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GUnu geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

TELE FON: 2697 
llln ıı_ 

r;;.,,_:._~erecatından gazetemiz nıesuliyet kabul etmez. 

il nümayiıleri 
Kaunaa 20 (A.A) - Vilnoclaki Polonya Li

aesi talebesinin Litvanya aleyhine tezahüratta 
bulunmuı üzerine hükümet makamlan lieenin 
bir çok dewanelerini kapatmışlar ve bu suretle 
200 talebenin dera1erinc devam etmelerine ml-
ni olmuılardır. Hükümet mak.amlan mezkur ta

lebeler hakkında adli takibatta bulunmak hak- 1 
kını muhafaza etmektedirler. 

Yeni Asil' .Matbaasında buılınqtır. 

Fin ordularının yeni bir zaferi daha 
Yüz kamyondan ibaret 
Bir Sovyet kolu ile 18 nci Kızıl 

fırka bütün ağırlığı i~e 
imha ve esir edildi 

----------------~ ... ----------------~ 
Kitera civarında da ... ~---------------
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rtlllli Şefimizin 
:Trakyayı şereflendirmel~ri muhtemt>Jdif1 
: x*x : 
EMilli korunma kanuna meri yete girmiştir~ . . 
: x*x : . . 
• • 
5 IST ANBUL, 20 (T clgraf) - Cümhurreisimiz Milli Şef İsmet5 
Elnönü'nün bu defaki tetkik seyahatleri esnasında Trakyayı şereflen-E 
5dirmcleri kuvvetle muhtemeldir. : 
E Milli Şef seyahatlerine yakında çıkacaklardır. E . . 
: ANKARA, 20 (A.A) - BaşvekaJetten tebliğ edilmiştir: : 

Muhasara edilen bir fırka müşkül vaziyettedir Mannerhaym miidafaa hattının haritası 

E 3780 Numaralı Milli Korunma kanununun tatbiki, 2 inci madde-: 
5sinin sarahati dairesinde icra vekilJeri heyetince karar1aştırılmış ve: 
519. 2. 1940 tarihinde yüksek tasdika iktiran eylemiş olmakla sözü: 
igeçen kanunun, bu tarihten itibaren tatbikine başlandığı ilan olunur. ~ . . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sinir harbi 
~dan :ervası 
il hta~an milletler 
ıeı-ınde tesir yapamaz -·-HAKKI OCAKOOLU 

U" ~ unyanın büyük hir sinir harbi için-
e çırpındığı muhakkaktır. 

)tr~elerde çelik kuleler arkasında 
ltçi ~ kuvvetler bir intizar devresi 
tdik•Yorlar. Fakat sinirlere tevcih 
\r.tti 11 harp muharip ve gayri muharip 
~. n ntilletlcre ka~ı hareket halindc
~\'ant u sahada harp bütün şiddetiyle 

il eyliyor. 
'~Ydcn evı:el surnsını tebarüz et
'lıııe . 1Steriz ki dostu ''C düşm:au ayırd 
ttıs~ın, Yayılan haberler arasında doğ
lt~ u, Yalanını tefrik eylemenin im-

llu bulunduğu bir de\ir yaşıyoruz. 
havası ~uıni tcreddiit ve itimatsızlık 
ittin içıııde en kuvvetli pıillet, sinir
~ ~.~n çok hakim olmanın sırrını lıi-
a ~ Ietir. 

LONDRA, 20 (Ö.R) - İngiliz gazetelerinin harp muhabirleri tarafından ve
rilen son haberlere göre, Siskiya Jervi kasabasında haftalardan beri mahsur bu
lunan on sekizinci Sovyet fırkasının im'ıa edilmiş olması, Soumo Salmi harbin
den beri kazanılmış en büyük Fin zaferidir. 

Çok miişkiil ''n7.i~·~tte olan KızıHarm enela ricat hatları kesilmiş, sonra ta
amıza geçen her diişman alayı birer birer imha edilmiştir. Bu fırkanın im
hnsiyle J...ndoga göli.inün şimnli şarkisinden aşarak l\lnnnerhayın hattını müda
faa eden Fin kuvvetlerini arkadan çevirme tehlikesi oı1adan kalkmıştır. 

