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;; Nı··ı s sayı ında Ma1eşalimiz 
Teşekkür ediyoı· 
Kurtuluş bayramı müna-a~ 200,000 memur çalışacak 

;: Sayımın tam ve kati bir ~ekiJde doğru 
e 0lrnası içi yurdun her f€lrafında ha 

zırlık hızla devam ediyor - sayımda 

sehetile Valimiz Sökmensü 
erle Sayın MAreşalimiz Fev
zi çakmak arasında teati edi
len telgraflaı ı aşağıya koyu· 

yoruz: 
ÇOK SA YıN MAREŞAL 

FEVZi ÇAKMAK 
ANKARA 

Çok fay dalı iki iıjanJ 
guvası açılıyor .t' • 

Şehrimizde Akşaın Kız Sanat mektebi 
ile Is enderunda bir kollej bu yıl tedri

sata bcışlıyacak 
Haber aldığımıza gilre 

Maarif Vekaleti .:şehrimizde 
açılması evvelce tasavvur 
edilen Akşam Kız sanat mek 
tebinin önümüzdeki ted \'İs Yl· 
lı başında faaliyete geçmesi
ne karar vermiş ve bu ka -
rar Vilayet Maarif müdürlü
ğüne bildirilmiştir. 

Diğer taraftan yine mem 
nu~iyetle haber aldığımıza 
göre, Türk Maarif cemiyeti 
lskenderunda bir kotlej 'açıl-.. 
ması için kararını vermiş ve .. 
bu hususta vilayetimiz maa• 
rif müdürlüğüne talimat gel· 
miştir. Gerek Akşam Kız 
sanat mektebi ve gerek kol· 
lejin açılması için 1'azırlık
lara başlanmış bulunmaktadır. 
Her iki mektep için eyliil • 
de talebe kayıt ve kabulüne 1 

ba~anacakhr. · 

0
.. .. 40 ton kağıt harcanacak 

k·Ut~? ~eml~~et, ~nü~üz- görmüştük ki nuf~~umuz arlı 
q,. 'b:rıncıteşrının'lO ıncı pa- ı yor ve. bu .1ırtış_, du.nyanm h.e 
tii' ıunü yapılacak olan üçun men hıç ~ır ~ulletıne. nal>ıp 

:ı· ~Umumi nüfmı s yımmın olm~ya~ ~ı~. nı_~bettedır. 
iiS , ıtlıklarile meşguldur. Çok Şımdı uçuncu sayıma hazır 

~ıtıuııu ve o nisbettt<: zah- lanıyoruz. Bütün vatandaşla· 
0~' ~tli ve masraflı olduğu için rın gayretiyle dikkatle ve in 
kı· Q~k beş senede bir tekrar tizamla yapılacağı muhakkak 
0180 -bilen bu sayım işinde is- bulunan üçüncü sayımın bize 

~ız hepimize vazifeler düş vere~eği rakamları ~35 neti· 
ar- ktedir. Bize memleketin celerıyle mnkayese ed0 ct k 
e~ :r sahada hakiki çehresini v.: son beş yıl içindeki artı· 

~\l d .. - . 1 -erecek olan sayımın mu şımızı a o~renmış o acagız. 
~akiyetlt! bitmesi için üze- Bu, heyecanla beklenmiye 

aıı llıiz d.. ' f l . b değr.r. e uşen vazı e en e· . .. 
ltısiyerek yapmamız lazım· Buyuk nüfus sayımı için yapı 

k~ ·r. l<aç kişiyiz? Ne işlerle lan hazırlıklar ve bu mühim 
~Şgulüz kac;ımız evli kaçı- memleket işi hakkındu ista-

tfaS ~~ ~eka~ız okuma ~azma tistik umum münürü Celal 
eııımiz kaç kişidir'? Hülasa Aybar beyanatta bulunarak 

lafl cı...ı d · · k. h' <q eket hakkında öğrenme emıştır ı: 
5 .. ~ tnuhtaç olduğumuz pek Sayımda kullanılacak evra 
gC1

