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Stzlcrü 'BALCJOGLL 

Sahibi ve Bas'muharriri .... 
(Sayısı heryerde2 kuruş) Çarşamba 

Seüm:ÇELENK 
Neşriyat;Müdürü 

~~azeteye ait yazılar.Neşriyat.. Abone:ı:' Yıllı : ~5 Lira 
Udürü adına gönderilmelidir: Yabancı memleketlere .8 Lira 

~nların her kelimesinden Günü geçmiş ·sayılar 5 ,kuruş 
~ıuş alınır ücret peşindir ·r eJefon: ı. 46·- P. K. 24'
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Dünkü zelzele felô.keti 
Yozgad köglerindeki bu felaketin acı biıan 

çosu : 300 ÖLÜ var 
12 köy harap oldu, 60 yaralı var - Jiarp ve sulhün ınüşfik 
Yardımcısı olan Kızılay d~rhal yardıma koşarak felaketzede 

vatandaşl2ıra 350 çadırla yiyecek ve elbise gönderdi 
Ankara 30 A. A. - Bu tamamile harap olmuştur. lere dağıtılmak üzere 150 

'abah saat 3 ile 3,30 ara - Şimdiye kadar gelen maili • denk elbise Vt! çamaşrr da 
Stnda yurdun muhtelif yerle mata göre, tahminen 300 ölü hazırlanmıştır. .. 
tinde yer sarsıntıları olduğu ve 60 yaralı vardır. Hayvan .~nkara 30 (\; A .. ~ Bu-
evv 1 l ·ıd· ·ı · t" Akşa telafatının miktarı henüz yük Millet Mechsı Reısı Ab-e ce m ırı mış ı. · B · 
ına k d ··t mmi n tafsila· tespit edilememiştir. dülbalik Renda ve aşv~kıl 
la .. a ar mi ule ç" b Kızılay teşkilatı derhal Doktor Refik Sayddm bu sa· 

gore ze ze e arşam a, f l"k k d k" f r d E . 
Yozgad' Çankm Amasya, ke a edt mı~ta asıdn a ı ek a- bah saat 9,3b0 ad k" 1K1me

1
su· 

Si ' . ç' d d f'tze elerın yar !mına oş- da giderek ura a ı ızı e&y 0?P, Zıle ve orum a .a muş ve bu sabah Y ozgad deposunda bulunan malz~me 
'Yrıı saatlerde vuku? ~el mı~ mırı takasında~ i felaketzede ·• yi tetkik ve gözden geçır · 
Ve asıl zelzelenınşıddetı lere ilk yardım olmak üze· mişlerdir. Bu tetkik esnasın· 

Ozgad köylerinde olmuştur. re 350 çadır ve 100 .sandık da Kızılııy merkez umumi 
~erkezi Akçadağ madeni hurma gönderilmiştir. Bun • Rf"isi ile azalar da hazır bu· 
01iln bu zelzelede 12 köy dan başka yine felaketzede· lunmakta idi. 
!!lııı... !!!!!!~~~~~~~~~~ 
8u seneki koza mahsulüınüz Beden ter--
Bursada 1 buçuk nıilyon, Halayda 300 biyesi 

bin kiıoyu buldu 
Ankar~ 30 (a.a.) Bursada 

bu sen,.nin ipek kozası mah· 
'tılünün son ve döküntüleri de 
&atın alınmış ve bu suretle ko
~ rekoltesi bir buçuk milyon 
İloyu bulmuştur . Bunda 1 

~ka Hatayda 300 bın, Ad,g,
1 

Süvegdige 
liman reisi veka
let emtİne alındı 

. Süveydiye liman reisi Na 
t~f Arat. görülen liizum üzv 
tılle vekalet emrine alınmış 
tır. 