Elde edilen bu muvaffakıyet bura
daki F~n kuvvetlerinin Kitera kasaba
sında muhasara edilmiş olan diğer bir 
Sovyet fırkasına karşı scvkedilmesine 
imkan bahşetmektedir. 

Kızılordumın Summadn Manııerhaym 
hattım yararak Viborg knsnbası üzeri
ne yüriimekte olduğu hakkında Kızıl 
kaynaklardan verilen haberler teeyyüt 
etmemiştir. 
Şimdi salfilıiycltnr nSkcri mahfillerin 

kanaatine göre l\fannerhaym hattının 
sağ tarnfınn Kızılordu tarnfından )'apı
lan taarnız Siskiya J._.rvide mahsur ka
lan on sekizinci f ırk:ıyı kurtarmak için 
::- apılnuştır. 

Helsinki, 20 (A.A) - l\lülıim mikdar
da Fin kunetlcri r.Iarc.şal l\!annerhny
min 1..-uın:ınd:-sı altında So\.')"et tazyiki
nin en kuvvetli olacağı tahmin edilen 
Vipuri iiniindc talın'?süt etmektedirler .. 
Bu miiddet ı:ıdmda Fin hn\'a ku~·et
leri lıcmcıı inkıtasız olarak Sovyet cep-

hesinin gerisindeki _yolları ve şimcndi
f er hatlarını bombardıman etmektedir
ler. 

:Finler ~·üz kamyonluk bir Sovyet 
kolunu imha etmiş.fer ve motörlü bir 
livayı ağır 7.ayintla hezimete uğratmış
lnrdır. 

Yeniden dokuz Sovyet tayyaresi dü-
şiirülmüştiir. 

HELSİNKİ, 20 (A.A) - 19 şubatta 
Abodn sekiz kerre tehlike işareti veril
miştir. 

Hasarat ehemmiyetsizdir. Ölen ve ya
ralanan yoktur. 
Diğer cihetten mareşal Mannerhay

min teşebbüsü üzerine Fin sacuklan ve 
gençleri ziraatle meşgul olacaklardır. 
Kız ve erkek olmak üzere yaşlan do
kuz ile 17 arnsındn olan takriben 150 
bin F.in çocuğu için bir nevi seferberlik 
i!nn edilmiştir. 
Yaşlan 12 ile 17 arasında olan kız ve 

- SONU 2 İNCİ SAHiFEDE -

tiin \ 1tibarla kulaldarınuza fıslanan bü-
lığ1 

1 
aberlere inanmamak, soğukkanlı- ...... • •• • • ..... , • • •• • • •• • ....... •• ................. •••••• .. •••••••••• ••••••••••110

"
0
': 

t1ı ~en bıramamnk, nihayet hiikiime- Matbuat Heyeti lstanbulda : 
:ta)( •• ediğiıniz sonsu7. itimada dayana- x*x : 
h •sı-= .. v ·· ·· .. ı l lın k , . tlgijn·:'".. e gucumuz e meşgu o a : 
''aıir un şartlan içinde en başta gelen ı t t • ç ı ı h b : 
~:~~~:::.:~~~.şı~:.'A!~~~~~. zze n a ış ar ar ıni 
\a_ııu:t onümiizdeki aylar içinde çok : : 
tr.lıın· hadiselerin cereyan edeceğini : • d • ı • k B ık ı • : ltta~ ettirme~e ~ek miisaittir.. . ~şım 1 l a an ara sıra-~ 
~vaı!.ıno ve Sıg(nd hatları gerılerınde : : 
~ bi eden hazırlıklar her halde aske- : : 

~~::şha::;;;:·: .. ::::.: ~yet etmiyeceğini sanıyorl 
hat ~~akta idi. Silnhlnnnın bcbeme-

