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Balkan an ta iz aid 
tia 
ıği 

konseyi 
Dün öğleden sonra toplandı 

Hariciye Vekilımiz Bulgaristandan geçerken çok samimi teza· 
huratla karşılandı ve Bulgar Başveki!iyle uzun miiddet görüstü
Hariciye Vekilimizle Buıgar B•ş Vekil iki memleket miinase-

01 

da 
l 1 

sa)" 
anı 

(111 

batı hakkında mühim beyanatta bulundular 
Sofya 2 (a.a.) - Belgrat· ınıış olar<\k Bulgaristıuıdan 

un 
çık 

a~ 
isle 
liğ 

la bugün toplanacak olan ayrılıyorum 
Balkan antantı konseyinde 3 ı 
1 b · u garlar da Türkier de ıazır ulunınak üzere dün k 

·anidirler ki, Balk 11 Mıllet Bulgaristaııdan geçen Türki-
leri ile garp ınill-!tlc-ri ara· 

ye Hariciye Vekıli Şükrü sınclaki ter.ık ki farkı <ıncrt le 
Saraçoğlu, Bulg-ar hududunda 

zamanlarındaki çalışmalarla Bulgar Baş Vekili Köseiva-
telfıfi edilebilir. Buna bütün ııof namına protokol müdürü k b 
·aı imle İnanıyoruoı ... ve polis müdürü tarafından 

karşılanmış ve mezkur zevat Hudutta Şükrü Saracol-
Sofya gariııe kadar k..-n. rıu teşyi dtikten sonra Sof-

disiııe refaket eylemişlerdir. yaya dön .. ıı Bulgar Başvek i-
li Rö~eivnnof mrtbu •t,..rkfın nı 

Saat 
14 

de Sofya Garına kabul ederek kendilerine be· ar ıııuvasalttt l"'den Şükrü Saraç 
al yanatta buluıımuş ve dı:-miş-oğlu istasyonda kral namına tir ki : 

mab<'yrı Nazırı ile Baş Vekil 
01 Köst>İvaııof, Bulgar devlet 
ra adam ları, Yugoslav, Ro nen 

ve Yunan elçileri güzide 
zevat ve matbuat mümessil
lerı t rafmdan karşılanmiş· 

i (11 

ası 

irı:ı' 
de !ardır. 

Ekspresin 45 dakika te
ee,e vukkufu esııasmda Kösciva-

" Kıymetli dostum 
Saracoğlu ile yuptığıııı gö -
rüşmeden çok memnunum. 

Belgrad toplantısı hakkındJ 
bir şey söyliyernem. Bulga -
ristan Sulhun itersini ıç n 
yapılan bu gayret V<· h..ıre · 
kell,..ri sempati ile karşılar ,, 

Yunan ve Romen 
heyetleri 

akşam buraya varınış ve i~ 
tasyotıdcl Yugoslavya Başve
kili Hariciye Nazırı ve güzi 
de bir kah,balık tarafından 

Bt"tgrad 2 - A. A. 
ı{elgrad teplaııtısıııa iştirak 
edecek olan ve Hariçiye Ve 
kili Saracoğlunun riyasetin -
de bulunan Türk fı,..yeti ile 
General 1\1 ... taksasm riyasetin 
deki Yunan heyetle ri dü ı 

karşılanmış, bir kıta asker 
milli marşları çalmıştır. ho· 
manya heyeti de dün öğle · 
den so.ıra buraya v ırmış vr 
merasimle karşılanmıştır. 

