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.. J! ,,,; 1'ıeclisi münasebatı nan iş birliği gllzetesinirı ve"rilen nota 
~~att,..i ... ~ ·ı· B · rr S d "" 1 ?! - ' ba ~ı: .. ·u~n J- ulgarıstanın ,ı ür· Atinad .-ı re&rrıi bir o· ugu su~ l~r lngiıtere nıünase / 

ren hergün top k iyeden hiç bir b · !l ld4 Sofy A, :;A. . Al· cbntın kesilme 'se 
lanacak te lığ neşrr,: ui 1 man Ajan;,ı bildiriy~r : 

Vitiyef . _ t&lebi yokt"r ;\tiııa 6 A:A. ~- lngi- Bulgar milleti, lngilte· beplerini anla ıyor 
~eai V·ı .. ınuıin 94} "büt'" So(y" 7 tA. A, ~Bul liz tforiciye Na~ırı Eden enin Bulga-rismnla siyasi Sof\a 6 A.A. - İngi 
liıi t 

1 
ay~t Um1ımi Mecı• gar bükAmetjnin naıiri,ef· İli!. Genel Kut may başkanı münasebatını koJme•ini liz sefirinin bulgaristanla 

C;: .... ~rı. fındın biitç111 en • k' 1 t 1 .,... .. k '" · · 1 · ·· · • · but L ·ı ..... .- 11 r arı o aıı gAZe e er .ı.ur - nın ~tmayı zıyard erı mu hayr.etle karşılııımışbr. Bul sıyası mıioase a m ııteJı me 
ti• 'l~'Jlc~ nıu~mele ..edil· BuJg.ar mijpaşebatı etr..afm nasebetile bir resmi tebliğ gar gazetoleri bu hadise• sine dair olan Bulgar hü· 
encüın d ~n·n te~h ,pa şunları ·.a~maktadır : neşredilmiştir Bu tebliğ- nin İll_giltere için .yeni bir ICihnetine verdiği notada 
tir . .. ~ e .. ıkınal edilmit· ".Berlinde, Y.iy,ıınada dt" deniliyor ki: heziJnet aayılac41ğmı yaz: . 1Cleniliyor ki: 
.lartFıi .. •.~lliizıteki P•· ve Sof yada muhtelif vesi· "- ıngiliz Hariciye Na maktadır.lar. "' Zora ,, ga "Başvel<il Pilofun beya 
~ti iUrıu MJ.clise eri . laıerltı ı)'Bpılan ' beyanat. ıırı Edeal il~ lmparetorluk" zetesi bugünk.ü niishaşın. n:ıtma n6zaran Almanlar r. Mecı· b.. · " h llıiiz•lccr • ıı, • utçeyı Bulg•ria'4anın mihver pak· Genel Kurmay Beşkant da şu sualleri sormakta • Bulgaristanı sülbun mu a 
Jtrt~ de etırıelt üzere ~ tı~a jltihalunın bilhtlssa General Dil resıui ziya. dır : fazası için istila etmişleP 

.. t 
1

1 ~ ıtin·'--- -.n hqr .... n. 1..-f '- '- d ı A "N d b .. ··k k"' d" ır_, lb L· B l · ta n usr. ~·~U mu~ a:ı.a ve 9'omşu· ret maıtsa i e 2 martta . e en uyu ve u• ır. na uıtı u garıs nı 

~~•C&k ve ayın "rile iyi münas~t ~sası· tinaya gelmişler ve 'kral çille antantlarm mihvere sükun ve emniyeti hiçbir 
~" . ır !iiakereler .u.a A a y p n d ı ,j ı ile 'BaşvelCil tarafından kJ ntibakmaİngilizler mani dla devlet tarafından tebClit e· 
't\tr. MU.if bathmaoalG· .q\\Zl göstef.II\\flir. Başve · bul edilerek müzakero· madılar ? Çeko!llavakyada öilmemiştir. İngiltere bu 