Pttütt •n_ı denemek istiyecektir. 
''"lık efiklc.r ise Almanyanın bir çıl
ltrı it.Yapabileceğine ihtimal ~·ermedik-
--~~ taarnızt kudrette hazırlıklanm 
~ite)f ış bulunmıyorlardı. 

l'asile • ın1 İngiltere hn\'a nazırı demok
~ ::~ denizlerdeki mutlak bakimiye
•iı .... . --~Vazi bir hn\'a faikiyeti elde ede-
~ı • · talt So ıçın programlı çalışmanın an-

lstanbul 20 (Telgraf) - Fransa hükümetinin daveti üzerine Fran
saya giderek Majino hattını ziyaret eden emekli general izzettin Ça
lışlar ile matbuat heyeti' ekspresle şehrimize geldiler. 

İzzettin Çalışlar garda gazetecilere vaki beyanatında F ransada çok 
iyi karşılandıklarını, Fransızlan sakin ve neşeli bulduklarını söyledik-

ten sonra: 
c Bence asıl harp henüz başlamamıştır. Şimdilik harbın Balkanlara 

sirayet edeceğini zannetmiyorum.» demiştir. 
Matbuat heyeti azaları da Fransızların gösterdikleri biiyük Türk 

dostlui:ıunu tebarüz ettirdiler. · 

lsveç Kralının Beyannamesi 
----------------'-*----------------

"Milletimi harba sürüklemek gibi bü-
yük bir mesuliyete katlanamam 

bunu içi1n parçalanarak söyliyorum,, 

1sveç Kralı Güstav Adcılf ve Stoklıolmdaı~ bir görünü§ 
. HEI.SlNKt, 20 (Ö.R) - İsveç kralı Nazırlar Meclisine diğer hiiyiik devletlere karşı da harbe siiriiklenmiş cılacnk· 
rıyasct ettikten sonra lsveç miJletiııc hitaben bir beyanna- tır .. Bu mcsuliyete katlanamam .. 
me neşretmiştir. · İsveç harbt: girerse Pinlandiyaya, bugiin yaphğı yardımı 

Kral, Finfandiya tarafından yapıl:ın a-.kcri yardım talebi da yapamıyacaktır. Milletimin beni anlıyacağını ve taı.vip 
İsveç hiikiiınctinin reddetmesini tasvip ettiğini söylemiştir.. edeceğini iimit ederim .... 

Kral, beyaımanıesinde diyor ki : 
•Memleketimi Avrupa harbinden nıilmkün olduğu ka

dar m.ak tutmağı vazife biliyorum. Kahir bir düşmana kar
şı harbeden Fin kardt!şlerimizin mukavemetini ha~ranlıkla 
t~kip etmekteyim. }'akat Finlandiyaya doğrudan doğruya 
hır yardım heklencmcz. 

Şimdiye hadar takip ettiğimiz hattı hareketi muhafaza 
etmek lazım geldiğine içim parçalanarak karar verdim. Ak
si takdirde İs\'e~ yalnız Sovyetlc.re karşı . deI,ril, ayni zamanda 

S~KHOJ.M, 20 (Ö.R) - is\·eç g(iniillii teşkilatlarını 
idare eden ,.c İsveçin Finlandiya lıarbine bilfiil müdahale· 
sine taraftar olan teşkilat, İsveç gençliğine hitaben çolt ha· 
raretli bir beyanname neşrederek I~in hatlarında kahir Sov· 
yet kuvvetlerinin tazyiki altında mütemadiyen açılınakt:ı 
olan bü)·ük hoşlukları müstacelen tamamlamağa İs\ cç genç
liğini davet etmiştir. Beyannamede di>·or ki : 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -

~ütt nh.aharda ı:;ona ereceğini sj)yledi. 
tiiven e{ıkler tahammül kudretlerine 
"ıisti ~tek karada \'e hnvadb bir kar 
•r~ ilik ku\'Vetler hazırlamadıkça ta: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . -~- -----------.;;;.;--...-----;.;;;----..-...--------,;..;;;;.;;;.;;;;.;;;;;;;;.;;--.----------~-------------------........ ~-------.....;;;;;.----belki g~ınek niyetinde değildirler. 