1 
;(;ık malumat, nüfus sayımına kı matbua azami tasarrufla 

ıla' °'Rlıdır. tertip edilmiş olınas!na rağ· 
li~e Onun içindir ki sayınım men 40 tonu mütecaviz kii-

1ah1111 '4atılmasmdaki muvaffaki· ğıda ihtiyaç göstermiştir. İs 
ıa:ıt nisbeti, öğrenmeğe muh- tanbulda tesis edilen d•ğer 
sııı' ~. olduğumuz malumatın sı bir servis bunların vilfıyetle-

lıyle çok yakından alaka· re sevkine başlamıştır. 
~t~ır. Şu muhakkak ki sayım ~iğ~r taraftan hazırlıklar.~n 
~ hlk bir memleket işidir eksıksız olması va sayım gu 
&~ bu iş ancak, vazifelerimi nü gerek sayım. mem.u~larının 

8ilrrıimi olarak benimsedi- gerek halkın vazıfelerını tered 

!Jıltıi~ zaman kolay ve doğ· düdsü~ _v~ noksansız yapabil 
bır surette başarılabilecek me!erı ıçın başlanmış bulunan 

tn· . radyo propogandası gittikçe 
~ •zım, üçüncü nüfu., sa} ı· arttırılacak ve bu vasıtaedan 
l 'lldan beklediğimiz büyuk \ başka şekillerde de istifade 
•t ~. oııl ~,. ıızmet var, memleketimiz edilecektir. Sayım günü, sa 

kitBP lQ 
1
hc.kiki ınannsi) le mod t> rn yım işinde:çahşaçak memur 

1urı'1 ~"~ 1l'rle ve intizctmla yüp 'a ların 200 bine. yakın olacağı 
5jııdt, f~. olan iıçiincü sayımın ari tahmin edilmektedir. Bu me 
_,tı; lt~.lııde}iz . Bundan evvelki murlara sayımdan evvel, ya· 
dile' l~t ·~~!ardan aldığımız rakam pacakları iş hakkında mcr 
lıı'~~ -.~ 0 nümüzdedir. 927 ve 95 kezden radyo ile konferans 
tef• 1~ ~t 'llılaı ından aldığımız reko~ larla izah ıt verilecektir. Bu 

l~tııı ve mesela nüfus yekun konforanslarm tertibi için ne 
j 111 ıı> d 1llıı21n mukayesesi bize cid releı de, haııgi saatlerde iyi 

1 :ıı Övünmiye deger netice radyo dinlenHabildiği bir a'l 
Vermişti . Memnuniyetle ketle tesbit edilmiştir. 

"'' 1skenderuı1.o 
,,. Ayda iki vapur 

~iie' ıısı• t geıecek 
~k stnrıbul: Akdenize çıka-

ı1' billl .v~Purlarm · sigoıtusı işi 
ıırŞ' f ' f Cdıldiği i"in lskenderun rss<' ti. -w , 

~ııf ~ilkt erırıe bugünlerde başlana 

Paraşütçü
/erimiz 

lspartada tezahü
ratla karşılandı 

lsparta .t9 A. A. - Pa
raşütçüleriıniz bugün iki tay 
yare ile' buraya gelmiş ve 
tayyare alanında coşkun 
tezahürat in karş\lanmışlardır. 
Par.ışu tçulerimiz tayya-

Hatayın kurtuluş yıl dönü 
mü 23 Temmuz da büyük teza 
hürat ile kutlanırken Kahra 
man ordumuza ve büyük Ma 
reşalimize karşı halkın gös· 
terdiği duyğıılar1 şükran ve 
inan duygularınt sahşi tazim 
lf!rimle arzederİm 

HATAY V AL1L1GıNE 
ANTAKYA 

Hatayın Anavatana kavuş
ması yıl dönümü münasebetiy 
le Ordu va hakkımda göste· 
tPrilen sevgilere tt>şekkür 
ederim. 

