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S'ebzeciler __ Avrupa "'eci bir harp içinde Birliği J ~ 

Memleket iktisadiyatıba· 1 ? kıvranırken ... 
ııb kımından bu birliğin sonsuz -

sı• faydaları hakkında sebzeci- Balkandev Jetleri _bütün diingaga :qeni bir 
ğ !erimizi tenvir etmek için 

jl bugün bu mevzua tekrar sulh Örneği daha ıJerdiler 
yıı avdet ediyoruz. 

ktıl Hatay her nevi mahsul Hariciye Vekilimizle Yunan B :ı şvekili, Yugoslav Başvekilinin 
meyve ve sebze yetiştiren misafiri olarak Nişe gittiler ve orada parlak tez~hüratla kar· 

11 yurdumuzun en zengin ve 

en bereketli bir bölgesidir. şılandılar- Şükrü Saracoğlu avdetinde Sofyada tevakkuf ede-
Bugünkü halile, ziraat duru·- rek Bulgar Başvekili ile tekrar görüşecek 
mile Hatay kendi ihtiyacın • K ı Al k d · h 

Belgrad 6 A .A.- Bal ra e san rın azız atı- Şükrü saracog~ lu An karaya dan çok fazla mahsul elde 
kan Antantı konferansının ralarını tel:cil ederim. Bü- dönerken Sof yada tevak-etmP.ktedir. Bilhassa Hataym ' b 

b hitamını miiteakip Konferans tün Avrupa feci ir harp küf e 1erek Bulgar Başveki 
se zesi. bu. vatan parçasına 1 RP.isi Romanya HariciyeNa- içinde kıvranırken, Balk"n li Köseivanofla görüşecek ve u(ak hır hımmetle parlak bir 

zırı Gafenko husuı,i bir Antantı dünyaya sulh örnegi kendisine Balkan Antantı m a istikbal vadetmektedir. 
Y 1 b trenle dün Bükreşe dönmüş vermiştir . ., zakereleri hakkında malu· a mz u parlak istikba G f k 

tür. a en onun hareketin Yugoslavya Başvekili mat verecektir. Şükrü Sa. le, Hataya zenginlik bahş d M k ı 
d k en on dakjka sonra Türki- ar oviç beyanatta bu una- racoiYlu, Bulgar Başvekiline ~ ecı.: hedefe ulaşabilmek "" 

k ye Hariciye Vekili Şükrü rak demiştir ki: şunu temin edec~kki, Bulga ve avuşabilmek için s,.bze s · S lh h f 
aıacoğlu ile Yunan Başve· ·• u un mu a azast v~ ristanın müslilıane hattıhar•· yetiştirme usullerimizdeki kili ve Hariciye Nazm Me· bütün Balkan devletleri ara f 

k iptid .. iliği gidermek elde et taksıs, Yugoslavya bükıime- sında tam bir birlik temini ne kt>ti kon eransta çok iyi kar 
u tiğimiz mahsulü piyasaya tinin misafiri olarak Nişe muvaffak olmuş bulunuyo- şılanmışhr. Mamafih, Bulga-
ofo ristanın toprağa müteallik l·ı arzed işimizdeki d'1r düşünce hareket etmişlerdir. ruz. Bunu bütün dünya mü 

metalibatını şimdilik tehir etd leri genişletmek, nazarları • Gafenı:o h k . d şabede etmektedir.,, k 
b. k are etın en f>elgrat 6 A .A.- Ro"y etme lazım gelmiştir. s mızı ıze en ço randman J 

evvel konsey tarafından neş Belgrat 6 A .A.- Yugos t verebilecek istikametlere tev ter ajansı bildiriyor: 
cih ederek ona go··re teşk'ı . rediıen resmitebliği oku· T k' H V k S 2 'd 

d k Ür ıye ariciye e ili onu ct e 
{J lat yapmak lazımdır. Sebze u ran sonra demiştir ki: ---llllİİlllll-•lllİl-••-••••••••••-
"1. ydiştirme usullerimizin isla· "Balkan Antantı hakkı:ı s t d 

hı hakkında fikir ve mütalea d ı busıısi ma k ıatlarla işaa ov g e o r us :J. 
• 1 dermeyanı bizim ihtisa•umız edildiği anlaşılan yalan dedi 

