aracoglu djyorki: cEğer bir taar-
P g ruza maruz kalmaz ve ta.ahhütıerim\zi 
~eli "f . ı aya mecbur olmazs ~ k, son una kadar 
yır 

I harp harici kalmakt21. devam edeceğiz» 
1 lstanbul 1 A.A. - Dün l zi alakadar eden meselele-
1işlakşamki trenle Belgrada ha ri görüşeceğiz. 
ri reket eden Hariciy~ Vekili- _B~taraf olmak veya harp 
elmiz Şükrü Saracoğlu, hare- lıarıcı bulunmak mütevekki· 

üttketinden evvel gazetecileri iane akibet bekıemek demek 
0gıkabul ederek kendilerine be değildir. Vazifemiz, miım-
(ı#Yanatta bulunmuş ve demiş· kün oldui!u kad \r harbin 
ıı tir ki: memleketimize 11irmesine 

b .• "Balkan Antantı Konse- mani olmaktır. Bizim taah 
1 e~yınrn mutad yıll 1 k içtimaın- hütlerimizden hiçbirisi bu· 

da hazır bulunmak ~zere gün bizi hat be icbar ede· 
lıf Belgr~da . gidiyorum.. Dost cek mahiyette değildir. Eğer 
~ve muttelık devletlerın Hari bir taarruza maruz kalmaz 

; ı ciye Nazırlarile yapılan bu . ve taahhütlerimizi ifaya mec 
1/ toplantılar daima hayırlı ne- ' bur olmazsak sonuna kadar 
ıı1' f 1 • . M ıce er vermıştır. bu günkü harp haricinde kal 
, Sulh zamanında olduğu makta devam e<lt>ceğiz. 
tıd gibi, bugiin harp devam e· Bu hususta İcab eden bü 
ali derken,aramızdaki ittifaktan tün tedbirlı·ri de alınış ve 
de kuvvet alarak memleketimi- almakta devau1 e-:iiyoruz. 
üt. ••. ~ ... --~ ........ 1:m ...... llE ........ 

1~ Çember/ayn Suriyede 
Bir nutuk 

söyledi 
daha Buğday ihrac~ta 

yasak edildi 
Beyrut Fransız, Ho 

Londra 1 (a.a.) - Dün Komis~rliği, buğday stoku . 
re öğleden sonra Avam Kamara nun memleket ihtiyacıııa an-

ild 

s sındea müta<l haftalık nutkunu cak kafi geleceğini nazarı 
r söyliyen Baş vekil Çt-mber· dikkate alarak ve fiatların 
aft )ayn, lııgiliz orduları m.!vcu- yükselmesin\ önlemek ıçın, 
~ duııun 1 milyon 250 bin kişi· manda altındaki ınt- .nleketler 

ise' ~·c baliğ olduğunu, denizaltı d ı. d h. 
en uuğ ay i racım yasak 

il muharebelerinin alın ı:ın ted-
etmiştir. Bu kararla beraber, b:rler sayesinde çok azaldı-
buğday fiatlarına nark kon· 

Tartma ve tesellüm 
işi devam ""ediyo · 

Ankara - Suriye yoliyle 
gelen ve 56 tondan ibaret 
olan 15 milyon İngiliz lira· 
lık altınların ambalajı açıla· 
rak tartrn;.ı ve tesl:m alma 
işine met kez ban kasında de
vam edilmektedir. Bu ışın 
ik! üç güne kadar bite· 
ceği tahmin ediliyor. 

1114 sandık içinde ve 
hufüsi trenle gelen bu al· 
tınlar, Pariste imzalanan 
Türk, Fransız, lngiliz anldŞ· 
masının neticesi olarak F ran· 
sa ve İngiltere tarafından 
bize gönderilmiş bulunmak 
tadır. 

Vilô.getlerde 
Açılacak pasif m ii 

dafaa kursları 
Gaz genel komutanlığı, 15 

yaşını bitiren ve 60 yaşını 
dolduran Lütün vatandaşla
ra yangın sö-ıdürme ve pa
sif korunma hakkında anı -!li 
ders ve konferanslar veril
mesıni kararlaştırmıştır. Bu 
karar vilayetlere tanıim edil• 
miştir. 