Konsey bugün öjl •clt:!'l 

so ın l'jr<:ıy.! ti mc ye Ve· 
kili S:ıracoğlun<ın riy..t.,.,.tiıı J • 
toplenacaktır. f ., s 

sa no ı e .. aracoğlu salonda 
a e' samimi bir hasbıhal yapmış

lardır. Saat 14,45 te Saraç 
g~ oğlu ile rd!kaları hususi Vcl 

) • gonla rıııda yer alnı ış ve t rer 
hareket t!ylemiştir. Bulgar 

b I3aş Vekili ile- protokol şdi 
sıJ l iariciye Vekilimiz,. Bulgar 

drı hududuna kadar refaket ey
lu lc.•miş Vt- iki nazır } otda baş 
rdl lxışa gönişnıüşlerdır. Bu u
ek zun ve samimi lıasbihal es-

Kızılay Heyeti merkezigesi 
Dün Valimizin riyasetinde Halkevinde 
toplanarak felaketzede! ere yap.la n eşya 

ve yiy c~k tevziat işini tanzim etti 

b ııa:mıda I ayan Sa raço2'lu 
Jile Bayan Köseivaııof da keıı· 
k- di aralarıııda görlişmektt" 

1at idiler. 

Kızılay HPyetirncrk~ziye 
si dün sabah saat 9,30 d.ı 
Halkevinde Sayın Vali Şuk 
rü Sökmensüerin riyas_tiııdP. 
toµlanar.ık şehrimizde iskan 
cditıniş bulunan Erzı.ıcanlı 
felaketzede kard şı rim"zt• 
>'apılacdk eşya ve } ı> k 
tevziatı işini taıız ın tnıiştır. 

k.
11 

Hudut iatasyonunda top· n t . M f f 
ssı' lanan kesif bir halk kütlesi, c-ar l ş e -
rİ" Harıcıye Vekilimizla Bulgar fişimiz 
r 3• :.ışvekılini coşkun tezahürat 
··r. la st-!fıınlamışlardır. H-:ttaya geliyor 
rj Türk matbuat Hey .. ti d J Bir ayJanbed Aclan.ı ve 

Bugünden itibaren sabah. 
len sa1t 9 daıı 12 ye kadar 
Halkevinde bulunac k Heye 
l\merkeziye azaları ınünıca • 
at edecek felnkctzede kar · 
deşlerımiziıı ihtiyaçlarını tes-

1 

pit ve kendiler in· lazım ge
ı,., eşy.:ı tevzi.ıtıııı yapıcık 
fır 

Felaketze
delere 

1 Sofya R"arınJu Bul~ar mat - Mersindt- Parti işlerile meş 
bua erkanı tarafınd&n hara- gut olaıı Parti Müfettişimiz Ankara - Zelıelc fela-

M rntl~ karşılanmıştır. Profesör Hasnn Reşit T ünku! ketzedeleri için lng:liz mili-.: ti 

İngiliz harbiye neza
retinin yeni yardımı 

g, Saracoğlu Bulgar hudu. bu günler<l .. şehrimiz,. gele- ve hükumeti tal"afııı<lan y:ıpıl · 
Ü dundan ayrılırken Bulgar A· cektir. mış olan ge rıi ş rnikyaslaki 

gtjaıısı ıniimessiliııe beya11111ta Prof<"sör Tankut bugüıı yardımlara ilaveten bu <lefa 
1

-uluıı,1rak denı"ışt'ır k"ı .· .. f • da İngiliz harbiye neureti ta-u veya yarın şe ırıınizd • bek-
jfl " Zeka ve: talakatıııı lenmt•ktedir rafından ft>laketze<lelere tevzi 

takdir ettiğim Başvekil Kö c•e/a""n z•kfe edilmek üzne 800 ton gida 
· AJ maddesi göndeı ilmiştir. 8tf5 •ıv<lııofla her fırsatta görüş 

n k b z J 1 Jd 25 Dost ınemlı.!ket harbiye "ıf ~e . .e ııim icin çok zevkli e ze e o u 
1bır ıştır. nezaretinin feliiketzedelt"r içiıı rııı B .. ev yıkıldı .. gösterdiği bu yeni dlake, mu. -e~ ugu,. de keııdisile yap Seliınik _2 A.~. _Du~ı lıitıe büyük bir sempati ile k.,. e~ığım nıüliıkaııau çok menı • al:şam şelıırde şıd lerlı hır şılaıımıştır. ao nun oldum. 