~il Fjlof mcbusan mecli • lerd~ bulunmuşl.ırdır. 1 ıgi Bobemyada, Polonyada, hareketin mutad ..tXlmın u· 
ainde ~BP.\iariAtanın Jıer liz Hariciye Nazırı Edep FJanderde, Belçika ve Ho sullerine uygun bir hare· 
türlü tecavüzden .ic,~'>a Yunan ordusunnn glı)ster landa da, Alman orduları~ ket olduğu kanaatindedir. 
ı.. · k · ld durdurnlamadı ? Balkan Al k d tt•1•Yen ar.~r·Ncrmt' o u diğiıktılı.ramanlılc karşısın· manyanm ma sa ı 
h "li t . t' d k.J antantmın meşhur 100 fır· bul"'aristanı teliClit ve ica· 
6 unu ' n e aıı~ ır. a la µir hialel"İni izhar kası neden Alman kıtaatı ~ 

Tür~~eye karşı hattı eyleO)i~tir. bında İngiltereye karşı ha· 
.. ııı tevkif edemedi--'? lıaı:eketiınizin hedefi şu • Yu(lauistanm giriştigi relcete geçirmektir. Bunlar 

D ıı... b d" Jngllizlf"r, Bulgaristanm b dur : aimi suu+ v~ e e ı mn-uA,.lede lagilterenin b h d l · k dan ıışkl\ Bulaaristan a,. 
uw """' arış mua e e erinın ur· 6 6 

dostluk. Yuoaniıtana • ı)'ar.dmıı do- banı olduğunu ve nihayet niş bir seferberliği andıran 
Bulgarist.anm Turkiye· Jfyısile 'tun&\1 bük~eti· adeletin muvaffak olmaaı teöbirler almış ve Alman 

den biç.1.ıbir \&lehi yoktur. nin ı:üluam E•Jene !.aildi· ld . , ya ile iş birliği yıpmağa 
6alkan harbinden 1 sonra ,, lazım ge iğıni u ıutmamail· kar.ar vermiş bulunuyor. 
r- ki ·ı ai b. ·bfli.fı rilaUş \l.C·Sa.lkanlarda ~ıar dır. " Bulgar büliumeti harici bir 

ur ye 
1 

e ç U'tı~ 1 
- b.iı\ genimmeru&i jçin.iki Diğer taraftan h'!men d d 

_:mu k.Muınaş'1r.~.uıd mil • hükumet arasında t•m bir tenlikeye karşı iste iği t~ 
l b . ı.. k'k t b ~ b;itün Bulgar p'Zeteler~ l:>iri almakta serbesttir ve 
et ugWı wa l a on ~ e- mut~~at ~duğu ıaötülmüş :J -- rr k" 
di .bir .dosthık Jıa.w:Ul i&io ıc Al(l1tqya ~ ..,ijr. ıye ~ra· bu logiltereyi alakada:- et· 
de yac.amaktad••. ,, tür.,, sındaki münuebetJ.erin sa mez Ancak ıngiltere Al-

Tl"'i"'I'!" ~ Eder. ~tiuadan ayrıl· · '(''le.· • t b ·· tt' 

EDE'if.l mımJ ıQını e aruz e ır • manya ile harp halindedir. 
l y madan evvel Yunan mih<: 'mekteai'rler. 

tine bir bitabede buluna· A h tt L - Bufgaristana gelen Alman 
Lon .. dr~y a nezauıan 

döne~çk? 
Londra / A. A. -

Avam ka!!Mr.asında SoJya 
daki lngili2 .Elçisinin ge• 
ri ç~ı~ılması hak\~ınJaki 
ıus~e cew veren H~ici 
ye .asiislffan, bu b,ususta 
UMJiıtr qü)'.um~ne weri · 
len notayı ve ııoJ.:aHµ.l ıuuh 
tev)~•W1~1'lınwı~ beya • 
nah alkışlarla karş~Jlnmı,. 
tir. Mebuslardan biri Ede· 
n•n ne zaman döneceğini . 
ıormuş, bu suale Haller 
de şu oevebt vermiştir : 
" mükemmel vu.ifesirn bi 
tirfoce..... 