Adliye Vekilimiz Manisada Alma.o hükümeti 1Q teç- u~ ~nhar devresini de intizar
"-l11ıa11'l'lnegı tercih edebilirler.. l<'akat 
"etile.:nnın hunu beklemesine ihtimal 
lıli~l ez. Her geçen gün Almanyayı 
dil'lllek:ek~e ve müttefikleri ku\'Vetlen· 
tn .._ edır. Alman"-'a silah tecrübesin: 

------------------~.----~---------~~~ ·~----------~x*x--------------

d l\ISa b" " 
tır. ır zamandn ynpmağn mecbur· 

llunu h 
Ortaya angi ccııhcdc yapacaktır? 

~alkanta Yayılan hnberlcre nazaran 
1ıa~ıı-1ı~ ra ınütc\'ecdh bir hareketin 
lııan tı..~:· hatta Kafluısyndn bile Al
t"ktir.\· ıd:ıtına inanmak tazım gele
lllt:ttna . nkat biz im haberlerin doğru-

nllgij ınnnını~ onız. 
tıı 1etn:~ All"lım~nmn cephelerini ge
ter<tları e, 80\'J et Rusyayı Şnrk ma
~:tvvu~"\ (' · :·ı 1 mektc bir menfaat 
l'tru.. ,.... <'c!elıılecc •ine ihtimal 'eremi-d ...... \lnl •• 

ır. ta.. u Alnıanyn nbloka oltlnda-
l ettl'rd: 'c 1 nrp ınnddelcrini ancak So\'
lı:tnin el~· e kı men de Bnlknnlardan 

Sr. 'Or. 
k "'YetJ ıt ıtıüt d r Ş~rktu \e Baltıkta geni 
fiq .ı\Jın: le ·ı kubul eyliyecek olurlar
(!ıllı edl' n~ ayn bugiinhii kadar da ynr-

lter nuyeceklc.rdir. 
1lıuYaç~Ydcn ev\ el kendilerini kendi 
i_~~rını ~Uşünmek mevkiinde.. oln
~•rd~· Y ıne bundan dolayıdır ki 
"'1i; 1lğr e"' el Pinlandiyn davasını 

_ ~Yorlar. 

~ z tNcl sAHtnı>E -

B. Fethi Okyar dün 
edildi ve Manisada 

sabah lzmirde 
ayni hararetle 

harar~tle teşyi 
istikbal edildi 

Bir kaç günden beri şehrimizde bu
lunmakta olan sayın ndliye vekilimiz B. 
Fethi Okyar refakatinde refikaları 'e 
kerimeleri ile tapu ve kadastro umwn 
mUdürü bay Hulıt Ziya Türkkan ve 
rıdliye başm.Ufottişi bay Sezai, . husu'.'>i 
kalem 1:1üdürü bay Şakır Aksu olduğu 
halde dün Bandırma trcn~nc baglamın 
l'ususi bir saloııla Mani aya gitmişler
dir. 

Basmahane ista yonunda bay Fethi 
Okyar vuli, Mü tahkeın mevki komuta
nı, Belediye rehl, Parti müfettişi, P.ırti 
bşkanı, müdde umumi, Mktrrtler, Dn-
ıo reisi ve muhtclıf resmi ve gayn ,res
mi tc~ekküller mümessilleri, matbuat 
crkfını tarafından hararetle teşyi olun
muş, as1:eri bando asken kıta ve polis 
müfrczesı" tarafll}dan seltun1.anmış ve ke
ı:if halk kitlesi tarafından dA şiddetle al
kışlanmıştır1 

Adliye vekilimizin refikalarma ve 
kerimelerine garda menekşelerden ya-

f s kan d İn H V qevletleriyle Hollanda ve 
Bclçikanın müttefiklerle 

derhal ticareti ·kesmelerini istiyecek 
' . 