Türk Bayrağı altına
g · recek vapurlar 
Ankara - Türk Bayrağı 

altma girecek vapurlar hak
kındaki nizawııame Vekiller 
heyetince tasdik ecilmiştir. 

Felaket mın-
takalarında b' Rllll söylemiş ve bitaraf dev 

muştur. Narka 0 öre, bug~ da· inşa ı"ş"ıne başlanıyor Jetlerin vaziyetine sözü geti- ~ · 
Yın kentalı 115 fraııl<tanfaz Ak N f V k·ı · a'f' rert~k demişdir ki: n ara - a ıa e a elı 

Jrıı• '·!-liç bir gayri muharip laya satılmıyacaktır. z(>lzele olan bütün yeri rJe 
re~ millet, bizim bu ku\vet top· A'tın esasiıe mua- m.hıetif cep:ıelerJerı eıü He 
la ~~ luluğumuzdan tehdid mana- mele yasak re Gaşlamış lıuluıımakt.ı<lır. 

Bu maksatla Erzincaıla fen 
i!O sıın çıkarmamalıdır. Bitaraf- Şam - Ho - Komiserli- heyeti müdürü Hilmi Bayka-

taf. lardan istediğimiz sadece bi- ğin bir kararrıamesile, altın lm, riyasetinde bir heyet gön 
pi taraflıklarıııı muhafaza etme· İle muamele, icar, eıkid, a • derilmiştir. Bundan başka 
şt l7ridir. Biz, bu bitarafıığa , lım ve satım yasdk edilmiş· Tokat Niksar Erbaa OrJu 
~ şımdiye kadar h'ç bir bitaraf tır . Bu tarihten itibaren bü· \ Reşad,iye mm~akaları;ıa v: 

gemi batırmamakla nekadar \ 
LJ • iayetkfır olduğumuzu ispat tün muameleler ancak Surİ· 1 diğer mmtakalara da birer 

İll~ etmiş bulunuyoruz. ye parası ile yapılacaktır. ı bi· er heyet göndermiştir. 
J H b ı. b. Buna sebep, son günlerd~ Bu heye. tler gittikleri. yer-rv dr e seue ıyet vermek b 
cı hususunda vaktiyle sadett:- altın fiatlarının birdenbire lerde yenı yapılacak ıPala· ı 

b yükselmesidir. Halihazırda rın mevcut malzem.e ile en n'f' ğimiz gctyretleri ve u afetin k ı k 1 J ı 
bir Osmanlı altıııı 2'ı'. Sur'ıye uzun ve. . o a.y şe ı c e nası Jcıı h~r ne bahasına olursa olsun ı b l h kk d 
lirasına yükselmiş bulunmak yapı a ı eceğı a ın a tet· 

V Öııüne geçmek istediğimizi bü tadır. kiklerde bulunacaklardır . 
ıa<' tün dünya bilmektedir.,, Heyetlerin hazırlıyacakları 
, .~ Nutuk Amerikada iyi Belçika hariciye n?Zl· raporlara müsteniden yapıla 
c~ karşılandı nnın nutku cak işlerin nihayeti hakkın· 

Vaşington 1 (a.a.) Brüksel ı (a.a.) Dün da bir talimatname hazırla· 
e ~ Çemberlaynın Avam Kama· akşam radyo ile Belçika mil- nacak derhal imar ve İnşaa
,ı? r?sında söylediğ-i nutuk Ame- leline bir nutuk söyleyen Ha· ta ~~şlanacaktır. 

bef rıkada çok iyi karşılanmı .. hr. riciye Nazırı hükümetin har· Dıger taraftan yapılacak 
A ·k ~ · ' k · ı her türlü inşaata S"rf"'lu ·ı ·ı · ir merı ·arı siyasiruehafili Çem be maııı olma ' gayesıne ça- . . ' ~ •· 
b:rla~nrn nutkundan memnu- hş!ığını günde 17 milyon frank c.ak para ı~ın Nafıa V ~kale-

0 * nıyet ızhar etnıekted' H . t t ' f ı. l'k f tıne mezuıııyet veren bır ka . ır . ıtrı· u an se eruer ı masra ı· . . 
1
. . b . 

cıye nazırı Haldt- nutku k d h' • b' . . rıun proıes1, mec ısın u ıç-
.. 'd ı, ço nııı a ılı ır ıstıkr<ızla kapa- tima devresinde görüşülecek 

musaı ulmuktaJır. tılacağını beyan etmiştir. 
tir . 