yılı · çinde Aqtftkya beledi 
Yf! dai~sindf' nii<abla.r,ı 
k!yılan: çiftler 381 e baliğ 
o1mµştur. 1Bu miktar 939 

1 

i~;,nırı son 7 ayında 285 

940 senesinde J\.ntnk
ya ::Selcdiyesinde kıyılan 
nikahlar '\caza merkezileBe 
lediyesi oımıyan köyler 
Hllund•ndır.8'. niabet941 
M"n"indıs azıelacakbrtÇün 
l4i A~y\ ~led"yesi ~bu 
sene yalna1 ş~bi .-de evle· 
ncoleriq nik.ihmı kıymak· 
ta<ıır. 

iman a 1 na- kıtaları da her gün artmak 
rak d·mişt\r ki: 1- • d. ? 

\"lııı:ıı~etı ne ır tadır. Bu vuiyet karşısm "unututmaz bir s ta ~ 
ı ondi-a 6 A. A. -+·- ua hülctrmetim ulgıris· Yunanistanda misafir ol· a.. 
T~.ınw gazete.si yallı • tanla ısiya~i münasebahn 

du~. Yunan milletini ı: yer : idamesine imkan görme· 
kahram.zmca ukweJDeti· • 
- L'.b ı · " Görünişe nazaran mtştir." 
ni ve vadak men~ e en• Alr»an Başkumandanhğı 
ni aylardanberi takip edi· üç suretle hattı hareket 
yoruz. 

Saadetin sırr.1 hür· 
riyet, hür.r.iyetin sırrı dı 

mücaddedir. 

Biz lngiiiuer, 2300 se· 
ne evvel 5Öyltt.ııen bir söı.ü 
.d ima .takip ettik. l~tikbal 
beik · :ıstıraplı olabilir. f" a· 
"4tı emin olunnı ki Zftier 
Laıanılmadan .azrqim\.tden 
vaqeçmiyeccğil! .» 

ç' zmiştir : Yugoslavyaya, 
Yuııanistaoa, ve Türkcye• 
ye karşı cephe ~lrnıık. Al 
mauJar şimdi Yugoslavya 
yı da mihvere iltihAk t ttir 
mek için çalışıyor 1 r. Yu· 
goslavy,anm \olaziy ı nazik 
ve tt:hlikelidir. 

Sdaniğe giclt n en iyi 
yol Yegoslavyadaki Var· 
dar vadisinden ~eç~r. Bll 
Yalan ue Fransa ya ve ne de 
FlahrJere benıer . Mo -
törlu kıtaJarm bu yolsuz 

yerlerden gcçmesij çok 
..gü&tür. 

ALmanlar, Tüdciyeye 
karşı hareketi ıona bırak 
mtşl.ıırclır. 

Yunan da:vaA Türk da 
vuı demektir. Bu i.Jci.,,d~v 
letio davası da loga4z-Oa
vasıdır. 

Bütün bunlar.d8o ..anla· 
ıılnn tek nokta var.dır: ki 
o d ı Alman yanın eıneline 
nail olanuy,.acağıdır. lngil· 
terenin H\ tlerin planları· 
m nasıi yok ede-Cetini ha 
disi!ler anlataeftt~tır. 