Genelkurmay Bşk. 
Mareşal · 

Fevzi ÇAKM ~K 

Balka11Ja,-da 
Almanyanın tek 

hedefi nedir? 
Londra 29 A.A. - Lon 

dra .. siya!>i mehafili Balkan· 
lıırdaki son va:t.iyet hakkın
da henüz bir noktainazar 

Akşam Kız~Sanat 111ekte· 
bi için bu senelik f rkek Li
sesi karşısındaki Süreyya 
Halefin evi kiralanmıştır. 
Akşam Kız Sanat mektebi 
gelecek sene Kız Sanat ens
titüsü haline getirilerek, kız· 
\arımız için mükemmel bir 
irfan ve sanat yuv11sı olacak 
tır 

Bu suretle Hatay önü • 
müzdeki tedris yılında çolc 
kıymetli iki irfan yuvasına 
ka 't'uşmuş bulunacaktır. 

Zabıtamızın mühim bir 
muvaf f akigeti 

1300 altun liralık bir sh·katin fajllcri iki 
saatte meydana ç1karıldı 

Rızkallah Ke-bariti adlı 

biri dün sabah polise müra· 
caat ederek kasasından 724 
Osmaou ve 500 gazi altını· 

11111 çalındığım haber ver· 
miştir. Son- beş giln 
ve içinde k a s a y a 
anahtar uydurulmak suretiyle 
aşırılan bu paraların sarik· 
terini meydana çıkarmak 
ıçin derhal faaliyete geçen 
z bıta memurları iki saat 
sonra ayııi evde oturan Rız

k ıllab kebarjtinin akrabasın· 
la n Ha1ilLeve.ntJle oğullarının 

vazivetini şijpheli görerek bun
ıen yakalamış ve bunlar suç-

larını itiraf ederek toprağa 
gömdükleri altınların mühim 

bir kısmını çıkararak teslim 
etmişlerdir. Paralarm diğer 
kısmı da araştırılmaktadır. 
Halil Levendin oğlu ve ik· 
tisat matbaasının sahibi Sup· 
hi Levent üç gün evvel ls· 
tanbula gitmiş ve bu seya· 
beti şüpheli görüldüğünden 
dün İstanbul emniyet müdür· 
lüğüne hayat telgrafla 
h1tdise ihbar edilerek Snp· 
hin~n derhal buraya iade 
edilmesi istenmiştir. 

Zabıtamızın göstf':rdiği bu 
ınuvaffakiyeti tebrik ederiz: 

serdetmemektedir. Yalnız, 
şimdiye kadur gelen haber
l ~re gör~. mevcut intiba şu 
dm: Almanyanın Balkanlar· 
da bir tek hedefi vardır oda 
Alman yanın menfaatidir. İki 
\ eya daha ziyade Balkanlı 
.ievlet arasııı.la vukua gele· 
cek bir h1rp Almanyayı sı· 
lnntıya c üşiırecek,bu halAl
manların bilhassa R"om.ınyu· 
dan petrol Almas111ıı mani 
olacaktır. 

Diğer taraftaıı mihver EN SON DAKiKA • 
devletlerinin pek yakmd Bal C •• h • • \ 1 [ • 
kan1arda yapacağı hareket, um urreısı- ' spanga- ngı 
evvela Yugoslavyayı, ,sonra ' mizle tl Jzz mÜnasebafl 
Türkiyeyi, yani İngiltere ve ' 
Sovyet Rusyaya karşı sem- G t.NERAL FRAN~U A- Gerginleşiyor mu? 
patisi olan iki memleketi RASINDA TAA Ti EDI- Londra 30(a.a.) -İspanyanın 
tecrid etmek te ~ebbüsl\ c- LEN TELGRAFLAR Mayorka adaları civarında beş 
lacaktır. A nkara 30 A. A. - İspan- lngiliz harp gemisi demirle-