F n-
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Üç kadın, üç Meryem sarayın 
önünde bekliyorlardı 

medi. rayına ayak basmazlardı. Eğer basac~k 
Fakat Meryem bu teklifi de kabul et-ınünde bir Romftlı mcakcnine Romalı sa-

- Siz gidiniz.. Açhğınw istediğiniz olurlarsa bu mukaddes günde napak 
gibi gideriniz .. Dedi. Ben burada kala- olurlar~ı. Bu sebeple sarayın ~n ~ısmı~
caiım. Bir lokma ekmek bile yiyecek ha- da alelacele tahtalardan hususı bır sedır 
lim yok.. Hepiniz gidiniz.. Ben Mağda· yaptırdı. Saray civan ekserisi yahudi ol
lalı Meryem ile burada kalırım. Hem bel- mak üzere büyük bir kalabalılda dol· 
ki laanın ıakirdleri eve gelmiılerdir. Ka- muştu. 
pıyı kapalı bulmasınlar. Onlardan haber Bunlar Romalı hakimin Beni lsrail 
de alabilirsiniz. Küçük Mark'ı da bera- hakkında vereceği kararı duymak için 
ber götürünüz. Bir haber alırsanız bana toplanmışlardı. 
onunla malumat yollarsınız. Yine mukaddes paskalya gununun 

Meryemin bu teklifini ka kardeti de adeti üzere her sene Romalı vali bir ölüm 
kabul etmedi. O da kalmak istedi. Ci- mahkumunu affederdi. 
denler sadece Piyer, Mark ve Markın Zındanda İsyanlar çıkarmış Barbas 
annesi oldular. Bir kaç dakika daha ayak adında bir mahkum vardı ki taraftarları 
üstü kalmağa, bir iki saat daha aç dur· bu yıl onun affını bekliyorlar, bunun için 
mağa tebammül gösterememişlerdi. propaganda yapıyorlardı. 

Oç kadm, üç Meryem ıimdi Kaiyaka· Binaenaleyh sarayın önünde toplanmış 
nın sarayı önünde bekliyorlardı. olan halk kalabalığının ekseriyetini ve 

Nihayet bijyük kapının iki kanadı bir- bu Barbas taraftarları teşkil ediyorlardı. 
den açıldı. Y etmiı kahin çıktılar. Yine bu halkın sofu, cahil ve mutaas-

Aralıırında zencirle bağlı bir adam sıp bir kısmı Romalının kendi din işlerine 
vıırdı. Bu adam lsa idi. Yüzü, yidiği velev uzaktan olsun tehammiil edemi· 
yumruklardan tiımiı. mosmor kesilmiı· y~ kimselerdi. Plat bu hallc~n k~n~isi~~ 
ti. Bqını büyük bir vakarla dik tutuyor, karşı beslediği dütrrıanca huılerı bıldıgı 
sadece önüne bakıyordu. jçin ve ayni zamanda idaresizdir diye 

Bu sebeple tam yanından geçtiği hal- Romanın gözünden düşmemek için va-
de annesi Meryemi görmedi. ziyetini elinden geldiği kadar kurnazca 

Onu... umumi vali Pilatın huzuruna idareye çalışıyordu. 
götürüyorlardı. işte kahinler böyle muhit içinde laayı 

böyle bir adamın karşısına götürüyor-
PONSON PLA TIN HUZURUNDA lardı. 

Romanın bu yahudi ülkesi üzerine 
gönderdiği umumi vali Ponson plat, pas
kalya bayramı münasebetile Kudüste 
bulunuyordu. Bütün vilayetlerdeki Ro
malı valiler de burada bulunuyorlardı. 
Romalı valiler aslen Romalı olanlar hak· 
kında muhakeme ve ölüm kararlarını 
ıevinçle verdikleri halde bu muhitte ta· 
kip ettikleri siyaset icabı yahudilerin 
din işlerine karışmak istemezlerdi. On
lar yalnız verilen kararları tasdik eder
ler ve bu kararlar eğer Roma ıiyasetine 
uygun düşmezse red ederlerdi. Roma hu
kuku yahudilere tatbik edilmiyordu. Ya
hudiler Roma müstemlekesi oldukları 
halde kendi tevrat kanunları üzerine 
idare ediJmekte idiler. Bugün bile bir 
çok müstemlekelerde bu hal vakidir. 