~~· t aşütçüler;miz 
Tav asta 

b. l'avas 30 (a.a.) -- Bu sa-
~h saat 7,30 da tayyarecileri· 

4ıı2:. ve onları takiben para-
~liı., ' . . b 1 . \' ._.u erımız uraya ge mış 
1 e co~kun tezahüratla karşı 
~arıınıştır. Misafirlere bir öğle 
~ttıeği verilmiştir. Buradan 
fleciğc gideceklerdir. 

U'"sada sıtma mü-
cadelesi 

tı Bursa 30 (a.a.) - Bttrsa 
, lttıa mücadelesi teşkilatı bu 

pazarında 250 bin ve Edirnede 
100 bin kilo ipek kozası is· 

tihsal edilmişdir ki bu rakam

lar bu seneki koza mahsulü
nün ümitten çok fazla oh.Juğu 
nu göstermektedir. 

Japonya da 
Tevkif edilen ln
gilizlerin vaziyeti 
Loodra 2~ A. A. - Tok}O 

dan Röyter ajansının aldığı 

haberlere göre, Japonyada 
tevkif edilen 11 İngiliz, ca· 
susluk suçu ile zan altında
dırlıır. Yüksek içtimai mevkii 
olan bu mevkuflar arasında 
Yunanistan, lsveç ve Norveç 
fahri konsoloslıırı olan iki İn 
giliz iş adamı da vardır. 

lngiltcrenin Tokyo elçisi 
bugün Japon hariciye Nazı
rırını ziyaret ederek nıevkufıa 
mı serbest bırakılmalarını 
istemiş ve nazır tahkikatın 
bir an evvel ikmali için emir 
verildiğini sefire temin eyle
miştir. 

Miik~ııeflerinin kay
di devan1 ediyor 
15 ile 20 yaş ansındaki 

erkek gençlerin beden terbi· 
yesine kayıt ve muayeneleri 
devam etmektedir. Her gün 
sabahları saat sekizde Hal· 
kevindt! yapılmakta oıaıı mu 
ayene ve kayıt işlerine genç 
terimiz büyük bir tehalük ve 
şevkle iştirak etmekte ve sı 
ra bekl~mektedirler. Muaye
ne ve kayıt işlerin;n önümüz 
deki pazardan evvel ikmal 
edileceği aıılaşılmaktadir. 

Altınlar 
Meydana ç·karıldı 

Dünkü nushamızdn haber 
verdiğimiz 1300 altınlık sirk< 
hakkında zabıtamızın takdire 
değer faaliyeti devam etmek· 
tedir. Çalınan 724 Oımanh 
alımından 718 i dün akşama 
kadar meydana çıkarılmıştır. 

Diğer gazi ve ruhiye 
altınla(ından 82 si bu ıun
muş diğerlerinin meydana 
çıkarılması için tahkikat ve 
araştımaları devam ed lmek 
tedir. 

• 3'l'3l!P 

Hitıer Almanuaııın -iki ş•ktan birini 
kabul mecburiyetind-c d Sovyetlere karşı 

Londra 30 A. A. _ fn- ostıuğu muvakkattir 
giliz•matbuatı Balkanlar me· Londra 31 A.A- Man· 
selesinc:!e Almdnyanın hattı çeter Goardiyan g~zetesi, 
hareketi hakkında ihtiyatlı Balkan meselelerini bir par 
hattı hareketini muhafaza et ça vuzuha rdoğru götüren 
mekte fakat Hitlerin hodbin bir yazı neşretmiştir. Bu ga• 
!iğini tebarüz ettirmektedir. zete ezciimle diyor ki: 
İngiliz gazetelerine göre, U 
Hitler İı<İ şıktan birini ka . "- zun müddet Fran-

sa ve İngilterenin Dostu kal bul mecburiyetindedir : Ya 
doğrudan doğruya cenup nuş olan Romanyaya Bulga-
Avrupasına hakiın olduktan ristanla Macaristanın dahil 
sonra lııgiltereye meyclan 0 • fazla tahammül edemiyecek-
kumak yahut Balkanlardaki leri malamdur. Bunlar kendi 
ihtilafları sulh yolile hallett~k memJ .. ketlerinin Sovyetlere 
len sonra taarruza geçın ~I(. kar.jt Almanya i~in bir kale 

Balkanların ;stikbali te . teşkil ettiğini iddia ediyor-
ferrüat itibarile karanlık fa. lar. Bu günde Bulgar ve Ma 
kat :mabatları sarih ve va • car metalibatının tahakkuku 
zihtir. için eıı müsait zamandır. 