Romen Nazırları yanın milli bayramı münase· ıniştir. lspanyadaki bir İngiliz 
b ~ · i ~ t- Cümhurreisimiz Milli şirketinin İspanyol şirketıe-

döndüler ~t\1 İ ·rnıe İnönü ilt!lspanya Üt\V rine devri ve iki lngililiz ban· 
Bükrf'Ş 29 A .A. K0· le t Re-isi General Franko a- kasını•ı yakında lspayadaki 

manya Hariciye Na~ın il e 1 rasın da s ımimi tebrik ve te· faaliyetlerini tatll edecekleri 
Başvekili Romaduo bu ray., 'lP~ Uir telgraftan teati edil· h b . . d b .... k b" 
gelmiştır . Nazırlar Yu ,05• nıiştır a erı ıspanya a uyu ır 
lavyadan geçnken lıütıın is V • [ J i heyecan uyandırmıştır. 
tasyo!! ıarda karşılnnm1şıardır .ı eıtz ze ze eı.er Saatta soo kilomet· 
Başveki l gazetecilere kısa / ı ı kara 30 A. A. - Bu sa- re u aıı tayyareler 
beyaııatta bulunarak halen bab ..\ ııkara, lstanbuı Kay· V · Ç t 30 A A 
nikbiu olduğunu v~ istı kbal· seri, Erzincan Ni-"de A ~kşıng onf b "k 1. ·d·-. ·· ı "~ ' f T k ' . 0 merı an a rı a arın an 
dede nıkbın olacağını Joy e· •' e rz • on, o at ve dığer ş:- . . SOO k'l ~ 

~~· 'tnı ır :. Deniz yolları idaresi 
~i ~ltla~o~lerden iki vapur kira• 

0!ıl' ~'tişnı·uzer~ müzakerelere 
1 h"•il ış ve arada anlaşma 

' () olrııuştur. 
re alanında halka paraşüt 

miş, gelir gelmez saraya gi 'ı irl erde muhtelif şiddette zel· bırı saatta . 
1 

ometre 
deıek Kral İk görlİ müştür Zt>le\er hissedilmiştir.1nsunca uçan ve lngıltere. hesa~ına 

V;ıt, ğrenildiğine göre, idare 
k l\ Ve s·· 'Ph: . ı umer vapurları sa 
\!it stıyfe mutabakat halinde· 
b . f •şı .. e erlere pek yakında 
b· '"tıııc k ır \t 8 ve on heş günde 

"Pur kaldırılacaktır. 

kuHanma hakkırda izahat 
vermişler ve paraşlitle çok 
muvaffakiyetli tecrübeler 
yapmı~lardır. Alanda topla
nan halk paraşütçülerimizin 
bu muvafrakıyetini sürekli 
alkışlarla karşılamış, lardır. 

Bu seyahat hakkında hiçbir zayıat yoktur. Kayseride bazı yapılan tayyarelerıP tecrube-
nıüspet malumat yoktur . binaların duvarları çatlamıştır. si muvaffakıyetle yapılmıştır. 

Röytere gore Anıerikadaki Fran Fransamn Vaşington büyük; 
Bükres 29 A.A.- Röy elçisi geri çağrılmıştır. Sefi· 

b sız sefiri ter ajansının mııha iri bildı- rin halefi henüz belli Ôeğil·. 
Soııu 2 ıkincide Vaşington 30 A. A. - d. ır. 



Hatırslar: 29 

"Kuvvet bir 
lik edir,, 

Milli Şef 934 yılında 
Halkevlerinın yıl dönümü m:i· 

En büyük ha
va harbi 

Diin · lııgiltere sa
hilıE>k"İ iizet inde 

nasebetiyle söyle.dikleri kiy· cereyan etti 
metli nutuklarında şu vecize Londra 29 A. A. - Har-
ile milli birlik ve beraberliğe bin başladığındaııberi ~n bü-
işaı et buyurmuşlardı: yük hava muharebesi bugün 

" .. Bu vatanın asırlardan• lngilterenin Ct!nulm ~arki sa· 
beri muhtaç olduğu ~ey, vatan hilleri üzerinde vukua gel -
daşların tek bir aile gibi top- miştir. 100 Almttn tayyaresi 
)anarak orada vatanın ileri~· bu sabalı İngilterenin cenub 
mesine medar o!acak esaslı kısmına hücum etmiş, fakat 
faaliyetleri beraber tanzim derhal havalauan İngiiiz avcı 
etmeleri ve beraber tatbik et· tayyarclerile hava dafi topla· 
meleridir.,, rı düşmana karşı koyarak üç 