Kudüste, Antonya kulesinin yanında 
Herod'un eski sarayında paskalya §enlik
lerini seyretmek için gelmiş bulunan 
umumi vali Ponson Plat burada yalnız 
bayramların devam ettiği müddetçe otu· 
rurdu. 

Umumi valiye. büyük mabed meclisi
nin o gece mühim bir muhakeme için 
toplandığını haber vermişlerdi. Binaen· 
aleyh vali sabahleyin yahudi lcihinlerin 
kendi huzuruna geleceklerini, aleyhte 
karar verdikleri mahkumu da beraber 
getireceklerini biliyordu. O yine biliyor· 
du ki kahinler, mukaddes paskalya gü-

Baş kahin ve kahinlerin alayı uzaktan 
görününce Plat maiyetindeki baltacılarla 
sarayından çıktı, sarayın önünde alela
cele hazırlanmıı olan sedire oturdu. 

Kahinler... Ortalarına zencire vurul
muş bir adam olarak umumi valinin tam 
karşısında durdular. 

Kahini azam Kaiyaka Plata doğru 
ilerledi. 

Plat lsayı göstererek. sordu: 
- Bu adamı ne ile itham ediyorsu

nuz:~ 

- O milleti azdırdı. isyana teşvik etti. 
Milleti Roma Kayserine vergi, haraç 
vermekten menetti. 

Ponson Plat, Kaiyakaya cevap verme
den maiyetindeki baltacılara: 

- Bı,ı adamı içeriye avluya alınız. 
Emrini verdi. Baltacılar lsayı rahiple

rin ellerinden ve ortasından aldılar. sa
rayın avlusuna ııoktular. Kapıyı kapa· 
dılar. 

Dışanda, sokakta Sanhedrin azalan 
ve taraftarları avlarının ellerinden lca· 
çacağı korkusu .için avaz avaz haykırıyor
lardı. 

Plat: 
- Mahkumu bir de ben hususi olarak 

isticvap edeceğim. 
Dedi ve kürsüsünden inerek avluya 

girdi ... 
-BiTMEDi-

Ticaret Vekaletinin tebliği 
~------------------~x*x------------------------

Ba zı gazetelerin neşri-
yatını tavzih ediyor 

----------~x*x--------
Ankara 20 (A.A) - Ticaret vekaletinden tebliğ edilmiştir: 
1 - Akşam gazetesinin 16 şubat tarihli nushasının üçüncü sahi

fesinde, serbest ihracata doğru başhğı ile intişar eden bir yazıda, tica
ret vekili B. Nazmi T opçuoğlu, lstanbul ticaret odası salonunda muh
telif mevzulara dair izahat verirken buğday ihracatına müsaade edi
leceğini söylemişti; halbuki henüz böyle bir müsaade çıkmamıştır de
nilmektedir. 

Avrupadaki harbın zuhurunu müteakip, diğer bazı maddelerle bir
likte menedilmiıı olan buğday ihracatı, vaziyetin tavazzuhu üzerine 
yedi bin beş sayılı kararnamenin bir, iki ve dördüncü maddeleri hü· 
kümlerine tabi memleketlere, yine diğer bazı maddelerle birlikte 9 
birinci kanun 939 tarihli ve l 2484 sayılı kararname ile serbest hıra-: 
kılmış bulunmaktadır. 