Ça.lışka_n ve cesur But - zelzele olmu~ ve dehşf't için·I İstanbu)un teb~ ru·· ·1· 
•:de kalan halk şiddetli bir so • • ~r Rar nııll ctırıi ıı ve k T" k d d 

miJI t" • eza Ur gv ugv a ragv men Sokakla '"ll fırJı. ev amj e l,VOr 1 e ırıııı yalr11 z sulL .. . 

15 Yıl içinde 
15000 kilometre uzunluğun-· 

da .!.,ıol yaµılcıcak 
100 milyon lira ile meydana gelecek 
olan bn muazzam program, ne devlet 

bütÇesine ne d'! vatandaşa y iil( 
olmıyacak 

Ankl1ra - Devletin on beş Etütler, yurdumuzda ~bu çe· 
senedenberi azim ve ısrnrla şit yolların 15 bin klometre 
takip ettiği demiryol prog· ı uzun~u~unda olduğl\nU gös· 
ramı tahakkuk etmiş, biiyük 1 termışhr. 
zaferlerini idrak eyl:ıniştir. . Bu güne kadar vilayetlerin 
13u büyük ınuvaffakıyetten ıınar programına adı geçen 
sonra hükumet, bunun kad:ır ve bütçe imkanları dahilin-
mühim ve bun•:ıı kadar bü de lüzum görüleu yolların 
yük kara yolu polotikası ııı uzunluğu 44 bin kilometreyi 
ana siyaseti çerçevesin "! al· bulmaktadır.bu yolların15bin 
mış buiunnıaktadır. ki!ometrelik kısm11 bu suret· 

Bu çok mühim kararın tat le hükumet pro5r~mıııa geç 
bikat sahasındaki ilk esen mekte mütebaki 31 bin kilo 

' on yıllık bir proğram çiz· metrelik kısmında da tamir 
mek ve projesinin mali esas surelile kullanmaya elvt"ri~li 
larım temin etmek üzere bir hale getirilnıesi derpiş ofun-
kaııun projesi hazırlamak ol- maktadır. Bu programa göre 
muştur. Haber verildiğine gö her sene 1500 kilometrelik 
rn Nafıa Vekaletimiz 10 ~e- yol mükemmei şose halirıe 
nede talıakkuk ettirilmek Ü· geiirilecektir. 
zere bir şose ve köprüler Bu büyük proprnmın ta· 
inşaat programı hazırlamış hakkuku ve mali hususları· 
bulunmakla Jır Program mem n:rı temini maksa<liyle Nalı· 
leketin iktisadi, idari, ve as· a vekaletinıiz bir de ŞOM" ve 
keri ihtiyaçları gözöaünde köprüler kanun projt>si hazır 
bulundurulpıJk sure tiyle viicu lamış ve büyük Milld Mec· 
da getirilmiş vt· bu umumi !isine takdim olunmak üze· 
esaslar dahilinde tanzim o· re Başvekalete sevkt!<lilmiş· 
lunmuştur. tir. Bu proje kanuniyet has· 

Qıı senP. içinde mükem· beder etmez mevcut şose 
mel bir surette yapılacak o· ve köprüler kanununun ye· 
lan yollar, iktisadi, idari ve riııe kaim olacak ve: o tarih 
askeri bakımlardan me ınlt>- len iti.Jaren 10 senelik prog 
ketin birinci derecede ehe- ramııı tatbikine başlanacak· 
miyeti haih oları yollarıdır "Sayfayi çeviriniz,, 

Köyliinün Şimdiqe kadar 
Okuına ihtiya~ı teınin kaç t=1 htelbahir 

t:dilec ... k bah• ıldı ? 
Aıtl<etra - Maarif vekil- • 

liği, Dahiıiye vekaleti ile yap· 
tığı temas'ar netİ~t-siııde köy 
odalarına, köy okul] rına, köy
lünüıı okuyabileceği kit:ıplar 
gönderilmesine ka .. ar ver
miştir. 

llu İş için maarif bütçesi 
ne tahsisat konmuş ve ilk 
olarak Ankara vilfıycti köy
lerine l O bin kitap d n ğı tılmı~ t ı r 
l3u kit3plar bilhassa sağl ık , 
ziraat ve milli kiiltürü yük
seltecek eserlerdir. 