; k ve ayni zamanda mevzuumuz k"duları mesleğim icabı O· Fi11laTldİqa da mağlup olunca, 
ıliY haricindedir. Yalnız şuka,la- larak büyük bir memnuniyet 

tnl rını söyliyelim ki bu münbit le tekzib ederim. Komşu Almtlılların tıskeri qardımını 
~ uıt' ve mahsuldar toprakları ek· ve müttefik memlek~t dev· 

St"tirniz hala dedelerimizden let adamlarile beraber ge- i şl edil er 
~ gördüğümüz ve öğrendiğimiz çirdiğim bir kaç '.:Ün ge-

usullere ve şekillere göre re.<: müşterek hak ve men· Sovyet tayyareleri şimdi Fin şehirlerini 
işliyoruz. Bu haldel elimizdP. faatle!'İmLzin himayesi ve ge- tahrip ediyor-Alman z~ bitleri Kız,Jordu-

sııı ki servet kaynaklarımızdan renk komşu memleketlerle yu tensik edec..:akmiş - Sc•vyetlerle Al-
cıfll istediğimiz derecedt! fayda . olan münasebetlerimiz hak-

lanamamız neticesini veriyor. kında samimi görüşmf>ler Olanlar arasındcıı. harp gemileri mübade· 
eısı Bundan başka iptidai usuller yaptık. Bu göı üşmeler ııt!ti ı~ ediliyor -Ginlerin mukabil taarruzu 
{J l le sırf topraklarımızın verim cesinde sulhun kati sur~tt~ Hdsinki 6 (il.a.) _ Ma· l siz yurtsuz kalmışlardır. Sov 

~kabiliyeti sayesindo kendi ih idamesine kurar vorilmiş bu· n.rhaym hattını yarmak için yet hava ku~ıandanl.ğınm, 
tiyacırııızdan çok fazla mik • lunmaktadır. Sovyetlerin yapt_ığt son. taar· I cep?~de. Fi~~a~.diya mukave-

d tarda elimizı:: geçen her ne· Antaııtımız mütemadiyen ruz artık temamıyle akım kal· mt!tıııı bır turlu kıramayınca. 
:n: vi mahsulümüzü bilhassa seb sulh için kuvvetlenen bir mış bulunmaktadır. bu mu- ı şehirleri bombardıman ede-
zil1 zemizi layık olduğu şekilde safha geçirmektedir.,, harebede Kızılordu 3 Lıiıı ki· e.Jo;:rek tedhiş yapmağa karar 

~aıaya tahvil edemiyoruz. YunanBaşvekil i 'v1etaksas da, ~i kaybetmiş ve birçok Sovyet verdi~i anlaşılmaktadır. Sov-Bu sebepten idrak olunan 
h ı .. b konferansın en samimi bir ha· tankları tahrip olunmuştur. yet tayyarderi Finlandiyalı· 

ma su un ir kısmı bahçt-le · · d Hava muharebelerinde Sovyet lan teslim almaaa davet edeıı rimizde, tarlalarımızda kulı va ıçin e cereyan ettiğini ve 
6 

yor,) yahut kendi muhitimi~ 1 sulhun Avrupanın bu köşe· ordusunun tayyare zayiatı bey.mnaıneler de almışlardır . 
sinde tamamile hükümran ol da 150 den aşağı c.legwildir. B ·rn 6 )a.a.) - lsvıçr~ g~ de yok pahasına satılıyor ve 

~ israfına harcanıyor. Hangi duğunu söylemiştir. Finlan<liyahlar, lankl:\rcl Ajansı Moskovadaıı haber ba taraftan bakarsak bakal mı Tll_rkiye Hariciye V r'kili ve motörlü kızakhra karşı alıyor: 
in Lu hal bizim için baştan aşa Şükrü Saracoğlu ~u beyanat k~.ı:and.ıkl~ ·ı top~arı 1 tek~m- Finlandiya mağlubiyeti do-
ıt iıı ğı zarardır. Kendimize Ana ta bulunmuştur: muk ettı_rmb_ış v:d uf ıı aralı a ışa- layısiylr., Alınanyaııın Sovyet 