Felaketzedelere 130 bin 
lilgiliz lirası tahsis etti 

Romanyada teşekkiil eden yardım komite
sine yapılan teberrii mikdarı_2 milyon 

Leyi buldu 
Londra 11 1 (a.a.) - ,Avam 

Kamarasında, dost ve müt· 
tefik memleketlere yapılan 
yardım hakkında biitçeye kc
nan para müzakere edilmi~
tir. Bu yardımlar arasında 
bilhassa 230 bin lngiliz lira· 
lık bir fasıl nazarıdikkata 
çarpmaktadır. Bunun 100 bin 
lirası ecnebi memleketlere 
iltica eden Polonyalılara ve 
130 bin İngiliz lira~ı da Ana 

Bükreş 1 (a.a.) - Ro
manyada teşekkül eden Ana· 
dolu felakelz!!delerine yardım 
komitesi faaliyetiııe devam 
etmektedir. Komiteye Ro· ; 
maııyanın her tarafındım yar· 
dımlar gelmekte ve mühim 
mikdarda teberrü eden şah· 
siyetler a:-asında Yugoslav· 
yanın Bükreş elçisi de bulun
maktadır. 

Komiteye dün akşama dolu zelzele felaketzedelerine 
tahsis edilmiştir. Avam Ka· k~dar gel~n teberrü.lerin ye• 
marası bu tahsisatı münaka· kunu 2 mılyon LP.yı bul • 
şasız kabul etmiştir. muştur. 

ANADOLUİNÖNÜNÜN GÖGSÜNDE 
Bu heyecanlı eser 10 şubr. t•a tf'msil 

edilec~k 
Hcılkevi temsil kolu tara· lu olan bu eser 10 şubat 

fından yazılarak hazırlanan cumartesi günü akşamı tem· 
ve hasilatı tamawen felakt+ sil edilecektir. Burada ha 
zedele-re tahsis edilen "Ana· zırla nan ve tamaınen Ha ta· 
dol~ ln~nüniin göğsünde., ad ı yın malı olan bu eserin bü· 
h pıye!'ın provaları devam yük bir rağbet göreceğine 
etmektedir. şüphe etmiyoruz. 

Baştanbaşa heyecanla do -----• 

ikinci Parti 
lngilizıe...-i" gönde
receği eşy a lsk~n-
rune gel'yor 
Geçen ay içiııdc İngiliz 

gemilerinin, fcl:iketzeJder 
iç'n lngi'tere hükumeti ta· 
rafııdan tebt!rrii edilen t-ş 
yaları İ:;ken Jt!run liınanm:ı 
getirdiğini yazmış ve bu t:Ş· 
yaların bir listesini neşret · 
mi~tik. 

lngiltere hükumeti tarafın 
<lan ikinci parti · olarak gön· 
derilen eşya bugünlerde ls 
kenderuna &elecekıir. Bu ı-ş
yaları te;lim almak ıçın 
Ordu mebusu Vehbi Demir 
İsk.rnderuna gelmiş bulun -
maktadır. Eşyaları test>llümü 
için Valimiz Şükrü Sökmen 
süer\e V t'hbi Demir icapecJ,.ıı 
tedbirleri almış bulunmak . 
tadırlar. 

Bekir Sıtkı Kunt 
ve Hamdi Selçuk 
Mebuslarıımzdan : bekir 

Sıtkı Kunt ile Hamdi Selçuk 
evvelki akşam Arıkaradan 
şehrimize gelmişlerdir. 

Sayın Mebuslarımıza hoş 
geldiler deriz 

Hastanede. para-
sız diş tedavisi 

Diş doktoru Gani Kunt 
cuma günleri sabahtan og· 
leye kadar fahri olarak has· 

General Did 
ZelzPle mıntakasına 

gidjyor 
İstanbul - Zelzt-1~ felak~t 

zedeleri için l "l}{ilt;)rede tc
berrü edilen aşyaları felaket 
zeJel 0 re biz zat dağıtmak 
üzere lngilteredeıı buraya 
gt'le ı General DiJ Ankara· 
yu han· ket elm!şlir. Gen~ral 
hareke"tinden evvt> l gazete~i 
lere şu bryunatta bulunmu'$· 
tur. 