Köylüler bn kitapları köy 
odalarmdım alarak t"vle rine 
götürüp okuyabileceklerdir. 

Bu hususta köy ö~ret-
m~nlerine mühim vazifeler 
düşmektedir. Öğretmenler 
k5ylünün seviy .. s;ııi yükseİt · 
ınek içiıı azami gayret sarfe· 
deceklerdir. 

Londra 2 - lrıgiliz ga· 
zetclerinin n eşri yatı v~ Bııtı 
riye nezaretinin istaıistikleri 
ne göre, hubin ba~langıcın· 
dan bugüne kadar Fransız 
ve lııgiliz donanmaları tara· 
fıııdaıı batırılaıı AlınRn de • 
nizaltı gemilninin sayısı 38 
<lir. Harbin başlangıcında 
Alman tahtdb.thirleriniıı 
mM:cu<lu 80 olduğuna göre, 
bu rakam rııevc.udun yarısı· 
ın teşkil ~trnt-kteJir. Ve bu 
yiizdendir ki, Almanların son 
zamanlarda denizaltı fuali· 
yeti çok azitlıııış ve bunun 
yerİnt- miknatisli mıtyinler 
kullanılmağa başlanmıştır. 

Holandada silah 
Altına çağrılanlar 

•-ı k" b" rıun azıın yarak kırlara kaçmışlardı... Ankara - lstarıbul halkı ~ "lr ır taraftarı dcvil . 
zanıuııda bt'k . . g • :ynı Zelzeleden 25 ev yıkıl nın felaketzedelere paru yar 

b'bir kerre dah~sık ~lduguna mış isede ancak birkcıç ha- dırnı hızla devam ctınt!kte -
1 

f. anı bulun · t fif yaralı vaı dtr. dir. Şimdiye kadar 1yapılan 
}'ardım 982 bin liraya balığ 
olmuştur. Teberrü miktarı -
ııın bir milyon lirayı aş.tcu· 
tahmin edılmektedir. 

Amesteıdam 2 A.A. -
Holan<lada 938 ve 939 sı
nifları .silah altına çağrılmış
tır. Bunlar, en eski doğum 
)ulamı yarine ikame c:dile· 
ceklerdir. 
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lngiliz-Yunan 
anlaşması 

Türle iye İle olan iti
lafıda tamamlıyor 
Londra - Timas gazete· 

sinin diplomatik muharririne 
göre, lugiliz - Yunan ticaret 
anlaşması müttefikin ıçın 
ekonomik harpte: bir muvaf
fakiyet te~kil etmekte 1ir. 

Muharrir diyorki: 
Bu anlaşmanın tam tderrü 

atı harp dolayısiyle neşredil 
nıemiştir. Fakat üç yıl müza 
kereden sonra iki memleke
tin eski Y nnan borcunun yüz 
de 43 esasına gorf! 
hallini kabul ettikleri anlaşıl
maktadır. 

Tesviye ~ureti İngiliz Yu 
nan ticaretin~ ehmmiyetli 
şekilde inkişaf imkanını ve· 
recek mahiyettedir. lngiltere 
nin birçok Yunan mahsulü 
ve bilhassa Almanyaya gide· 
bilecek olan tütün mahsulü
n Ü mübayaa edeceği bildiri! 
mektedirf 

Anlaşma müttefıklerin 
doğucenup Avrupasmdaki eko 
nomik cephesini ziyadesiyle 
takviye etmekte ve Türkiye 
ile olan anlaşmayı temam
lamaktadır. 

tır. 