Mihver dev
letleri 

Yugo.;lavyaya gelince:Bu 
memleket ile yunanis•an şim 
diki siyasi faaliyetin haricin
ôe lcalmışlardır. Fakat Yu-

f ransanın samimiye- goslavyayı bekleyen aki· 
tinden şüpheli! bet ortadan kaldırtlmaktır. 
Roma 30 (a.a.) - Alman Çünkü ltalya Dalmaçya sahil 

Ajansı bildiriyor: ltalyan si· !erine gözünü dikmiş, Al
yasi mehafili ve gazeteleri, manya Hırvatistanm Avustur 
Fransadaki rc-jim değişikliği· yaya iadesini istemektedir. 
ni endişe ve emniyetsizlikle Yunanistan da Makedonyayı 
karşılamaktadır. Bilhassa ga· istiyor· 
zeteler yeni Fransız reiimi· Bulgaristana, YunanMake· 
nin müstakbel sulh konferansın- donyasınin vadine mukabil sab 
da Fransa lehine bir şeyler retmesi Hitler tarafından tav 
kopıtrmak için bir manevra· siy~ edilmiştir. 
dan iba~t\! oldu~unu, Fran~a- Almanyanın hakiki dost: 
nın mazı ıle alakasını bır oletmıyacağı bir devlet 
türlü kesmek istemediğini, d S t R d va~a 
F (ansız milletinin hissiyatın· 0 a ' ovye US)a ır. u 
d b. · k"J" ·· • 1 günkü dostluk tamamile mu· a ır m ı ap vucuae ge - . i . 
diğine inanmanın müşkül ol- vakkathr. Hıtler, ııgıltereye 
duğunu, bunun en büyük taarru~ teşebbiısü "?emi ~u: 
d··lilinir. "Blum tarafından vaffakıyetl~ ;netıcdendığı 
" Maryan,, isimli" bir gazete takdirde lngiltereyi mağlub 
neşrine başlanmış olduğunu etmek ıçın ne yapacağını 
} azmaktadırlar. şimdiden düşünm~ktedir . ., 

EN SON DAKfKA 

lngilte1e > Akdenizdeki 
Japonyayı _protesto i Fraıısız müs 

eth · • 
Tokyo 31 (a.a.) - lngil· • tem/eke/erı 

tere hükiin:eti, son günlerde 
Japonyada tevkif edilen İn· 
yilizler dolayısiyle Japonyaya 
şiddetli bir protesto notası 
vermiştir. 

Ingiliz matbuatının 

Düşman toprağı 
sayılıyor 

:0~ azami faaliyetle çalış
biış Ve 59215 vatandaşı sıkı 
l ~ llluayeneden geçirerek 
111 ıso kişinin kanlarını tah· 
•ıt "" bunlarJan 1900 kişide 
ba~ a tnikrobu bularak der· 

Haber verildiğine göre, 
yüksek bir binada mevkuf tu 
tulun legilizlerd en biri ken· 
dini pencereJefl atarak yere 
düşmüş ve hurdehaş olarak 
bir saat sonra ölmliştür. 