11 
- Türkiyedeki z.dkele 

dolayısire fdazelze<lelere var 
dım için Türk dostu olan in 
giliz hü1<u neti tarafından 
memleketimize gönderildim 
Derhal zelzale mıntakalarını 

görmc-k üzere bu akşam An 
karaya hareket ediyorum. 

Büyük Britaıayuda Türkle
rı• yar,lım edilın~k üzert: 
LorJ Loyd ve Türkiyf" sefi 
ri Tevfik Riiştü Arasın İşti· 

rakile bir Tiirk - lngiliz 
yardım komit~si teşkil etmiş 

tir . 
Gelecek hafta içınde lngil 

teredı-n Türkiy~ye Profesör 
Gaslenk g~lecektir. 0 rofesör 
Zt'lzele mıntakalannda ilmi 
tetkikler yapacaktır.,, 

tanede fakir hastn\arın diş
lerin\ tedavi etmektedir. Fa 
kir hastaların her cuma gü
nü öğleden evvel hastahane-
ye müracaati lazımdır. 



Sayfa - 2 -

Yeni nüfus 
SQljlml 

Mayısta İsk~nderun 
ve Bakırköyde tec 

rübe ~ayımı yapılacak 
Ankara- İstatistik U

mum müdürlüğü. yeni nüfus 
sayımı hazırlıklarına devam 
etmektedir. Yurdun her ta
rafında iki aydanberi devam 
t:tmekte bulunan nüm~rotaj 
işinin nizamı dair~siııde bü· 
yük bir faaliyetle yapılmak· 
ta olduğu Umum Müdürlü 
ğe gelen malumattan anla· 
şılmıştır. 

Umum müdürlük bu yıl 
mayıs ayından evvel İsken· 
derun v~ Bakırköy kazala
rında tecrübe sayımı yapa· 
cakhr. Y <!ni sayım tertibat 
ve toplanacak malUmat iti· 
barile geçen sayımın aynı 
olacaktır. Yalnız meslP.ğe ait 
suallerin daha mufassal so· 
rulması imkanları umum mü 
dürlükçe tetkik olunmakta
dır. Bu tetkiklerden alınacak 
neticeye göre suallere yeni 
bir şekil verilecektir. 

İzmirin teberrüü 
İzmir 1 <a.a.) Dün 

akşama kada İzmir vilayet 
merkezinin zelzelt> felaketze· 
delerine yaptığı para teber
rüü 136 bin 550 lira 55 ku
ruşa baliğ olmu}tur. Teber· 
rüler devam etmektedir. 

Afgan hükumetinin 
lSTEDİGl MALUMAT 
Ankara Hfgani5taıı 

hükumeti, Aariciye Vekaldi 
vasıtasile hükumetimize mü 
rncaat ederek yurdumuzun 
mülki v~ idari teşkilatı ve 
kanunları hakkında malumat 
istemiştir. Bu malümat ha
zırlanmıştır. 

1940 
İzmir fuarı hazır

hkla rı 
İzmir r u sene onuncu 

def6 olarak açı!cıcak o'an iz 
mir~eııterıı:ısyonal fuarı ve 
kültür park için .,;alışmalar 

devam ediyor. Bu ser.e fuar 
da bilhassa eğlence kısmı 
nın çok cazip olunmasına dik 
kal edilmekte ve Avrupa 
memleketlPrinJe e~lf-nce yt r 
leri si~k ve lunapark işleten 

t muhtelif müesseselerin tek 
lifleri tetkik olunmaktadır. 
Belediye tüccara bir kohı>·· 
lık olmak üzer~ ser5i sarı· 
yrnın i~indeki vitrin ve stan 

1 !ların kiraiarında büyuk ten· 
zilat yapılmıştır. lnşaa ' ı b"t· 
rnek üzere olan 6 ~po• ku· 
lübü de yakında açılacaktır . 

Hitlerin 
nutku 

İngilterede nas\l 
karşılandı ? 