Kanun proıesı o ~ekilde 
tanzim oluamuştur ki yurdu 
muzu 1 O sene içinde t>n mun 
tazam şoselere kavu~hıracnk 
olan büyük programrn tatbi 
katı ne devlet bütçesine nedı· 
vatandaşa bir yük 0lmıyacak 
lır. Yaluız bugün yol vergi
gi olarak alınmakta elau pa· 
ranın tehakkuk şeklinde bir 
değişiklik yapılaca'nır. Bu· 
gün seyyanen altışar lira o

larak alınmakte olan yol pa· 
rası, bundan sonra vatandaş 
!arın kazanç nisbetlerirıe gö 
re tesbit c-diler.ek ve on beş 
lira, a kadar yükselebi
lecektir. Kazctııcı müs~it o 
!anlar, memleketin Lu büyük 
"davasındu oıı" beş liraya ka· 
<lar yardım eder t:'k ınuave· 
nette buluııabi:ecekler<lir. 
Diğer taraftan vil5yet hu· 

susi muhasebt>lt:riniıı, ,-ol pa
rası olarak almakta olJulda 
rı paralarıl ki bu miktar 

: senede on milyonu geçmek
tedir. - tamamen yol mevzu 

.:una sarfı tem:n olunacaktır.Bu 
•·kombinezonlar on senelik 
programın tahakkukunu aza 
mi derecede kolaylaşhracak • amillerdendir. 

Şose ve koprüler i ·~aat 
programı }ÜZ küsür 'tıııilyoıı 
Türk lirasına mal olacaktır. 

Son zelı.rle müııasebetile 
yol istirabını bir ktıre ddha 

•hissettik. Kışın rıı karh ve .. . 
1 
soğuk günlerind • bastıran 
felakett bir çok yolldrı kapa· 
mıs ve derhal ı.. <.ı vuşamıya11 

yerler oldu. Eu gün müjdesi 
ni .. verilen hük unıct prog 
ramı, bu yuzden baştn bü· 
yüklerimiz olduğu halde duy 
duğumuz .. eleıni teselli ede
bilecek mahiyettedir. 

Af mangada 
Sıra mücevherata 

geldi 
Berlin 2 A.A. - Dün 

ı:eşredilen bi" emirname ile 
Ellerinde elmas, inci ve sai 
ı e gibi .<tymetli taş bulüna:ı· 
lar hükumete beyanname 
vermeğe mecbur tutulmakta· 
dır. E.llerinde bu gibi kıy· 
metli taş bulunanlar bunla
rı hükumete haber verme
den ve satahiyetdaı makam 
lardan izin almadan satamı
yacaklardır. Emirnameye mu 

halif hareket edt>nl~rin en 
ağır cezaya çarpılacakları 
ayrıca tasrih olunmaktadır. 

Nazi Şefleri arasın 
d \ ihtilaf 

Londra 2 - Rôyter ajan 
sı Berlinden ~ilvasıta haber 
alıyor: 

Harbin beşinci ayı Alman 
yada halk arasında sukutu 
hayalı arttıran bir ay olmuş 
tur. İyi haber alan kaynak 
!ardan bil<iirildiğin~ göre, 
Nazi Şefleri arasında derin 
bir ihtilaf hüküm ı,ürmekte. 
dir. Bilhassa mareşal Göring 
ilt Hitler arasında bu ihtila· 
fın bariz bir şekilde tezahür 
ett:ğini siyasi müşahi<ller be 
yan etmektedirler. 

İtalyadaki Alman 
ekalliyetleri 

Roma 2 - İtalyada bulu· 
nan ekcılliyetlerin Almanya· 

ya iadesi hakkında Almanya 
ile ilalya arasında nihai bir 
anlaşma daha imzalanmı~tır. 