neŞriyatı 
M. Cemigel i Loııdra 31 (a.a) -- İngi-

liz rnatlmatı, Japl)nyadaki 

Londra 31 A.A.- Avam 
Kctmar1tsın• fa harp kaçağı 
kontrolü hakkında beyanat
ta bulunan Kontrol Nazırı 
bitaraflarm ihracat ve ithali· 
tını kolaylaşhrmak için yeni 
kolaylıklar ihdas edildiğini, 
Cezayir. Tunus ve Fas müs
temlek~lerinin de düşman top 
rağı olarak ilan ve buraya 
girecek mallarla buradan çı· 
kacak mal!arın müsadere olu 
nacağım söylemiştir. 

n\l tedavisine başlamıştır 
~il nlard, n buşka bataklıkları•ı 
~~;IJtulrnası işine de ehemmi 

y''erihnektedir. 

tni Erzin can şe h· 
1\ ti kuru uyor 

~t2:.itıkara - yeni kurulacak 
~ttıı~\~aıı şehrioin yerini is · 
l\~tı ;ı etmr:k üzere bir ka 
~U~proiesi hazırlanmıştır. 

Unıet bu projeyi enkı -

Mevkuflar arasında 38 sent> 
denberi Röyter aiansımn hiz 
metindt> bulunan bir zat ta 
vardır. 

sa bir zamanda tahakkuk et 
tirmek için lazım gelen bü -
tün tedbirleti almıştır. istim
lak edilecek olan yerler zel 
zeleden zarar gören halka 
parasız olarak yerileccl:tir. 

Amerikaya taşını tevkifler dolayısiyle Lord 
yor Halıfaksın dün söylediği nut-

N k T 1 u ıa ~ vip ederek, juponyaııın 
Nevyork - evyor ımes ş:ınt.ıj yapmak suretiy!e İn· 

gazetesine nazaran, Nı-v·Jer d 
~giltt>re en yeni tavizler ko· sevdeki Princetoıı şehrinde 

" parmak ist~diğini, bu hare· 
söylendiğine göre, Milletler kt-ti 1 beynelmilel kaide ve 
cemiyeti yakında f'konomik k munJara, uyj?un olmadığını 
ve mali ı;ervislerini Princeto h 

yezrırak japonyaya ücum et· 
na nakledilacektir. Bu şehir 

k d 
r .. ektedirlPr. 

harbin nihavetine a ar mn Almanların tayyare 
kür cemiyetin trknik şube}ı> 
rini de minafir etmeği teklif zayiatı 
etmiştir. Londrn 31 A. A. - Yapılım 

,. 

kati tab minlere göre harbin 
bidayetinden b~riAlmanların 
yekun zayiatı 5000 kişiyi ve 
tayyare zayiatı da 2YOO ü bul 
muştur. 



Belediyenin 
nazarz dikka 

GDn aşırı : 

Bana Necilik 
/lan Bulgaristanın 

foprak daVQSl Antakya ;cra memurluğıı 
• 
ıne 

Tırnmmış Fransız terbiye 
ci ve psikoloğlarından Atfred 
Binet Çocuklar üzerinde yap· 

dan: 
harp lngiltereye 60 . 

H rpte sonr aya1 Antakyanın Kebusiye kO'~ 
ka lmış yünden ö'ü Kiygork Balcı~1 

" 

genusı vermesı 

ısteniyor 
Yukarı mahalleler 

susuz 
Şehrin yukarı kısmındaki 

mahalleler halkının bir ço · 
ğundım hemen .h~rgüo ayni 
şikayeti alıyoruz : Delne su· 
yu yukarı mahallelere çıkın& 
yor ve susuzluktan ı. kırılıyo· 
ruz. 

tığı tecrübeler neticesinde 
bir kısım çocukların her şeye 
lakayt nazarlarla baktıklarını, 
hiç bir mevzua karşı merak 
ve a\aka beslemediklerini mü-

Nevyork 30 (a.a) - Go· 
zeteler Amerikanııı lngiltere· 
ye daha çok yardım etmesi 
lüzuQ1una İşaret ederek di· 
yorlar ki: 

Sofya 30 A.A. Alman- terrkesinıa izafeten vıtrislerı 
yadan dönen Bulgar Başve· Eşi Sima, kızı Nektar,~;; 
kil\ Fi\of Kral Borisle görüş deşları oğulları Karabet og~o 
tükteıı sonra gazetecilere be Kirop ve Asadur oğul\arı 

ses ve Artin Balcı. 