Londra 1 A. A. - Hit
lerin son nutku hakkında 

İngiliz mehafilinin düşünce -
si ve tefsirleri şudur : 

Hitler, bu nutkunu mu -
tad büyük nutuklarına ben -
zetmiş ve Almanyanın sulh 
içinde yaşamak istediğini~ 
Almanyanın harbe icbar edil 
diğinden İtalyanın Almanya 
ile müttefik olduğunu söyle 
miştir . Fakat bu son noktıt
yı söylerken, acaba Sovyet
lerle olan münasebatınm ltal 
yayı nasıl düşündürdüğünü 
hatırlamadı mı ·~ 

Hitbr, mutadı vecihle 

1 
İngiltereye şiddetle hücum 
etmiş ve bu hucumunda 

1 
Fransayı da unutmamıştır .. 

Bu nutuktaki bariz nokta 
Fransa ile lngilterenin arası 
nı açmak için şimdiye ka · 
dar Almanya tarafından ya
pılan bütün gayretlerin bo
şa gittiğini Hitlerin de an · 
lamış olmasındadır. 

Hitler nutkunda bundan 
başka hiçbir enteresan nok
ta yoktur. 

Nutuk nasıl söy
lendi ? 

Aınsterdam 1 A. A. 
Röyter bildiriyor : 

Berlinden gelen haberle 
rı: ~Öre, Hitlt>r nutkunu söy 
lerken mühım ihtiyat tedbir 
leri alınmış, nutuk söyliye<'.e 
ği yer, son dakikaya bdar 
halka İlan e:.iil.ne miştir. Nu 
tuk söylenen salonda Na
zili ği kati surette şüphesiz 
olanlardan 10 bin kişi yer -
leştirilm\ş bulunuyordu. 

Ecnebi gazeteciJ,.r, içti • 
rna mahalline ancak nutuk 
başlamadan birkaç dakika 
evvel ve kendilerine daha 
evvel haber verilmeksizin 
götürülmüştür. Nutuk esna · 
sında bütün Nazi şeflerinin 
hcızır bulunmasına rağmen 
Mareşal Göring meydanda 
yoktu, Bu hal Hitlerle Gö · 
riııg arasında bir ihtilaf mev 
cud olduğuna İşaret sayıl · 
maktadır. 

Çekoslov a ky ada 
tevkifler 

Londra 1 A. A. - Röy 
t<"r Ajan'\111a göre, Alman 
polisi Çekosloveıkyada tetkik 
leriııe devam etmektedir. 
Eski Çek Cümhurreisinin 
hususi kalem müdürü 72 ya· 
şında bir ihtiyar Alman po
lisi tarafından tevkif edilmiş 
tir Bu ihtiyarın gizli Çek 
cemiylt>rıle alakadar olduğu 
ileri sürülmektedir: 

~Beden terbiyesi ~ent'I direk ma yerlı:-ri 2000 kişilik bir 
terlüğünüc ve lzn~ir spor tribün ve diğer lüzumlu kı· 

b ··ı · · d I ı K··1 sımlan ihtiva enecektir. o gesının yar ıın arıy e u 
d Ticaret vekaletinden İzmir '' türpark ve fuar rnh-:tsın a 

tatlı su yüzme havuzu ve at ticaret ve san<tyi odasına ge 
lama tesisatı yapılacaktır. len bir tamimde 1940 İzmir 
70,000 liraya mal olacak o· fuarlna hükumetçe atfedileıı 
lan bu tesisat 22 - 50 ebadrn ehemmiyet tebarüz ettir.imek 
da bir yüzme havuzu 22. 20 te ve iştiraklerin çoğaltılma 
ebadında atlama h3vuzu ve sı için tedabir ittihazı bildi
kulesi ayrıca gazino soyun- ı rilmektedir 

YENIGON 

Ruslar 
Finlandiyada mumi

dan e taarruzlar> na 
devam ediyorlar 
Helsinki 1 A, A. - Rus 

orduları doğu mıntakasında 
komidan~ taarruzlarına de -
vam etmektedirlı•r. Bu asker 
ler rücat etmekten korkuyor 
lar,Çünkü rücat ettiklerı tak 
dirde cephe ge-risinde açlık
tan ve soğuktan ölmeğe mah 
kumdurlar. Rusların en gü • 
zide ve en cesur askerlerinden 
mürekkep olan bu ordular, 
geride açlıktan ve soğuktan 
ölmektense, Finlerin kurşuoi 
le ölmeyi tercih ederek Ü -

mitsiz hücumlarına devam 
etmektedirler Ancak bu as
kerler çok vahşiyana hare· 
ket etmekte ve ell~rine dü · 
şen esirleri ekseriya öldür -
mektedirler. 
Diğer taraftan meşhur 