"B lk ra yenı ır mu a aa attı Rusyaya ask - d ıı vatandan lıariç piyasa ara a an Antantı, tarihi- .. . . d' S erı yar ım yapa 
ıdı~ yacak ve sebzemiıin fazlası- nin yeni bir sayfasını yazmış vudcude g_~tırbmışler ır. kodvyet cağı anla~ılmaktadır. Ancak 

j b t B t 'h~ d A or usu gun atıncaya a ar b d .Al k t 111 
Ya ancı memleketlere sa- ır. u ı.rı ı gün e, ntan b. b' . d F' I d' u yar ımı, resmı man a. a 

t k B k B ır ırı ar ınca ın an ıya hat- k - ki' d 
1 

k f aca değiliz. Belki ileride tın üyü anil~ri Atatürk le en şe ın e o mı yaca ·, a-
b J 1 larına 4 defa s:t.ldırmışlarsa .... 11 .. ki' d Al u k a o acakhr. Fakat şim- d F' I d' gonu u şe ın e maıı as· 
dili Üzerinde duracağımız z•mdır. Sayın Valimizin ge- a, . ~·~an ıyalıların mukave- kerleri Finlandiy<t Ct!phesine 

l.v~ çalışacağımız mesele s,.b- çen pazar Hatkevinde yük. ;etını ıramamışlardır. gönderilecektir. 
zesı az vey.ılıut hiç olmıyan sek başkanlıklarında bu mak ohvyct tayyareleri dün Viburg Diğer taraftan Sovyet or-

ı / ve kışı uzun .. ·ı- h kk k şe rini bombardıman etmiş dusu erkanıharbiyesinde ça· -_, suren vı ayeti~- satın ta a u u için yapılan 
rıımz.c. Hataydan yaş sebze '\k 1 b' k ve 300 kadar bomba atmak hşmak üzere Alman zabitle· ı top anh ırliğin urulma h d sevkıdır. Bunu başarmak fer sı hususunda atılan ilk ha • suretiyle şe rin Örtle üçünü rinin de Sovyet Rusynya gön 
di hareketlerle ve teşebbüs· yırlı adımdır. tahrip etmişlerdir. Şehir ;ılev- derilmesi hakkında yapılan 

. r. Haaan Fahri Ôzkaynak ı~r içindedir. Binlerce halk müzakereler neticelenmiştir. 

Milli Şef imiz 
Teşekkür ediyorlar 

Ankara 6 A. A. - Ri
yaseticümhur Umumi katip· 
liğinden : 

Reisicühur lnönü, geçir· 
diği küçük bir ameliyat do
layısile arkadaş ve vatandaş 
}arından Qldığı muhabbet tel 
graflarına bilhassa teşekkür 
eder. Bu tebliğin telgraf ve 
mektup gönderen bütün va· 
tandaşlarca cevap olarak te 
lakki edilmesini rica edt-rler. 

Parti 
Mü/ ellişimiz 
Şehrimize geldi ve 
İskenderuna gitti 

Parti Müfettişimiz Profe· 
sör Hasan Reşit Tankut A
danadan İskend~runa gelmi~ 
ve evvelki gün de şehrimi· J 
ze gelerek parti işlerile nıeş 
gul olduktan sonra lskendc
runa dönmüşlerdir. 

Vilayet umumi 
Meclisi 

15 Şubatta top -
lanı yor 

Hatay Vilayeti Umumi 
Meclisi 15 şubat perşemb~ 
günü saat 10 da toplanacak 
tır. Ha tayın ilk Vilayet 'vtec 
!isinin bu tarihi toplantısının 
birinci günü daimi Encümen 
azaları seçilecek ve Meclisin 
toplantısı ihtimal~ki bır ay 
sürecektir. 