Bu aııla~maya göre, İtalya 
da kalan son kısım Alman 
larda Almanyayı'\ sevkedile
caktir. 

Alman - Rus ikti· 
sadi münasebatı 

Moskova 2 A. A. - Sov· 
yet hariciye komiseri, Alman 
elçisi şerefine dün bir ziya· 
fet vermiştir. 
Moskvadaki Alman mehafili 
Almany.- iIP. Rusyct arasın· 
daki iktisadi münesebatın bil 
kuvve nihayete ermiş oldu· 
ğunu beyan etmektedirler. 
Halen iki memleket acasm· 
daki ticari münesebat çok 
gerilemiştir. 

Almanyada kömür 
fikdanı 

l3erlin 'J. A.A.- Bütün 
Almanyada büyük bir kömür 
sıkıntısı başgöstermiştir. Ma 
reş ıl göring, kömür buh
ranı karşısında tasarruf et· 
mek için mektepl~rin kapıla 
r ını kapamalarına müsaade ey 
lemi~tir. 

Rus-Japon 
hududunda 

Tokyo 2 A.A.- Japon 
meclisi dün açılmış ve bu a· 
çılmada Başvekil ile Harici 
ye ve Harbiye Nazır lan u· 
mumi, "Siyasi ve askeri vazi· 

yeti izah etmişlerdir.Harbi· 
ye nazırı askeri vaziy~ti 
izah ederken, Sovyet· 

!erle olan miinasebata sözü 
\ getirmiş ve sovyet hududun· 

YENIGON 

iki aylık 
planço 

Kızılordunun zayıatı 
ne kadar? 

Helsinki 2 (a.a} - Fin· 
landiya harp matbuatı biirosu, 
harbin bir planços\•nu neşret· 
mektedir. Harbin birinci ayı 
gibi ikinci ayı da hemen ka· 
r ilen Kızılordunun taarruzla
riyle geçmiştir. İkinci ay için· 
de Fin ordusunun en mühim 
muvaffakiyetini iki Rus fır· 
kasının imhksı teşkil etmek· 
tedir. Cephnin bazı yerlerinde 
Kızılordu hududun obir tara· 
fm .. çekilmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Düşınarı ordusu bir· 
çok yerlerde iaş~ ve malzeme 
b,kımrndan müşkül vaziyete 
düşmüş bulunuyor. Bu mu· 
vaffakiyetsizlik karşısında 
Sovyet tayyareleri sivil halka 
hücum ederek bombardımana 
başlamış ve müdafaasız halk
tan birçoğunun ölümüne se· 
bep olmuştur, Kanunsani ayı 

icinde dü~ürülen Rus tayya
relerinin sayısı 136 dır ki, 
bununla harbin başlangıcııı 
dan bugüne kadar Finlandiya 
topçularının ateşile düşürülen 

Kızılordu tayyareleri 287 ye 
baliğ olmuş bulunmaktadır. 

Kızılordunun insan zayıa
tı iki ayda 200 bin kişiyi aş· 
mıştır. Tank zayıatına gelince: 

Finlandiya cephesinde kulla
rıılan 1000 Sovyet tankından 
500 tanesi ya bhrip olunmuş 
yahut ele geçirilmiştir. 

Bütün bunların üstünde 
olmak üzere, Finlandiya hal· 
kınm manevi kuvveti ve nihai 
zafere inanı hergün artıoak· 

tadır. Halen Finlandiyada 

21 sınıf efrat silah altında 
bulunuyor. 

Yeni hava hücunıları 
Helsinki 2 - Rus tayya· 

r~leri dün yine bermutad Fin· 
landiya şehirlerini bombardı· 
man etmiş ve 150 kadar bom· 
ba atmışlardır. Hastanelere 
de düşen bombalardan 21 si· 
vil ölmüştür. Bunların 5 i 

hastanede bulunan kadınlar· 
dandır. 