2 - Son günlerde lstanbul gazetelerinde, arpa ihracatının men'i 
üzerine fiatlerin düştüğü ve bir kaç gün sonra ihracata tekrar müsa
ade t-.dilmesi üzerine fiatlerin yükseldiği ve bu vaziyetin, arada geçen 
müddet zarfında bir kaç tacirin düşük fiatlerle arpa toplıyarak mühim 
karlar temin etmesine yaradığı hakkında bir takım yazıların intişar 
ettiği görülmüştür. Arpa ihracatı aynen buğdayda olduğu gibi harbın 
zuhurunu müteakıp men edilmiş, fakat vaziyetin tavazzuhu üzerin~ 
'yedi bin beş !!ayılı kararnamenin bir, iki ve dördüncü maddeleri hü
kümlerine tabi memleketler için 9 birinci kanun 939 tarihinde serbest 
bırakılmıştır. Mezkur kararname tarihinden itibaren geçen iki ayı mü
tecaviz zamandanberi yeniden memnuiyet vazedilmiş değildir. 

3 - Bu itibarla gazetelerde intişar eden yukarıda yazılı haberlerin 
hakikatten uzak olduğu görülmektedir. 

Arpa fiatlerinin son günlerde yükselmesi keyfiyeti ise, 7.ahire ko
mitesi kararı ile ihracatçıların, hükümetin emrinde muayyen miktar
da stok yapmağa başlamış olmalarından mütevellittir. Keyfiyet tav
zihan beyan olunur. 

Siyasa J bilgiler okul ta:cbeler:nin 
ı\danada yaptığı tetkikler 

------------------x*x----------------~ 
Adana 20 (Hususi) -- Tetkik ve spor teması için buraya gelen 

siyasal bilgiler okulu talebeleri Atatürk heykeline çelenk koymuşlar, 
Ebedi Şefin huzuru manevisinde eğilmişlerdir. 

Adana muhtelitile bir maç yapan gençler bu maçı bire karşı iki sayı 
ile kazanmışlardır. 

Siyasa) Bilgiler Okulu talebeleri Adanadan sonra Mersin ve Hata· 
ya giderek tetkiklerine devam edeceklerdir. 

ŞEHiR HABERLERf 
Vilayetin --·--Hac iz koyduğu bina-

lar meselesi 
Bina vergisi müruru :zamanını kes

mek için Husus1 Muhasebe idaresince 
şehirdeki bütün binaların tapu kayıtla
rına kanunsuz o@rak haciz konulmuş 
olduğunu ve bu işin şehrimizde bulu· 
nan adliye vekili sayın Fethi Okyara 
şikfıyet edildiğini bildirmiştik. 

Vekilin direktifiyle bu işle meşgul 
olan Tapu Kadastro umum müdürü B. 
Halit Ziya Türkan, tapu idaresinde lct
kikler yapmış ve yapılan bu hacizle•
den iki bin kadarının 1928 .senesinde ve 
haciz kararı istihsal edilmek .suretiyle 
ve usulüne uygun bir şekilde yapılmış 
olduğu anlaşılmı.ştır. 
Diğer binalar için böyle verilmiş ha· 

ciz kararları yoktur, tapu sicil grubu 
müdürlüğü, her bina için ayrı ayrı tet
kikatta bulunmak suretiyle bu mesele
yi tetkikte devam edecektir. -*-Profesör Afet 

Bir kaç günden beri şehrimizde bu
lunmakta olan Türk Tarih kurumu baş
kanı profesör Bn. Afet Uzmay, dün öğ
h"Clen sonra müzeyi. eski İzmir hafriya
tını ı.iyaret etmiş ve müze müdürü bay 
Salahettin Kantar kt>ndilerine izahat 
vermiştir. 

Profesör Afet eski İzmir hafriyatiyle 
çok alakadar olarak Agora hafriyatında 
meydana çıkmı~ olan beş parmak kop
yalariyle yine Agora civarında ve ma
bedlerin enkazı arasında bulunmuş olan 
Posidon ve Demeter heykellerini tet
kik eylemiştir. -*-On bir ıebrinlizcle 
telelonlar 
otomatlkleştiriliyor 
Posta Telgraf ve Telefon umum mü

dürlüğü telefon programının tahakku
ku etrafındaki ~lışmalara devam et
mektedir. 