E.denc bu zijtaretinJ>ir 

batıra'ı olmak üır:ere bir 
çok J,~djyeler verilQ\t~tir. 

logiliz ~azetele
rinin müteleası 

..__..._ ........ ...._._---ı:._.......__.. ........ ~ ........ -.,.,.... ........ .-w·~ -

~eggand 

l;ondr.a 6 A.A.- Bal· 
lçanlardaki v.tziyet ile E
deniıı Atinll .ziyi\reti 1ggi · 
liz gaıetelerinin haşhcct 
meşgalesini teskile d~vam 
Ediyor. Taymi_Ş ga~~teıi 
diyor ki: 

.. lngiıterenin Yunani~ 
tanl.t birlikte gösterdigi 

(aonu 2 inci sayfada) 

SOtJ..DAKIKA 

Habeşistanda 
Adisahabaya doğ
ru' ileri har..eket 

Kahire 7 A . /:(. . - Ha 
beş vatanperverleri Hüyük 
bir muvafütkiyetle Heri lia 
rekete Jtwem etmektedir· 
ler.. lia~ kuvvetle rifo 1tı 

1 
giıiı kuvveUeri Adisababa 
yolu üzerinae oll!f? ~u~la~ 
tngiliz lıeuvvetlerıle ı,ö~r 1ı 

Vişiae tem~slan 
na de.vıamıediy.or 
Vişi 7 ji.A.- Buraya 

gelen General Veygand 
dün öğleden sonra Mara· 
şal Peten t .. rafından kabul 
edilmiş ve li~ndisil15 uzun 
müddet görJşmüştür. \;7ey 
gadnAmiral Dartatifit da 
~rüş~r. 
~--~~--..._ _______ __ 
ği yap'maktaiUHar. 



S.yfa-2...:: 

Tetklkler ; 

Cümhuriyet 
devrinde 

Mesleki ve teknik 
tedrisat 

Makined~ üstün olan Al· 
manya, psikoloiide ve iç· 
timai biyoloiide üstün o]an 
düşmanlarına mağlup oldu. 
Bugünkii harbin istikbali 
de Almanlar için ayni a· 
kıbeti h • .,.ıar gibi görün
m~ktediı . 

** • Almanya; 1914 - 18 
Cihan harbinde eger pa· 
t4teıin içindeki kaloriyi 
biraya ç~virip mahvedece 
ği aç kütlelere v«>rmesini 
bilen bir zihniyet sahibi 
olsaydı, Almanyayı arka • 
smdan vuran bahriyeli aç 
hk isyanı olmıyacaktı. 

Bunun gibi eğer Bah· 
rimubitte Amerika gemi· 
ıinin batırılmasından do • 
j'acalc neticeleri kestirebi 

:ıecek diplomaatik bir zeki 
mevcud olsaydı, en büyük 
bir düşmandan kurtul.nuj 
olacaktı. 

GörUlüyor ki, .. müsta 
kil kültür • zihniyeti taşı• 
mayanlar meıleki ve lek· 
oik irfana liyi" olduA-u ~ 
bcmmiyeti vermiyenter ne 
kadar kuvvetli olurlarsa 
olıunlar, bir tarafları ek· 
lfik demektir. 

Şu halde; Milli Şefimi 
ıin şu kıymetli vecizeleri· 

: ni bir kerre daha tekrar 
edelim; 

.. Uin yarım adam bir 
tam adttm değildir. ,, 

* • 
* Buradu saygı değer o· 

kuyucutarımazın mühim 
bir noktaya dikkat buyur 
malarmı rica ediyoruz: 

Hatayda Akşam Kız 
ıanat olı:uluoun açılışı çok 
kısa bir zaman içinde mu 
hitimi~e Türk Cümhuriyet 
inkilibınm verdiği nurlu 
f oyiz ve nimetlerin başta 
gcJentcrindeo;birioi teşkil 
etmiştir . Bununla müesae· 
ıeni n ilimiz istikbalinde 

:m~ıleki ve tckoik tedrisat 
bakımından çok parlak ve 
önemli adımların atılaca· 
jına müid~ci bir varlık ol 
J uğunu asli unutmamalı • 
yız. 