Valimiz 
Mehuslorımızla birlik
te cliin Yayladağına 

g; ttiler 
Şehrimizde misafir bulu· 

nan Erzurum mebusu Buyan 
Nakiy~ El·{Ün ile Edirne me· 
busu Bayan Fatma Şakir 
M<'mik dün Valinıizle birlikte 
Yayladağı kazasına giderek 
tetkikatıa bulunmuş ve ak
şam ş"'hrimize dönmü~lerd ir 

Türk - Bulgar 
dostlıığunun 
Samimi bi"' teza

hürü 

Ankara 6 A. A. - Hu 
dutta bir sürek avı esrıasın· 
da yanlı~lıkla Bulgar toprak 
larına giren iki askerimiz, 
Bulgar makamlıtrı taraf mdnn 
silahlarile birlikte hükıimeti
mize iade edilmişlerdir. Bu 
hareket, iki memleket ara • · 
sındaki mevcud dostluğun 
çok ;,atnimi ve yeni bir nı : 

elidir. 



Alm11nya 
Ticari krediyi 22 
milyona çıkarmak 

istiyor 
lstanbul Geçen haf ta 

Almanya ile aramızda yedi 
buçuk milyon liralık bir mü· 
badele mukavdrsi imzalan • 
mıştı. Haber verildiğine gö
re, Alman hük:ômeti, bu an 
laşmayı yedi buçuk milyon
dan 22 milyona çıkarmak 
için hükumetimiz nezdinde 
teşeblıüslerde bulunmakta -
dır. Almanyanın bizden ala
cağı maddelerin hemen hep 
sini gıda maddeleri teşkil 

etmekt~dir. 

Zelzeleler devam 
ediyor 

Evvelki gün Ankara ve 
Karabükte hafif iki zelzele 
hissedilmiştir. Hasar yoktur. 

Yardımlar 
Ankara 5{(a a.) - )zmir 

halkının felaketzedelere te· 
berrüü devam etmektedir. Dün 
akşama kad,_r yapılan teber· 
rülerin yekunu 138 bin 470 
liraya baliğ olmuş bulunu· 
yordu. 

Samsunluların para yardı
mı 15 bin lirayı bulmuştur. 
Samsunlular ayrıca 149 bin 

, kilo da gıda maddesi teberrü 
eylemişlerdir. 

İngiliz generalinin 
tetkikle• i 

-
Hitler ne ya

pacak? 
Fransızca Lö Tan gaze

tt!sinin askeri muharriri, garp 
cepht-sinde aylardanber mo· 
dern silahl!irla mücehhez bir 
milyondan fazla kuvvetlerle 
bekleyen Alman ord olarının 
ne yapacağı meselesini, tet· 
kik ediyor. Neticesinde var· 
dığı hükmü şu sur~tle kay
d ediyot: 

"He:rkes Hitler ne yapa· 
cak'~ diye biribirine soruyor 
En ziyad~ ihtimale yakın o· 
lan faraziyeye göre Almanlar 
nihayet HoHanda, Belçika 
Lüksemburg ve Mozelden 
Rene kadar Fransa üzerin· 
den büyük bir taarruza ge· 
çecektir. Geçen birincika· 
nun başmdan beri Almanla· 

rın garp cephesindeki hazır· 
hkları hep bu maksada m.ı· 
tuf bulunuyor. Bunun bir se 
bebi vardır. Evvela Alman· 
lar bu harbi yıldırım harbi 
olar&k kısa kesmek isterler. 
Bu suretle lngiltne ve Fran 
11anın tatbik ettikleri abluka· 
nın tesirinden kurtulabilecek 
!erini ümid ederler. Geçen 
harbin acı tecrübelerini ge· 
çirmiş olan Alam askeri mu 
harrirleri ytrmi seneden beri 
Almanyaya hep böyle kısa 
bir harple muvaffakiyete c.r· 

Ankara 6 A. A. - ın . mek tavsiyesinde bulunmuş
giliz yardım komitesi tara • lardır. Bundan başka Alman 
fından teberrü ediien eşyala Erkanıharbıyesinin geçe11 bi· 
rı mahallinde bizzat felaket· bincikanunun12 sindenberi ya 
zedel~re dağıtmak uzere ge tığı bütün hazırlıkların şekli 
len Vi! hususi trenle Erzin- ve istikameti de bu ihtimale 
can nımtakasına giden İııgi· kuvvet veriyor. Almanların 
liz generallerinden D1D bu stratejik noktadan bir sür· 
mmtalradaki tetkiklerini bi · priz yapmalarına imkin yok-

1 tirmiş ve Erziııcandan ay . tur. Tabiye noktasından bile 
nlnu~llr. sürpriz ihtimali çok zayıfhr. 