Fiıı kayakçıl.,.rı <'ephede Rus 
ordıılarınıt art baskınlar ya
parak şaşırmak•a ve panik 
Y•pmaktadırJar: 

Finlandiya teblıği 
H~lsinki 1 A. A. -

Dün akşam ne.~redilen Fin
landiya resmi tebliğine göre, 
Rusların cephe boyunca yap 
tıklan hücum tamamen püs· 
kürtülmüş ve!9 Sovyet tan
kı tahrip olunmuştur. Kızıl
lar Finl.tndiya hatları önün· 
de yüzlerce ölü bırakmışl:\r· 
dır. 

Sovyet tayyarelerinin fa. 
aliyeti dün yalnız cepheye 
muııhasır kalmış ve mahdut 
olmuştur. 5 Sovyet tayyare· 
si Fin kıtalarımn ateşi le dü 
şürülmüştür. 

Eğer yardım edi
lirse Finlandiya mu

kev '!met edecek 
Londra 1 A· A. - Fin

landiyanın Londra Elçisi, 
iki aylık harp faaliyetini 
gösteren bir tebliğ neşret · 
miştir. Bu tebliğde deniliyor 
ki : 

.. -- Şimdiye '<adar ya· 
pıla•ı bütün Rus hücumları 
geri püskürtülmüştür . Maner 
hayın hattı, daha şiddetli 
hücumlar& mukaveml.!t ede
ceğini. ispat etmiş bulunmak 
tadır. Rusların 1000 mil ge· 
nişliğindeki bir saha üzerin· 
de y~niden tahşıJat yaptık· 
rı haber veriliyor. Finlandi -
ya, tayyareye, mühimmata ve 
askere muhtaçtır. Eğer bun 
lar temi ıı edili r~e, Kızıllara 
sonuna kadar mukavemet 
edecektir. Bu, kati zafer 
için esaslı bir noktadır. 11 

Anıerikada askeri 
tahsisat 

Fransada 
Mahh üm edilen 

casuslar 

!!tın 
Antakyanın Salihiye 

lı::sindeıı Abdülmesih 
Mi hail 

Paris - Milli müdafaa ne- Antakyanır. harbiye kÖ) 
zardinin bildirdiğine gore, Alı Tu~ani oğlu Yu~ıJf 
9 son kanunda on birinci bı·kçilik ücretind ·n ba 
mıntalca askeri mahkemesi borcunuz olan (llOSurı 
casusluk cürmünden dolayı ukı ııakdiye lirasını t 
üç ki~iyi beş ile onbeş sene den irntinaınıza mebni 
arasında tehalüf eden kürek lı Yu uf ın.:ıhkenı i aid 
cezalarına ve diğer bir şah· müracaatla hakkıııızda 
sı da yirmi sene hapse rn..ıh dava üzerine nıeblaği 
kum etmiştir. run sizden tahsilil,. ırı 
Diğer cihetten Dhalons·sur Yusufa verilmesine da 

Marne askeri mahkemesi 16 kuk mahkemesinden j 

sonkanunda Arthur Klein is- eylc.diği 1092 esJs saf 
minde birini gıyaben idama 26, 10 39 taribli ilfını 
ve üç kişiyi de c"su:;[uk cür- ~·dilmek üzere dairenıı 
münden dolayı yirmişer se- di eylemiş olm ısına 
ne küreğe mahkum (:tmiş- borcun ödenmesi zını 
tir· usu len namınıza çık 

LNGlLTEREDE KA~ıD VE- icra emri ikametga~ 
SıKA İLE VERILt:.CEK nıechuliyetinden bahislt 

Londra 1 (a .a ) - Harp şir tarafırıdı.111 bilfıtebliğ 
dolayısiyle anlan kağıd sto- edilmiş olmakla icra ve ı 
kunu tasarruf etmek ve ima· kaııununun 57 nci ın• 
latı yerine sarfeylemek üzere delaletiyle hukuk usulıı 
kağtdın da diğer bazı mad lrnkeıneleri kanununull 
deler gibi v~sika usulüne tabi ve müteaddid madde 
olaca rı i\an edilmiştir. tevfikan bu baptaki tebl 