İngiliz Hariciye Na
zırının nutkn 

Londra 2 - lngiliz Ha
riciye Nazırı Lord Halifaks 
dün akşam bir nuk söylemiş 
tir. Halifaks bu nutkunda, 

lılgiltere 
Nasıl işgal oluna

cakmış? ! 

Şoför ve ara11 

bacıların dik~ 
katine Londra-Birçok Alman· 

lar harbin orduların kuvvet 
Şoför ehliyetnameleriııirt 

lerile değil, sehirbazlıkla ka tebdili için verilen müddei 
zanılabileceğini ümid etmek 

son defa olmak üzere işbll 
tedirler. b h k d ' 

şu at ayı ni .. yerine a tı• ·' Berlingske Tidende "ga· 
temdid edildiğinden bu mu zetesinin Kopenhag muhabi· 

rinin bir makalesi bu diişü· det zarfında bu gibi şoförle' 
1 ehliyetnhmdlerini teb<lil içiıt 

nüşü teyicl etmektedir şiıı Belediyeye mürn:>aut etmelt 
garibi bu ma'.<alenin Alman ri ve mezkur tarihten sonr' 
sansöründen geçmiş olması· hükumeti sabıkaya ait ebh 
dır. Bu makaleye göre Al-

Y•~tııameler ile icrayı saıııı manlar önümüzdeki yaz için 
dt~ harbi muzafferane bit; re eJerniyecekle ri alak d lrl.ırı 

nın malumu olmak üzere 1 
cekıerdir. lan olunur. 

Hitlerin sihirbaz vasıta· * 
larına müracaat ederek har .ı:. 4 ~ 
bi kczanaca~ına inanan aklı Şehir dahil!nde işleıne 

te olan bilumum binek " başında düşünceli Almanlara 
tesadüf etmeniz m:lınkündür. yük arab.ıcıları .ıın ehliyetıı 

bunların bir kısmı ln•1iltc mesiz icrayı sanat etmele~ 
re adalarının hususi bir soğut kanunen yasak olduğundıı 

bu ay sonuna kadar bilıl' v ma makinesi sayesinde birer 
buz bloku haline getirileceği mum arabacıl..m 1 birer dil 
ni ümid etmektedirler. çe ile Belediyeye müraca• d 

edert!k ehliyı:-tııame almalaf ın 
Diğerleri de Hitlerin e· ve bu tarih in :nkizasındıı n 

!inde fevkalade bir gaz bu- çı 
ı sonra icrayı saııat edt'miY 

lunduğunu ve bu gaz n giltere cekleri ila:ı olunur. 
toprakları üzerint' Alman Belediye Re;si 
tayyareleri taraf ıııdan serpil D T f T 
diği takdirde lngilterenin bü ers Q le I e' 

zı 

K 
1 i 

tün ahalisinin 15 gün süre· ri alınacak cı 
cek derin bir uykuya dala- b 
caklarına ve bu müddet zar 1 - Vilayetimiz ilkokıJ m 
fında Alman kıtalarıııın in- lan için alınacak olan (9~ t•I 
gilter~yi işgal edtceklerirıe lira b'"deli keşifli ders ve~ rı 
İngilizlerin hir sabah bu de iti için ihale ~ününde tal 
rin uykularından uyandıkta- çıkmadığından münakasa (1 r 
rı vakit memleketi işgal edil gün müddetle temdit ed1 si 
miş görerek hayrette kala- miştir. d 
caklarına inanmaktadırlar. 2 - Talip olanlarııı yütJ 

Umumiyetle herkes At- 7,5 teminat akçasını r11 d 
manyantn ilkb:ıhar başmda saııdığ'ı:hl y.ılırarak ın1kbıl da 
ve ve nihayet beş altı hafta larile birlikte ilıalt: günü 
sonra lngiltereye taaı ruz lan 5 şubat 940 pazartt . 
etmesini beklemektedir. saat 15 de Vilayet makaıll 11~ 