Bu vecizenin Lıize her 1 saat süren müthiş bir hava 
şeyden önce birbirimize gü· muharebesi olmuştur. 
venerek ve birbirimize yar· İngiliz tebliğine göre. Al· 

dım ederek ve day.uıarak dünya man tayyarelerinin attıkları 
sosyetesinde üstün mevki tut- bombalar pt~k az hasar yap • 
mak ve milletler arası hadisat mış ve; düşman tayyarelerin
karşısında sağlam ve varlıklı den 15 i düşürülmüştür. Bu 
bulunmamızı emretmektedir. mubarebelerdebir ço1{. İngiliz 

* • * tayyareleri hasaru uğramış 
Bir büyügümden de şu 1 ise de bunlardan ancak bir 

milli 'hikayeyi dinlemiştim: tanesi diı~müştür. Düşürülen 
•• ... Bir ihtiyar Türk köy· 15 Alman tayyaresi-ıdeıı 8 i 

lüsü çocuklarına kiymetli bir büyük bombardıman tayya-
nasihat olsun diye dokuz d~- resi idi· 
likanli oğlunu bir gün yanma Yeni tafsilat 
çağırmış ve elinde bir demet Londra 30 A. A. - Dün 
halinde buğh bulunan dokuz sabah f ngiltereye yapılan ha· 
çubuğu t',n büyüğünden baş· va akını hakkıııda Röyter 
hyarak en gencine kadar sıra Ajansı yeni tafsilat vermek
ile ell~rine verip kuvv~tlerini tedir. Bu tafsilata göre, Al· 
denemelerini ve bu dokuz men tayyareleri sekiz tayya 
çubuktan murekkep demeti relik dalgalar halinde hücum 
hangısi kırarsa onu kendi- etmişlerdir. Her tayyare bir 
smm }erme aile reisi olarak büyük dört küçük bomba 
hır kacugını da anlatm&ştar. atmış, infilaklar evleri sar 

Delıkunlılar ayrı ayrı bu sarsarak camları kırmştır. 
metı kırmak ıçin güclerini lngiliz teb iği 

J ne nı~lers~de hiç birisi mu· lng;tiz tebliğine göre, 
vaffak f)laınamıştır. bir lngiliz torpido muhribi 

En sıJn babaları demeti 
duşman tayyarelerinin attığı 

lıııe almış ve bağını' çözerek bombıı ile batım~tır. 
çubukları tek, tek kırıp Ön· Şarki Tarablusugarp Ü· 

inme koymuş · ve çocuk!a- zerinde ıngiliz hava kuvvet· 
t ınu dönerek; feri birçok keşif muharebe--

Evldtlarım demiş, gör· si yapmış iki ltalyan tayya· 
0 J'U ıuz bu dokuz çubuk rt-sini düşürmüş iki tanesini 
bı/ demt"t 1 a inde ikeıı biç d .. yt""rde imha eylemiştir. 
b rınız unu kırarr.adınız, ben Ma.ta üzerine yapılan bir 
on .ırı b d irınd .. n ayırı ıca düşrnan akmı hiç bir zarar 
sızJ 11 ız g JCIJ ve ıhtiy ır ol· yapmadan rücate icbar .!dil-
dl. nı h.:ı Je bırn birt'r kır miş bir düşman tayyare.i de 
maya muv, ffak oldum . ., nize düşürülmüştür. 