General Did, Erzincan • Her halde Almanlarm garp 
dan ayrılırken lıeyanatta bu 1 cephesindeki İngiliz ve Fran 

~lunarak, zelzele mmtakasın. sız kuvvetlerinin ilk mania· 
da hükumetin aldığı tedbir · larını yıkabileceklerini ümit 
leri fevkalade mükemmel bul etmekte oldukları anlaşılıyor. 
<luğunu söylemiştir. Ancak garp cephesinde Al-

Londradan verilen haber manların böyle umumi ve 
lere göre, Londradaki Türk- büyük bir taarruzları eUerin· 
lngiliz yardım cemiyeti me - de aylarca devam edecek 

:saisine dev.un etmektedir. bir harbe lazım olan petrol 
Bu ceaıiyete gelen eşyalar, benziıı ve silahın bulunma 
50 bin felaketzedeyi m•ikeın sı şartına bağlıdır. Böyle bii 

~melen giydire.: 0 k ve barın· yiik miktarda petrol ve ben 
dıracak derec ·d~ çoğaimış zin ve d~mir stokları mev· 
tır. Dost İngiliz mi!leti 11 i,1 cut değilse ayni zamanda şi· 

·yardım ve teberrü'eri de • maiden ve cenuptan yapacak 
v..ım etmektedir . latı b:r taarruz ile ellerine 
Dost Y unanjstanın Romanyadan petrol ve ben, 

zin lsviçre :fen demir geçir· 
mek isteyeceklerdir. Bugün 
bu ihtimali hatıra getiren ba 
zı deliller ve hareketler var· 
dır. Bir kerre Almanlar Zig 
frid hattını şimal denizinden 
lsviçreye kadar uzatmışlardır. 
Bu suretle garp cephesinde 
lngi lizlerin ve F ransızlarııı 
müşterek bir taarruzlarma 
en az miktarda bir kuvvetle 
mukavemet edebifaler. Di· 
ğer taraftan son zamanlar
da biri . Romanya hududla· 
rıııda Galiçyaya, diğerin Is· 
veçin müntehasına mukabil 
olan noktalarda Baltık deni· 
zi sahillerine olmak üzere 
asker tehşit etmiflerdir .,, 

teberrü ü 
Atina ~ Auado~u fe:aket

zedeleri için Yunanistanrn her 
tarafanda•açılün teberrü liste· 
sinin mikdarı 3 nıılyon Drah 
mıyı bulmuştur. Teb~rrüler 
hararetle devam etmektedir. 

940 büdç~si 
Ankara - 1 martta Bü· • 

yf-k Millet Meclisin.. verile· 
cek olan 940 bfüçesi ıçın 
hazırlıklar dev.ım etmekte· 
dir. Her v~kalet kendi büt· 
çesini hazır lam lkt.1 ve ım· 
liye vekaleti de u 'llumi mas· 
raf ve irad fasıltarı üz .. rinde 
tetkiklerine d~vam ederek 
bii~Ji huırJaaaaktadır. 

. YENIGON 
:su §42 w: • 

Avrupa lhir Türk tütünü 
harp içinde ulmak için 
kıvranırken lngiltereden bir he-