" Hitlerle bizim ara-
yanatta bulunarak demiştir o 
ki: MurisinizKiyğorkBalcıya01 

Bu yaz.mevsiminde su • 
suzluğun ne demek olduğu
nu takdire hacet yoktur. 
Yukarı mahallelere su gitme 
mesinin iki sebebi olsa ge • 
rek : ya su kafi değil, yahut 
şehrin,,aşağı kısmındaki ma· 
halleler balkı suyu fazla is 
raf etmekte ve bu yüzden 
yukan maha\leıer susuz kal· 
maktadır. 

Her iki şıkta da da Be· 
lediyeye düşen vazifeler var 
dır. Eğ0r su kafi gelmiyorsa 
bunun bir çaresine bakmnlı, 
aşağı kısımdaki sular israf 
ediliyorsa tetkikat yaptıra· 
rak fazla suyun israfına ma
ni olmalı ve yukarı mahalle 
ler susuzluktan kırılırken a
şağı ! mahallelerdeki halkın 

lüzumsu:t. yt>re su israf eden 
leri cezalandırmalıdır. 

Senelerden beri teva\i 

eden bu şikayetlerin iinüııü 

almak ve bu su sıkıntısını 
bir an evvel halletmek la
zımdır. 

Antakya ve Hassa 
belediye talirnatıarı 

Antakra ve Hassa Belr
diyele ri sthbi zabıta talim;ıi· 
nameleri Dahiliye Vekaletin 
ce tastik ~dilmiştir. 

' Macar Matbuatı 

ne dıyor? 
Budapeşte 30 A.A. -M&J 

car matbuatı. Romen Macar 
hududunun adilane bir şııok,I 
de değiştirilmesi için <lerhal 
müzakerelert- başlanması lü
zumunu ileri sürmekt,.dir. 

şahade ,.troişti. 
işte bu müşahade ve ina· 

nıştan sonra ortaya, tükrçe· 
d" (Neme lazımcılık, bar.a 
necilik)diy~ tercüme edebile· 
ceğimiz Nemportkizn(•kelime· 
sini atmıştır. Biz bu kelime 
üzerinde fazla d~rinlere git
meden bile aztcık duracak 
olursak, Yalnız çocuklar ara 
smda değil, büyükler içeri· 
sindede Nemr ortkistlere ko· 
!ayca raslıyabileceğiz. 

Bazıları egoist zümreyi 
(Bana neciler)deıı sayıyorlar 
Yani bu adamları kenıJı istifa
d~lerinden, kendi menfttatla 
rından hariı;te kalan her şe-
ye karşı alakasız, meraksız 

baş çe\ irip savuştukların· 
dan (Neme lazımcılar) grupu 
na ekliyorlar. Mademki bu 
adamlar(Fayda) denen ~eye 
karşı şahsi menfaatları bakı· 
mından da olsa azıcık alak:a 
duyorlar. Şu halde bunlar ~\a 
biraz l h.jssasiyet ve kendi 
menfaatlerinin icab ettırdiği 
ihtiyaçları temine uğraştıkla-
rı için de biraz psikolojik 
varlık var dr:mektir. Öyle 
ise egoistleri tum manasile 
(Bana neci)lerin çemberi \çe-

risine sokmak pek doğru bir 
hareket değildir. 

(Bana neci)ler, onlardır 
ki, etraflarında bulunan tyı, 

kötü, güzel, fena her şeye kar 
şı bir dudak biıküp savuşmak 
la iktifa ederler, Hiçbir ~eye 
aldırmazlar. 