Diğı>r taraftan İngiliz a
mirallığı tarafından neşredi · ;ıanen yapılmasırıa kat 
len bir tebliğde, ticaret ge- rilmiş olduğundan 4 8 

milerinin tamir v~ techiz işi- detle hakkı itırazınız rı1' 
ni amirallık uhdesine almak- kalmak şartiyl~ bu n1 
tadır. içinde dairemize müra a 
Danimarkad~ iktisadi borcunzu ö b m ediğiu 1 v 

zorluklar icranın geri bırakılması z 
kında bir ves•ka getirlt 1 

Kopenhağ 1 (a a.) niz takdirde icraya de I· 
Harbin başladığındanberi 

ınt·nkul va gayri ınenkıl torpillenerek batırılan veya 
larırıızclan borca yetec v torpile çarparak batan D.1· 
d.trının haczedi 'ip sıı rı ni marka vapurlarının sayısı 
sureti ye borcun itfa e' s mühim bir yekuna b:ılığ ol- ı 

muş ve bu yüzden Danimar· ilanen tebliğ olunur.# . 

ka<la iktisadi zorluklar baş lspa oyada soğı.I ~ 
göstermiştir. dalgası h 

Danimarka hükumeti, e::ıa~ ispanyada ımithi~ b B 
vazifesinin harp haricinde ğuk dalgası hüküm sıı } f 
kalmak olduğunu, fakat bu tedir. Bıllıassa Madtı 
iktisadi zorlukları önlemek rındaki şehirler l:arla le 
için tedbirler düşündüğünü lüdür. Bu nııntakalard' b 
beyan etmekt~dir. gün yeniden düşecek z 

Belçika Erkanıhar kar miktarı merakla b ıı 
biye Reisi istifa etti mektedir. Soğuk o dil 

Brüksell - A.A.-Belçika varmıştır ki, şimal k~ di 
E.rk anıharbiye Reisi ş:ıhsi se· dan, Madrit hayvanat id 
bepler ileri sürerek vazıfe- çesirıe gt>tirilen hir kil 
sinden istifa eylemiştir. Hi;. yısı soğuktan müteessif la 
beklenilmiyen bu ani istifa rak bronşit ve zalürİ"' H 
siyasi mehafılde hakiki bir tulınuş,bu hastalıkt'1d 

tulı:ımıyarak ölımıştür. la sürpriz doğurmuştur. 
... -----~•-.. EskiAvustur)' 

Balkan Çiçekıe ı i Başvekili ~ 
Değerli arkadaşımız Beh Parip 1 AA. u 

cet Perimin bir çok cs-:!rler! Avusturya Başvekil NI rd 
ne ilaveten neşrettiği ilk Pren~ St.ır Hemburg. 
Romanı olan "i3alkaıı çiçek- sız ordus ırıa gönüllü du 
leri,, adlı kitap Şt:hrimizde girmiş ve Cf>pht-y~ g jaı 
de satışa çıkarılmıştır. tir. bu 

"Balkan çiçekleri,, mil· Garp cephesi" 
li bir maceranın çok en tere k ,._ ta 
san ve canlı bir hikayesidir. S ~ un tf5. 

lstanbulda nefis bir şe· Par is 1 A A. · Ga m 
kilde basılan ve 150 sayfa- besinde Fraıısız keşif bi 
dan ibaret bulunan bu kıy- rı dün Alman hatlarıı1' 

Vaşington 1 (a.a.) - A· metli eseri okuyucularımıza rtk muvaffakiy~tıi keŞ'ıtığ 
merika milli müdaf.ta nazırı tavsiye eder,muharririni teb bulunmuşlardır. cer 
Pulamentodan 940 milyon r ik ederiz. diğer kısıınl.uınJa sük~nu 
~ >!arlık askeri tahsisat iste- ..... 
miştir. Bu para deniz, hava Gündüzde ~~ 
"c kara kuvvetlerine sarfe- 1 
dilecektir. Bu akşamdan itibarren Türkçe seeli ve şarlc1 k1 

A YNAROZ KADISI b"za 
Neşriyat Müdür: Sayılı Türk Artistleri tarafindan çevrilen ve bi 
Selim ÇELFNK aşağ~ kahkaha ile dolu olan bu filmi .. ka~m~ayrıı:t 
C.H.P.Matbaasında baslmı ştir AyrıcaBın melrdik Erzincan zelzele feıakelı goster• 