*. • 
Cümhuriyet kültür mü 

esseıesinin önemli pren • 
ıipJ eri den biri de; eko· 
nomik hada mühim ro· 
lü bulu.,;m Türk kadınlığa 
nan, bu roh.inü faydalı ve 
genİl! bir ölçüde yapabil· 
meıi için ona, mesleki ve 
teknik bilgiler vererek 
parlak zehiıını aydmJat • 

'9mayı ve içtimai 'seviyede 
kazardığı mevkie muvazi 
olarak, erkeğin yanında 

:. ve onun sağında iktisadi 
mücaaeriyet 1oa1ıında en 

Üc milyon 
liralık 

lalaç geliyor 
Ankara: - Tuna buz· 

larının çözülmeıi üzerine 
memleketimize gelmek üze· 
re iken yolda kalan üç mil· 
yon liralık ilaç yakında 
gelmiş hulunacaktar. 

Giyim 
• • 

Sl lÇln 
Yeni bi,. nizamna 
ıne hazırlan1yor 
İstanbul - Mensucat 

fabrikalara mümessi Herin· 
den müteşekkil bir heyet 
giyecek eşya içlıı t""sbit 
edilecek tipler hakkında 
alakadar makamlarla gör üş 
mele üz~re Ankaraya git· 
ıniştir. Hariçten ithalat 
yapmak imkinlarınm azal· 
ması dolayiıile fanila, çorap 
ayakkıbı ve saire gibi gi· 
yecelc eşyası için muayyen 
tipler kabul edilecek ve 
bu eşya memlek11t dahilin• 
deki iptidai maddelerle 
imal olunacaktır. Bu ıu • 
retle yapılacak imalit hem 
sağlam oıacak, hemde 
ucuza mal edilecektir. lkti· 
ıat Vekaleti ayakkabı ima· 
ima yarayan deri tipleri 
hakkmda alakadarların mü 
htleasım ıormuştur. Bu hu 

• susta h"zırlanmelcta olan 
izahname yakında Anka· 
raya gönderilecektir. 

M~deni kanun bo 
şanma hükümlerin· 
de tadil!t yapılat'ak 

Anlcarada.ı verilen ma
lumata göre, Adtiyt- Veka· 
Jeti medenİkaounun boşan· 
davalarma ait hülcümıeri 
üzerinde tadilat y11pan bir 
kanun liyıhaaı hazırlamak 
üzere tetlciklf"re başlanmlf 

tır. Medeni kırnunun bilhaıaa 
boşanmaya müteallik altı 
maddesi üzerinde tadilat 
yapılacağı haber verilmf'k· 

tedir. Bu meyanda hakim
lerin vicdani kamıatlerine 
daha geniş ailebiyetler ve
rilecektir. 

yüksele yerini alm11ını te 
min etmektir. 

* • • 
Unutmayalım ki; aile 

saadetirıin başlıca n zımı 
kadındır. Kadınıı. s l . te 
deki yükıek mevkiinin >aş 
hca vaafı ve bu mevkie 
ait vazifei aıJiyeıi ev ka
dını olabilmf'ıidir. Ev ka· 
Jın; ~endi hukuk ve ve • 
caibini nekadar iyi bitirse 
ve yeparH, o yuva oka· 
dar ıen ve m ıut ol&ca 
ğı gibi, bu aile kadımnm 
sosyete hayatında mevJ ü 
o nisbette tevkir kazanır. 

Bu neticf!yi alabilmek 
için luzlanmıza ev kadmı 
olabilecek teknik ve me,. 

fENIGON 

Suriqede 
Vaziyet çok ge"· 

ginleşti 
Suriyeden gelen ,Y olru 

ların anlathğma gör~ Su· 
riyede veıiyet son giinler 
de çok gerginleşmiştir .Ger 
ginliğin başlıca sebebi hal 
km bilbasS3 son ~ünlerde 
arlık gıda maddesi bula· 
maz oluşudur. Şeker, pi · 
rinç gibi yiyecek maddele· 
"ile ıaz, benzin VeSl\ire gi 
bi yakacak stokları ta~a· 
mile tükenmiş ve çok feci 
bir aıkıntı başlamlştır .: 

Şekerin kilosu 150,pet 
rolun kilosu 200 kuruşa 
kadar yüksdmiş bilhassa 
fıtklr halk bu yüzden bü· 
yük hllrpte bHe emuli gö· 
rülmemiş vir vaziyete düş 
müştür. 