A ldtrmadıkları içinde her 
hangi bir mevzu üzerinde 
muhakeme yürütmezler, mü
ıı ıkaşa yapmazlar, Fikir ekle
ınezler,zekalarını itledip di· 
mağlarını yormazlar. 

mızda İngıliz donanması var. 
162 torpido muhribimizd~n 
60 tanesinin pek ala lngilte
reye satılması mümkündür. 
lngihereye aynca mali yardım 
larda bulun maktaHizı mdır . ., 

Polonyanın alhn 
hazi eleri 

Lordra 30 (a,a.) - Po· 
lonyaya ait altın hazineleri 
hiç bir zarar görmeden İn· 
gilteı eye nakledılerek yer
leştirilmiştir. 

Suçlu Fran!:.ız devlet 
adamları 

Vişi 30 (a.a.) Harp 
mesullerini cezalandırmak 
için teşkil edilen adalet divd 
nı faaliyete başlamıştır. Mu· 
hakeme edilecek olan nazır· 

lar şunlardır: 
Daladye, General uam

len, Reno, Leonblum, Man· 
del ve Gilaşambrdır. 

Alman tebliğine göre 

Berfin 31 (a.a.) - Dün 
akşamki Alman tebliği: 
·•Duvar limanmn hücum ede 
tayyarderimiz limanda bulu· 
nan ct-man 32 hin tonluk 4 
veıpuru o derece- hasara u~" 
ratmışlardır ki bunlar batmış 
tdakki edilebilir. Üç Alman 
tayyaresi üssüne dönmemiş· 

tir. Manş denizinde 10 bin 
tonluk bir krovazörle bir ti· 
caret gemisi batırılmıştır. 
Almanyanın şimali ~arbi:;İ ıe 
hücum eden İngiliz t.ıyyare· 
leri askeri olmıyan hedeflen 
bombalar atmış'ardır. 

Düşürülen Al m n 
tayyareleri 

" Hitler ve Rıbheıı· Antakya Noterliğinden reseP 
tropla görtişnıelerimiz baki mun zzam7 l5 umumi 180 ~:. 
ki bir anlaşma ve st mı mı susi numar ve 22,8,934 
yet havası içinde cereyan rihli bir ay vadeli bir k

113 

etmiştir. Alman devlet adam senet mucibine<! Antakyaoır. 
larında tam bir anlaşma h t· Mahsen hiristiyan mahalle.~ 
vası gördük. Bulgar mille- de oturan Avukat Firuz • 
ti hadiselerin iokiş fını iti- zatın oğlu küçük At akele 

0 

mad\rı b .. klı l ebilır. lan (150)0smanlı altın lira~ 
Buradaki hissiyat, Bul· b(".rcu vadenin hütulüııe rıı~ 

garistanın Romanyadan iste men ödenmemiş olmasınd~ 
d f . t 

diği • topraklar ınt-selesinin olayı alacağının maa aıı ~ 
harpten so.ıra h lledih•ceği sili için alacilklı velisi Av1

\ 

hakkmda Bulgar Başvekili Firıız Hanzat tarafından sÇ, 
nin Hitlerd n vadalmış oldu lan icrai takip üzerine siı e 
gu merkezınd dir. re tebliğ edilmek üzere.~ 

Röyter ajansı ne mmıza çıkcrılan icra eınır 
rinin mahalli ikamctlcri11iı 

diyor? mechuliyetindtm bahisle ~ 
Bükreş jQ · A - Röyta vezzi tarafından bila teb}ıı 

muhdbıri, Ronı n Başvekilı ı iade edilmiş bulunmasına~ 
ile ~lariciy · Nazırının Al· zabıta marifetile ayrıca >'1