Bu hıkaye b:ısit bir mu· Alman tebliği 
teMıfeyı tckı <ırdau ibaret olstı Berlin 30 A. A. -- Al· 
d \hı dıkkut ve ibreti çekmı!k· nıan resmi tebliğine göre, 
t ıı geri kalar..az. lngilt ... reye karşı yapdan 

Atalar sözü olan ''kuv· deniz muharebesinde Alman 
vet bırliktt-dir." ve yine ata· deniz altıları y<'ni muvaffo · 
lur sözünden otan "birlikten kıyetler k.ıydeylemişlerdir. 
kuvvet doğar~"• Bir deııizaltı gemisi cema:ı 

* 48 bin ton hacnıind~ beş ti· Tanh okuyanlar, ıctima 
cart'! gt'misi, diğer bir deniz iyatı tetkiklerinden geçiren 8 l 
altı w·misi de cemarı 1 >İn ışıklı vutcındaşlar, bilirler ki; 
tonluk Lica r~t geııı i ııi batır be-şt'riyet tarıhten önceki za-

manlarda bile topluluğun za· rııış, 18 bin to .• luk bir krova 
zörti d,. hasarn uğratmıştır. rurelıni hissetmişlerdir. 

ilk in anlar; nesilleriııi ko 
rumnk ve yaşatabilmt=k için 
bir araya gelerek ken· 
dilerinden daha kuvvetli mah
luklara karşı müced ele ede· 

bi 1 m ek i~in birleşmişlerdir. 
Bugün şahidi olduğumuz 

şu dunya medeniyet ve terak 
kisi tekamül safhalarına h~p 
insanların el ele

0 

vererek vÜ· 
<.uda getirdikleri eserler de· 
ğilmidir? 

* * • Yurdumuzu daha güzel 

. 

ve süslü görmek, vatanı daha 
mesut v .. müterakki bulmak, 
vatandaşı refah ve saadet içe· 
risiııde yaşatmak ve kendimiz 
de bu mamur VAtan ve me 
sut vatandaşlar arasında ya· 
şamak arzusunu besliyor.rnk 
şu veya bu şahsi emel ve 
iğbirarları bir tarafa bırakıp 
el ele vP.rnıek mecburiyetin· 
deyir. 

.. Kuvvet birlik ve bera· 
beı lık,, dedir. 

Hataylı Şükrü OGUZ 

Ziraat Veki
limiz Konyada 

Tetkik ve halkla 
temasına devaın 

ediyor 
Konya 29 A. A. Zi-

raat Vekilimiz Muhlis Erk· 
men Konya ve civarmduki 
köylerle nahiyelere giderek 
tetkikata dün de devam et· 
miş, köyJıilerle görüşmüş, hal 
kla temas ederek ihtiyaçları 
yerinde ve alakadarların ağ· 

zmdan din(iyerek tetkik ey
lemiştir. 

Sıhhiyede 
Yeni t~yın ve 

nakil er 
Dört)·oı Belediye ebesi 

Latifo Gözütok Gökc;un Be· 
lediye ebeliğine, Eskişehir 
memleket has~aııusi hemşiresi 
ebe Pakize O züm Dörtyol 
idarei hususiye ebeliğine. 
Hass:. Belediye ebesi İsmc·t 
Dümer Reyhaniye Belediy~ 
ebeliğine, Reylıaııiye Beledi
ye ebesi Hadiye Antakya 
Belediyesi ikinci ebeliğıne 
trahum mücadelesi sıhhat 
memurlarından Mehmet Sarı 
orman Klrıkbaıı trahunı 

dispanseri sıhhat memurlu· 
ğuna nakil ve tayin edıl· 
mişlerdir. 

Kırıkhan Souksu Egitmen' 
şefliS?ine Ankara ilk tedrisat 
müfettişlerinden Faik tayin 
edilmiştir. 

Çemberlayn ha~ta 
Londra 30 A.A. Çenı 

berlayn kendisine bir ameli· 
yat yapılmaK: üzere hastane· 
ye yatmıştır. Eski Başvt-kil 

15 gün kadar hast nede ka· 
lacaktır. 

Eski Fransız Dahi
liye NCJzırı 

Vişi 29 A.A. - E.ski Fran 
ız Dahiliye Nazırı Mdnd~ı. 
Fransayı harbe sürüklemek 
iıtiyenlerlele beraber mu' ake 
me edilecektir. 