Baş l incide yet geldi 
lavya Başvekili ve Hariciye lstanbul - lngilterenin 
Nazırı Markoviçin misafiri memleketimizden satın alaca· 
olarak dün akşam hususi ğı tütün hakkında temaslarda 
trenle Nişe giden Türkiye Ha bulunmak üzere İngiltereden 
riciye Vekili Şükrü Saracoğ geniş selahiyetli bir heyet 
lu ile Yunan Başvekili buraya g e 1 m i ş t i r . 
Metaksas, Nişde kalaba· Heyet buraya gelir tgd-
lık bir halk kütlt~si tarafın· mez derhal tütün firma!ariy
dan coşkun tezahüratla kar· le temhsa geçmiş bulunmak· 
şılanmışlardır . Halk, "Yaşasın tadır. 
Cümhurreisi İsmet lnönü,ya· lngi'tere şimdiye kadar 
şasın Yunan Kralı, yaşasın memJeketimizden senede an· 
Balkan Antantı! " diye bağır· cak lSObinkilo gibi cüzi mikJar 
mışlardır. da tütün almakta idi . Bu sene 

Londrada tc::fsirler bu mikdarın milyonlarca kilo· 

Londra 6 A.A.- Bal
kan Antantı Konseyinin mii
zakt're sonunda neşrettiği 
resmitebliğ Londrada büyük 
bir memnuniydle karşılanmış-1 
tır. Bütün lngiliz gazeteleri 
bu müzakerderle, Cenubu 
Şarki Avrupada sulhun kati 
surePe muhafaza edildiğin· 
den emin görünmektedirler, 

Yugoslav matbua 
tının neşriyatı 

Belarat 6 A.A.- Yugos 

yu aşacağı tahmin edilmek· 
tedir. 

Romanyaya mühim 
mikdarda pamuk 

sattık 
İstanbul - Romaııyaya 

yeniden külliyetli mikdarda 
pamuk s&h~ı yapılmıştır. Parti 
pek büyük olduğu için husu 
si vapurla gönderilecektir . 

Sovget 
ordusu 

lavya matbuatı, konferansın Başı 1 incide 
hitamı münaaebetile dostane Bu yardım meselesi üze· 
neşriyat yapmaktadır. Gaze- rinde Berlinde müzıtkereler 
lelerin mütalia11 ıöyle bülisa devam etmektedir. Havalar 
edilebilir: / müsaade eder dmez Alman 

"Neşredilen resmitebliğ t gönüllü taburlarının Finlan<li· 
lıer türlü _h~yali şayiaları ber 1 ya cephesine gönderileceği 
taraf etmıştır. tahmin olunuyor. 

Balkan devletleri, uzun ve Diğer taraftan haber ve· 
acı tecrübelerin neticesi ola rildiğine göre, Sovyetlerle 
rak birleşmişlerdir. Müşterek Almanya arasında harp gemi· 
caphemiz her gün biraz leri mübadelesi yapılacaktır. 
daha kuvvetleniyor Müşterek Denizaltı harplerinde olduk
menfaat, müştere:k acı ve müş ça mühim zayiat veren Al· 
terek zorluklar var. Bütün manya, Sovyetlerden 15 tah
bunlara müşterek bir hal su- teıbahır alacak ve bunların 
reti bulunmuıtur. Bütün va· yerine "Hitler,, sınıfından 
tandaşların yüzünde tatmin Rusya ya krovazör verecP-k· 
edici bir his okunmaktadır· tir. 

Nişden hareket 100 bin el bombasına 

jAlmanlJad 
27 Genç idadi 

edildi · 
Amesterdam - Geçen 

kanun ayındaJAlnıanyadi 
~işi idam edilmiş, 12 ki 
ıdam~ mahkum edilmit 
3e hüküm henüz infaz 
memiştir . 

Bu .. lardan altısı vatana 
yant't,3ü yangın çıkarmak 
~i cinayet 12 si hırsızlık 
gec .. ! tecavüz, 8 i ceph 
bulunan askerlerin Sz 
na dolandırıcılık cürüınl 
den mahkum olunmuşla 
Mahkuml"!rin büyük bir 
•111 nı gençler te~kil etm • 
d\r. 