0 
man •e Ita:yan Devlet a !a'll hrılan tahkikat neticesinde 
larıle yaptıgı gön.işmP-lerd ~ turdıığunuz yerlerin belli oı 
Hi ti eri ıı Bulgaristan ve \1aca- madığı aııla ,ı \ mış o\ ması0' 
ristanla derhal Lir uzlaşma içiıı mebni icra ve iflas kanuoıı~J 
müzakereye girmesini Romen 75inci maddesi delaleti( 0 hU~ 
devlet Adamlarına ısrarla usulü muhakem •leri kafl"d 
tavsiye ettiğinin s iylendiğini nun 141 ve müt~akip ınıı 
bildir nektedi · !erine tevfikan bu bapt~ ~ 

Çünkü ınıhver dE>vletleri t bl ~ · ·r 11• 

ll\ahsulu.. kaldırm-•:lun .. vvel c ıgm ı anen yapılması .. :d ı. 
.. ... rar verilmiş olduğundan ılY ~ 

vakit kazıınm -ik istemektedir tarihinden ıtib,-ıren iki af 
ler. Diğer taraftan Almanya d h k ~ 

t 
etle a mahfuz kalma t 

ve- ltaly;mın ynkrnda ngilte· re bu müddet zarfwda 
reye taarruzu geçf"cekleri deyeceğiniz varsa icra d9~ 
hakkında Romen Nazırlarını sine müracaatla şifahi ol' ' 
teminat verdikleri söy\en- veya yazılı itirazınızı bı~ 
mektedir. meniz lazımdır. Bu wiid J 
Ticar-cthane ıarfında itiraz ctmeJiğ

1

,-
•akdirde cebri icı aya Je\ J 

Ve mü ss sat sa
hiplerine 

Harı, pdnsiyon; bekar oda· 
IJr•nı işletenleri ... banka bın 
kn dsirel ri ıkrds, istikraz 

in menkul ve gayri ınerı r 
emvali.ıiz satılark borcıl11 ~/ 
fo edilect"ği tebliğ mak~ 

• • • t1 ~ 
na kaım olmak rizerc ılıı 
nu ... 

Sulhun ıstikbalde devamlı c.I 
ması iç:n Romen -Macar hu· 
dudu'1un makul bir hudud 

Şu halde bunlar dimağ• 
ları körleşmiş, zekilan paslan· 
m:ş, düşünce kabiliyetleri bo· 
zu\mllş, bakıp görmiyen, e-

Londra 31 (a.a) - Ev· J 
ımi s şelerini iıntiyaıh imli 
yazsız Ano'loyiın, kop.uatif 

olması lazımdır. 

Rornauyada Res· 
mi tebliğ neşredildi 

şidip duymıyan ve tenbellik 
urubaları içnisinde sosyete
lerin sırtından birer parazit 
gibi geçinen zararlı mahlu\{-Bükreş 30 A.A.- Başve 

kil ile Httriciye Nazırının Al 
manya ve İtalyadan dönme· 
leri nnint\sebetile~bir resmiteb 
liğ neşredılmiştir.Bu tebliğde 

lardJ 'l baş< b rşc:y değilleıdir. 

görüşmelerin siyasi ve i ktirndi 
bütün meseleler üzerinde ve 
çok samimi bir hava içinde 
cerey.111 ettiği ve sulhun ida 

mesi hakkında yalnız umumi ı· 
1 prensiplerin alakadarlarla mu 

zakert> edileceği bt"yan edıl 
mektedir. 
Letouyanıu Vaşin g 

ton sefiri 
Kronos 31 A. A. - Loton· 

yanm sovyt tlere ilhakı maz· 
batasmı götürmek üzere bir 
heyet Moskovaya ha reket ey 
lemi~tir. Lelonyanın Vaşing· 
ton sefiri vatan h~ini ilan e· 
dilerek mallarının müsadere 

'sine karar verilmiştir.'" 