Bunun n~ticesi olarak 
üç iÜndenberi bütün Suri· 
ye şehirlerinde grev ilin 
edilerek çarşılar kapanm1ş 
tır. Vaziyetin çok gergin 
olduğu haber verilmekte
di r. 

6 buçuk milyar· 
lık tahsisat 

Nevyork 6 A.A.- A· 
merika Ayan Meclisi harp 
tahsisatı olar•k orduya 6 
milyar SOO milyon dolar 
hk tahsisat layıhuı kabul 
etmiştir. Bu para İle yeni 
den çok mülWm miktarda 
harp gemilerile dr-nizal 
tı gem\ieri ve tayyare 
imal edilecektir. 

Eden Kahireye 
döbdü 

Kahire 7 A A . - An· 
kara ve Atinayı :ıiyuet 
~uikten sonra Eden ile 
General Con Dil dün Su
raya dönmüılerdir. 

Bir ltalyan g e· 
misi daha torpillendi 

Atina 7 A.A.- Yu· 
r.an deniıaltl gemisi Adri 
yatik denizinde iki ltalyan 

nakliye gemiıine rastlıya· 
rak birini batırmıştır. 

Veygand Vişiye 
gitti 

Viıi 6 A.A.- Ameri· 
kadeki Frctnıız müıtemle· 
kf'leri askeri4 kumandam 

1 General Veygınd bugün 
1 Vişiye gelmiştir. Teşrin 
1 evveldt"nberi ilk defa 

olarak Vişiye gelen Geoa· 
ral, Maraşal P~ten ve bar· 
biye Nazırı Hütsingerle 
görütecektir. --- ~~======= 

~eıriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C.1:1:.':·ınatbaıtsıANTAKY A 
leki bilgiler vermek zo • 
runda bu)undutumu:ıu, 8 • 

ca ve baba sıfatile;ber 
aıle reisine di.ışen asli va 
zife olarak kabul etmeli • 
yız . 

( Sonu var) 
Şükru OGUZ 

Arnavuf/dj 
cephes;,,J~ 

(. Başı 1 'incide) Yunanlıların ye01 

faaliyeti daha geniş bir muvaffakiyeti ,J 

lrıgiliz-Yu
nan iş birliği 

sabada tedkik etmek uze ff' 
re Eden yakınşarka git- Atina 6 A.A.- ~...e' 
miştir. fakiydl l.arekete f"'~ 

C.den Mısırdan Ankara Yunan kıtaatı 5 Sub•1. 
· d k biı miktar İtalyan ask~ 

ya gı ere lngiJiz planı... esir etmiş ve üç tJIP~ i 
rına aç1ktaıı C\Çtğa Türk ··-_.A top ve küliyetli miktr'" 
hükiimf'tine bilJirmiş vP. k . .4 ma ineli tüfenk i~tİV 
bir barb takdirinde Tür• eylemiştir. 

kiyenin emrine vereceği Al ı · ti ıoan talyan asit j 

silah ve harp levazımının geçenlerdt' torpillenet" 
mikt1rın1 da söylemiştir. batırılın bir Italyan "'p' 
Türkiye bu suretle :.ordu· rundaki 1500 askerin b' 
sunun kudret ve kuvvc::ti- ğulduğunu söylemişlerdi' 
ni daha iyi ölçecektir.Şim B lk -Jd 
di nazari sevkul ceyş pl11 n a ,,, anla ro1 

ları bir tarafa lıırakılmış- • 
tır. vazıget 

Almanya şimdi Yugos Ve Amerikadatıİ 
lavyanın da mib ver pak· 
tına iltihakını iatiyecek· tefsirler 
tir. Diğer taraftan cenu• Nevyork 6 A.A.-fl 
ba sarkacak olan Almın kanlardaki ıon inici~ 
kıtaları Türk ordusunun ve bilhassa Yunıni~ 
bir kısmına muattal bırak- Türkiyenin azimkar t*' 
mıtk ve Türkler arasında ti bakkmde Amerika lf 
bir l!ndişe yaratmak ümi · si mahafiıi şu mütale'f 
dirıdedirler. y~rütmektedir. "Türkİ~ 