Efganistanla s~vy :at 
ler~birliği ar tsın da 

Moskova 29 A.A - Af· 
ganistnnla Sovyetler birliği 
arasında bir ticaret unlaş 

masa imzalanmıştır. Bu anlaş 
m t ile iki memleket arasm· 
daki ticari münasebat ı'lühim 
nuktarda artacak ve dostluk 
bağları bir kat ı lnhu kuvvt-t· 
lenecektir. 

Farnsız kabinesin 
de ihtilaf çıktı 
Cenevre 29 A.A Vişi-

den gelen malUmata göre, 
Fransız kabinesi azası ara· 
sında mühim ihtilfiflar çıkmış-
tır. Hariciye Nazın, ahi
liye nazırı ile yaptığı şiddet· 
li blr münakaşadan sonra 
istıfa eylemiş, bunu gençlik 
ve terbiye Nazırının istifası 
takib eylemiştir. Daha bir i· 
ki nazırın istifa edeceği 
anlaşılmaktadır. Bu vaziyet 
karşışında Mareşal Petenirı 
mesai arkadaşlarım kamilen 
değiştir(."rek yeni bir kabine 
kurması bt!kleıımektedir. 

Ba kanlarda ~ilanen tebliğtJ 
(daşt Bırincide) Antakyamn Salihiye ma 

riyor: lesinden Supbi Bastuniye 
Romen Naztrh~rının Al- Antakyada Zeki Şamiye 

manya ve ftalya seyahatinden mış iki buçuk Osmanlı altı: 
bir tesviye suretıle dör. Jük- lirası mukabilinde 5 EyJul 9 
!erine . dair hiçbir işaret yok· tarih ve 204 sayılı Akit se 
tur. lngiltenin, Bulgarista· dile t~rhin etmiş olduğU11~1 
nm {omarıyadan arai'j talebi gayri menkulün müddeti b 
ni s mpati ile karşıladığı hak hını bulmasm t rağmen bO 
krnda Sofyaya yaptığı tebli· cunuzu ödeınediginizden d~ 
gat Romanyada bedbinlik layı alacakh dairemize uıiir. 
doğurmuştur. Bu görüşmele· caatla rehnin paraya· ~·e\I~ 
riu tamamile iktisadi mahıyet mesini istemiş olmasına bı 
te olduğu söylenmektedir. en ~40,1222 esas numara 

Alman ajansı ne nakayd edilerek usulen ııı 
mımza çıkarıia:~ ödeme e 

diyor? ri mahalli ikrımetinizin ili~ 
Bertin 29 A.A. Alman huliyetinden Lahisle posta 

ajansı, Romen nazırlarının resinden tebliğsiz olarak ~ 
Berlm ve Roma seyahatin· ri gelmiş olmakla icra ve 1 

den bahsederken B ikan dev las kanununun 57 inci 11111&: 

letlt'ri aras•ndaki arazi ihti- 1 si delaletile hukıık usulli ııı 
laflarının k~r dı araların.da J hakemeleri kanununuıı ı4• 
ve S!:'r~est bır anlaşma ıle ve müteakip maddelerine 1 

halli lüzumuna Almanyan~n 1 fikan tebliğt\tın ilanen ysf' 
kani ol:iuğunu kaydetmekte· masına karar verillniş old~ 
dir. Ajans Almaııyan ıı bü- ğundan ilan tarihinden itil>' 
yük harpte s lalı arkadaşla- ren bir ay müddetle hakr. 
rı olan Macaristanla Bulgaris itirazınız mahfuz kelmak şat 
tana karşı sa mi ni ve dosta tile bu müddet zarfında dı 
ne b"r siyas l takib ettiğini reimw şifahi veya yazı ~it 
ilave etmektedir. müracaat1a itirazınızı bildır 

ltalyan nıatbuata mediğiniz takdirde cebriİ'f 
· t ya devamla rehnin parıtyave 

nın neşrıya ı rilmesi yolil~ borcun ödelle' 
Roma 29 A.A. 1ıal- ceği tebliğ makamına ksiJll 

yan matbuatı Rom':!n Nazırla olmak üzere ilan olunur. 
rmm seyahatinden ve Balk.m K h d e 
mesele! rinden b ... hsederken ayıp şe a etnaJll . b 
harp sonrası Romanyasınm 1329 yıh Antakya rner ı.ı 
şuu,.suz bir şekilde kuruldu· kez rüştiyesinden oldığırıl '~l 