Mevzuubahis gazete ma· da teşekkul edecek olan 1t sı 
kalenin sonunda Almanyanın layet dai.oi encümenine r1' 
muhakkak surette İngiltereyi racdatları. la 
işgal edeceğini söylemekte- 3 ~ ŞartnamPyi görıtl 

dir. 1 istiyenler Vilayet eııcürn 
Bu veziyete göre meşhur ot' baş vurmaları 

jül Vern'in ,Hitlerin emrine J 'an 
verilmesi lazımdır. I i 

Çemberlaynın nut
ku ve İtalya 

Roma 2 -- Röyter Ajan 
sı bildiriyor : 

Çemberlayrıın nutku ltal
yada çok iyi karşılanmıştır. 
Siyasi mehafil, Hitleriıı karı 
şık nutkuna mukabil, Çem 
bnlaynm bu nutkunu sarih 
ve vazilı olarak görme:kte -
tedir. 

Fransız kabinesi -

.~ntakyanın Kantnra 
hallesinden Yusuf oğlu h• ög 
İskif tarafından müddeaale ff' 
büyük avara kôyündeıı f{ A 
yali oğlu izzi veresesiııd 
oğlu Münir, Sabit ile kari ıtt 
Zekiye aleyhlerine Reybtı l 
yenin büyük avare köyi.iıı ~~ 
vaki ve bir mahzar nuuı• 1 

da kayıtlı erazainin terrı• m 
16 sehim itibari!~ üç se ye 
min kendisine ait olarak 

Versay muahedesinin haklı niri içtimaı 
yian hissedar buluııduğıl ıı ' 
betle mezkür arazideki re 
sesinin kazaen tuksi miııi 1 kü 
·tervi~ ve miiddPaaleyhlt ve 

bir muahede olduğunun bu Paris 2 -- Kabini'! dün 
gün Almanyanın vaziye-tile: Cümhurraisiuin riyasetinde 
tebarüz ~yledigini, Almanla-

1 
topl~nak. Dal~dyenin askeri. 

10 Çekoslovakya Avustur • ve .c;ıyası vazıyet hakkındakı 
r p 1 'k t tb' ·k l izahatını dinlemiştir. ya ve o onyaya arşı a ı h . d 
ettikleri misli görülmemiş G lrp cep esın e 
haksızlıklarla bu hakikatın 1 . Paris 2 - Ga~p eephe· 

· d k v smde Fransız kt-şıf kolları tamamıle muy ana çı tıgını d. .. .. kt d Al ha~ 
h h. uı; uç no a an man , 

~iman sul unvun en va ım larınn girerek kıymetli maili 
bır şey olacagını beyan et · 111at topladıkt.ın sonra dön • 
miştir. müşlerdir. 

da mütctrekeye rağmen ka· 
rakolların faaliye•i azalma
dığınl çünkü bu müddet 
zarfmda Rusların 12 defa 
Japon topraklarına tecavüz 
ettiklerini aöylemiştir. 

..,.:_~~~~----~~-

Kayıp tasdikname 
931 Sensinde köprü Oku

lundan aldığım tasdiknamemi 
kaybettim.Yenisini aldcağımdan 

eskisinin hükmü olmAdığını 
1 bildiririm. Polis Memuru 

Ekrem Ataç 

halen suriye<le bulunnıll va 
ha~ebile tebliğat icra edilef11 
olduğundan davanın ilD dıt 
tebliğine ve muhake ne su 
d e 27,2,940 salı gününe ya 
kine karar verilmiş olr111 rıc 
müd<leaaleyhlerin sulh t q 
kul< mahkemesine bizz31 e 
meleri veyahut da kil~ 
bir vekH göndermel~ri 't. 

. .,, nı 
halde muhakemenın gı, . 

te • ZI} 
da yapılacağı ilanen re 
olunur. ___/ 

Neşriyat Müdür: 
Selıın ÇELFNK 
C.H P.ıv1atba~ sında b 