Bütün bu hadiseler arasın• nan hattı hareketi ıa'I'·, 
d S f d k 

• deklarasyonundan ~ 
a. o ya a i lııgiliz Elçisi J 

halen Bullcaristandan ay· şüpbesizki deha metin 

ı muştur. Box....zl1rm korıtt" 
rı mamuı şayam dikkat 

50 ıA 
görülmektedir. olu meıelesinden c:I~ 

Rusya ile Almanya artl1. 
Tekrar yalanla· da bir ihtilaf çıkacağı ~ 

nan bit haber vetle muhtemeldir . .Ilı 
BeJgrat 6 A ~a- Yurıan arar,.... 

vaıtan: Yugoslavya Kral nı ziyaret 
Neibi Prens Polun ı, udutt3 Atina 6 A. A . .:.- I' 
Atman· Hariciye Nazırı ıiliz Erkimharbiye -~~ 
Ribbentropla görüştüğü Generlll Dili din Yfl".. 
hakkındaki haber tekrar k "b -:--..J ararga ını ziyaret d_l"j 
resmr.n yalaı.l mmakta~:hr. ve burada Yanan P" 
Alma:ı Başkuman !endiıine mülaki oıroJ' 

danı Sofyada Eski Romany• 
Sofya 7 A. A. - Bul Kralı 

garistandaki Alman kıtala Londra 6 A. A. ~~ 
rının Başkumandc.nı Gen e Eski Romanya krah ~ 
ral Lit, kısa bir müddd tün iıpanyadan ayrd~ 
kalmak üzere Sofyaya gel Portekize gittiği bill" 
miş ve Bulgar krah ile mektedir. ~ 
Başvekili ve Harbiye, Ha / 
riciye Nazırlarına ziyaret Nakliyat miinak' J 
eylemiştir, Toprak mahsulle~ ._i 

Bulgar Hariciye ıi İskender"un Şube~, 
r~ r Şehrimiz~ trenle ~ 
azırıLçekilmemiş cek hububabn depal~ 

Sofya 6 A.A.- Bul· za idhal tren ve ya .,tlf'.J; 
gar Telgraf aianaı, Bulgt\J' la sevki, 8.Niıan.ı94l~ 
Hariciye Nazırı Popofun hinden itibaren bit.ı:i 
ıitifa ettiğine dair 'çıkan müddetle ve açık ek') 
şayıaları yalanlamaktadır. ıuretile talibine veril' 

Romen Kralı na- dir. ~ 
sıl kaçtı? isteklilerin muk• ~ 

esas olacak şarttlt ~ 
Madrit 6 A.A.- Eski ş!mdide·~· g~rmeleri ~~ 

Romanya Kır ah Karo!' ile srltme ounu o]an 20 [1 
Bayan üpeskunun İsp~~y. 941 tarihine tesadüf l"J 
dan firarmı İspanyol gaze· Cf!k perşembe güniİ 
teleri fevkalade nüshaları, de istasyon ci,,,tİ...-J 
ilan etmişlerdir. Otomobil şube binasına mür•C' 
le kaçan firariler sRhta pa• ! -r~ı:-i~la~n'!""-o-lu_n_u.,...r_. --...-tlll 

npo~tl• h~dudu geçmiş 1 Hariciye Nazırı 
ve koşklerınde dört büyük Yunan başvekili a 
köpek bırakmışlardır. konuşmalar sona et 

Atina konuşmaları Müzakerderin çok 
bitti nun!yet verici bir 

neticelendigi babet 
Atina 5 A.A.- İngiliz mektedir. 