şebadetnamemi kaybettim· lqt ğunu Macaristc.1nın Roman- > .. 
Yenisini alacağımdan eskifl' 'Cl yadan arazi taleplerinin ta- İl 

mamile tahakkukuna bugün nin hükmü yoktur. 

b Haydar oğlu Cemal imkan olmadığım, cenu u 
şarki Avrupasmda sulhun ida Topal _/ 
mesi lüzumunu ilerı sürml!k· Romanyanın yeoİ 
tedirler. M k 1 · · 

Berteşgadend~ -~5 ova e çısı ~' 
Bukreş 29 A. A. - tf 

neler konuşuldu bt"r verildiğine;göre, Rorıı~; ~if 
Loııdra 29 A.A. - Röy- yanın Mosl:ova elçiliğine 1 

terin diplomatik muharririne yin:edilen eski Hariciye~~ tiıı 
6 Öre. Berteşgadcnde· Alrndn.l zırı Gafenko 10 Eığust05 \." 11 ~ 
lfo!gur ve- Romen devlet, memuriyeti başına gidece 
.ıd.ımlar• rdsu daıci konuş· tir. 
md arın mahıyetı hakkında ita lyan tebliği ~ 
s· mJiye kaddr hıçbir m.ıluıııa Roma 30 A.A iıaY' bıı 
sız .ınııştır.Fakat yapılan tah· re ı i tebliğı: ~ l?ıi 
nıir ter, Balkaııl.uda r kon o· "Tarablusgarptt•ki Ha,~ t~ı. 
mık v • siyttsı durumun iyileş kuvvetlerimız faalıyete de\'~ \'e 

mesi "çirı Almanya elınduı ederek düşman arazisinedııı laıı 
gelen gayretı sarfottiğinirı çok bombalar a•rr ış iki ~ ~ ... 

11 
kati olduğu merkezindedır. man tayyaresini düşürrn~şt~ ~ıl 
Çuııkü garpte lugitere ile Tayyarelerimizden ikisi us' 8 
karş karşıya kalan Alman dönmemiştir. J' 
ya, arkas nda ıhtilaflı bir mm Aınenkada şüpeh 1 

tak.a bırakın lk istemiyor. ı· nfilak 
b .. ( 'ıtı Yugoslavyanın bütün u go- Yuhane&burg RöYtt ~ıı 

rü~ıneleriıı haricinde bırakıl- Am.-.rik ıııın bir çak yerleıı'r ~1• ması şayanı d kkat g ı>rül11ıek- şt L ' 
de bazı infilaklar oımu b' c.ııt 

tedır Fakat Yugo~lııvyaııın Yüzmetr<'lık Jemiryolu ~~I' lı 
Sov yetler birliği ile olaıı mü rip edilmiş, birçok 111a'/, A'~ 111 
nasebetleri na7.arı dıkkate larm camları kırılmiştır• 

11 
~ a

111 
alınırsa, bunun sebebi anla· ]iye Nazırı bu suikastlcır•11 ı ha 
şılır .• ~ıuhakkak olan bir şey yasi maksatla yapıl111ııd1 &ıı 
varsa.Almanyamn ilalkonlar· beyan etmiştir. \ıı 

da ki her siyasi hareketi, Sov· I••--------~ ~ 
yet Rusyaya karşı bır h'"'zi- Gündüzde 
met havası yaratmakta olması i 
dır. ZEYNEB! V ~-~ 

Harp, Aşk, istirap v~siıl~ 
ramanlık fıimi Gör.rııe 0,~ ~ 
Yakında Esraren.gız 

Halkta 
Bu akşamdan itibaren 

Moris şövalyenin ZAMAN 
ADAMI hlmi ve pek yakm· 

da CiCl BERBER bu her 
iki filmi mutlaka seyrediniz 