Fakat çok kimseler maalesef 
bunları (kendi halinde, hiç 
Gir şeye karışmaz, iyi adam· 
dır) Jiye taııırlar. Halbuki 
iyi ad<ıın lakabını daha ziya
de muhiliııe faydalı olanlara 
vermeliyiz. 

Her ne olursa o1suıı (ııe· 

rnelaz1ınc1)J:.ırn tarclfdarlık gös· 
termemekle beraber, dünya· 
nın bugünkü vaziyeti karşı
sında her vatandaş siyasi ha· 
dist'lerin hepsini cankulc.ğiyle 

değil, biraz da lakeydane 
karşılamalıdır. ı.Çünkü öyle 
hadiseler vardır ki, strf k11 
laktan kulağa girer~k mil
letleri içlerinden yıkmaya 
çalışırlar. Onuo için yalınız 
bu cepheden biraz (nemela· 

velki gün Alman tayyareleri
nin Duvr "limanına yaptıkları 
hücumda düşürülrn Almaıı 
tayyarelerinin adedi 25 i 
bulmuştur. 

Alman tayyareleri dün 
akşam bazı lngiliz şehirlerim· 
bombalar atmış insanca te· 
lef at olmuştur. 

Hitıer, Su h iste 
miş mi? 

Londra Röyter: Ameri-
kada intişar eden bir habere 
nazaran B. Hitler, lsveç Kra 
lı Majeste Gustave vasıtasiy 
le Londraya bazı sulh teklif
lerinde bulunmuştur. 

İngiliz hükumeti tarafından 
Stokbolmdan hiç bir sulh tek 
lifi alınmadığı resmen beyan 
ediı mektedir. 

zınıcı) (bana neci) yani nem· 
porlkist olmalıdır. 

SEZER 

ve s1ir şirkd\erin her nt-vi Yayla fağ aslıye 
tican thane, tuccar yazıhane mahkemesınden: O 
leri. fabrilıa, iınalathaıı "',depo Müddei Yayladağ1ııı11 ~ 
aııtıripo, ardıye, mağaza, ve lu bahçe mahallesind~'1,11 
dukkan, hastane, doktor, ebe fız oğlu Mahmuclun uO~ıt 
dış dokt<"ru ve bu gıbi nıua· 1 sının tesciii hakkında ~I, 
yene ve tedavi yerleri ile di- da~ı asliye hukuk 111~.b el' 
rıi ve sair umumi müessesat sine aı;tığt davanın ro'/ 
avukat. bu gibi takip işlerile nunda: bil 
uğra~un ve. yazıhaneleri ida Müddeinin davası .:8 Jel 
re edenlert (1701) S tyılı ka- riilmüş olmakla ınud 1;& 
nunu:-ı 'ırıııci marJ.desı muci karısı Çuhadar kızı rf.~ 111 

b 'hetıfl 
bine" vr bu kanunun sureti o~a nış olJuğu c.1 • tetıl 
tatbikine dair talimatnamenin fusa tescili::e kabılı ,11 
ta:-ifı " chıle bir veya 2 Nolu olmak üzere karar ı;e 
beyaıınameyı polise vermeye • ilaıı olunur. 
mecburdurlar. 

b,8,9-10 Tdritıine kadar 
bu kııııum mecburiyetini ifa 
etmeyenler bakkmda bu 
kanunun sekizinci maddesi 
değiştiren {209 J) Sayılı kanu 
nun ikinci maddesinde yazıh 
Türk cezn kanununun 43 Ün· 
cü m..ıdJesı uhkamma göre 
cezalaııJırac ıgın dan Konan 
müddet içınd e merkez kara-

. ~ 
·cıl 

ıerı /t 
koluna beyan11a01e bıl , 1 

Melerı ve yeniderı ~' 
. ısrlıı JJ 
tıcarethırne açan .. f1 ıı ~ 
yanların 2t saat ıs· ~e' 
yanname vern1efe ıı"'' 

bı-~ 0ııı 
oldukları te ıg 