J ;wpon tayyarele 
Fransız müsteml 

kelerini bombar 
man ettilt:r 

Paris 5 (a.a.) - ve 
habe~lt"re göre, Japon t 
rele_rı Fra.nsız HindiÇin· 
dekı-'arazıde bulunan d 
yolunu bombardıman t!t 
lerdir. Bu bombardıma 
Jan 5 Avrupalı ile 7 
telef olmuştur. Hadise, 
sacla derin bir infial v~ 
ret uyarıdırmışhr. 

ilan 
Reyhaniyede oturan 

Keyyali oğlu Reşit tarafı 
müddeaaleyhReyhaniyedB 
ra?ıı ölü :\.ltııılıSüleyman v 
sınden Ali, Sülman, H 
Zeynep, Hatice, Elif, En 
aleyhlerine Reyhaniyede 
ki 402 ma!ızar numar 
kayıtlı akarııı msfımn ke 
sıne n ı s f ı 11 1 11 

müddeaaleyhlere ait o 
ğunddn kazaen taksimiui 
mfş müdde~aleyhlerden 
leymall Altunlunun ölü 
Haticenin kocası olup h 
Suriyede bulunması hase 
tebligat yapılctmıyan aslan 
riyenin Hamam Ôm~r 
köyünden Genç ağa zade 
vere hukuk usulü muh 

Niş 6 A.A. - Türkiye rag ... men meleri kanunun 141 

H l · k" 6 ( ) y maddesine tevtikan ili Hariciye Vekili Şükrü Sara· e sın ı B.a. - a· 
b t h b. ı· · · tebliğat icrasına muha~k 

coğhı .ile Yunan Başvekili ancı gaze e mu a ır erının 
Metaksaş, bugün şerefleri· cepheden verdikleri maluma nin dt> 4,3,940 pazartesi 

t S t d nüne talikıncı karar veril ne verilen bir ziyafetten son- a nazaran, ovye or usu 
ra buradan hareket etmiş· son taarruzlarda Fi ıı siper- olmakla müddeaaleyh 
lerdir. Ziyafetten evvel Tü· )erine 10::> bin den faz(, el rin muayyen günde Rey 
tün fabrikası gezilmiş ve bombası atmış, topçular da ye Sulh hukuk mahkeın 
Yunan Başvekili Yugolavya· 10 binlerce mermi savurmuş· bizzat gelmesi veyahut d 
da gördüğü terakki ve inki· tur. Buna rağmen, Finlerin nuni bir vekil göndt"r 
pftan merttnun olduğl.Jnµ mukavemeti kırılama nışttr. aksi halde muhakemenin 
Yugosl•vyayı terk"derken se .. F~nler bu taarruzu pü~· yabmda yapılacağı ilföıen 
nelerdenberi hissettiii emni kurttu~ten sonra, parla~ bır • liğ olunur. 
yetin bir kat daha artmış : mukabıl harruza g«:çmışler 
olduğunu görmekle sevinç ve Kızılo:~uyu k~ndı .. hatla-
duyduğunu söylemiştir. rının ge~ısıne . çekılmeg~ mec 

Şükrü Saracoğlu da, Bal bur etmışlerdır. • 
kan Milletlerinin bergün bi· Sovyetler yenı asker 
ra.~dah~ mütesanid ve da_ha topluyorlar 
muttf'hıd oldukları kanaatıle Moskova 6 (a.H.) - Sov· 
Yugosıavyadan ayrıldığını yet hükumeti 920 ve 921 
~e bunda_n çok mesud -~ldu smıfl:ırmı silah altına çağı· 
gunu, Nış lıalkmın goster· ran bir emirname neşret· 
diği büyük hüsnükabul ve miştir 
samimiyP-tten dolayı duy :lu· ---·--------
ğu memnuniyeti açıklamış Gündüzde 
ve demi,ıir ki: 

"Yugoslavyalılar emin ol· 
sun ki, bu dostluk ve bu 

Fransa ihtilalı 
T ANKi büyük şaheser 

Hakim Ve 
Razım Gül'I e 

Kayıp mühür 
'' Sadettin ,, naımna 

kuk mührümü kaybettidl· 
mühürle yalnız avukat 
zi Atabaııa umumi hir " 
let vermiş buluıımaktay 
l~undan başka mezkur 
hürle hiç kimseye bo 
olmadığ& gibi, herhangi 
muamelede de kullanın• 
mı ilan ederim. 

Bozüyüklü 
--- - - ---------
Neşriyat Müdür: 
Sefüo ÇELENK 