Umum müdürlük imkan ve tahsisat 
nisbetinde yurdun miihim ve ekonomik 
foaliyeti fazla olan yerlerindeki telefon 
5antrallarını otomatik hale getirmeğe 
karar vermiştir. Bu cümleden olarak 
şimdilik Adana, 7..onguldak, Bursa, İ:ı:
mit, Mersin, Kozlu, Çekirge, Afyoıi, 
Adapazarı, Kayseri, ve Balıkesir sant
rallan otomatik olarak yapılacaktırr. 
İdare ve telefon santrallarını eksilttnc
~·e çıkarm~ır. -*-Deri ithalatı birli· 

ği kuruluyor 
Şehrimizdeki deri ithalat tacirleri, 

dün öğleden evvel tcşkilitlandırma baş 
kontrolörü B. Baha Erkerin iştirakiyle 
Ticaret mıntaka müdürlüğilnde bir top
lantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda, İzmirde (Deri sanayii 
iptidai maddeleri ithalat birliği) adiyle 
bir birlik kurulmasına karar verilmiş
tir. Birliğin nizamnamesi hazırlanarak 
tasdik edilmek üzere Ticaret Vekaleti
ne gönderilecektir. 

** Yeni kurulan (Palamut hülasası ih-
racat birliği) nizamnamesi tasdik edil· 
mek üzere Mıntaka Ticaret müdürlü
ğünce Ticaret Vekaletine gönderilmiş
tir. -*-EGE GECESİ 

İı.mirdeki Üniversiteliler önümüzdeki 
cumartesi ak~mı Kültürparkta Fuar 
gazinosunda bir •Ege gecesi• tertip et
mişlerdir. 

Her sene yapılına•il mutat olan bu 
eğlencenin çok parlak olması için bütün 
hazJrlıklar yapılmıştır. -x-DİKİLİDE 

ZELZELE OLDU 
Evvelki gece saat 1.30 da Dikili kaza

sında altı saniye devam eden hafif ve 
1.45 te on saniye siiren gayet şiddetli iki 
sarsıntı olmuştur. Gündüz saat 13.10 da 
da üç saniye

0

1ik hafif bir sarsıntı olmuş
tur. 

/-*-
KARAKUYU 

Köyünde bir yaralanma 
Cunıaovası nahiyesinin Karakuyu kö

yünde Siileyman oğlu Hasan Yılmaz 
ile İbrahim oğlu Ha:.an Eker birbirle
riyle kavga etmişlerdir. Hasan Yılmaz 
sopa ile Hasan Ekeri kafasından yara
lamış olduğundan tutulmuştur. Yaralı 
Memleket hastanesine kaldırılmıştır. 

~··········~··~··~··~··········~ 
- . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mektepliler Lik maçları 

2 i/2/ 940 cumartesi : 
Saat 14 te : 
Ege Lisesi • Ticaret Lişesi 
Hakem : Mustafa Necati.. 
Saat 15 te : 
Kültiir lisesi - Birınci lise .. 
Hakem : İsmail Hakkı .. 
Üçok hükmen galip .. 

Geçen hafta Altaya karşı B. takımı çı
J..aramıyan Demirsporlular, lik harici bı
rakıldığından, 25 '2, 940 tarihindeki 
Üçok - Demirspor B. takınılan karşılaş
ması yapılmıyacaktır. Üçok hükmen ga-

" Vilayet umu mı meclisinde 

Dünkü celsede varidat 
bütçe mazbatası okundu 

--------------~~.x*x-----------

y eni yıl varidat bütçesi 2,209,695 
lira olarak tanzim cdıldi 

--------x*x----------
Vilayet umumi meclisi dün saat 1 4 de olarak tanzim edilmiştir. 

reis vekili B. Nuri Esenin Teisliğinde Bütçe ile esbabı mucibe mazbatası 
toplanmıştır. umumi meclis Üyelerine dün tevzi edilmit 

Eski zabıt okunarak kabul edildikten olduğundan tetkikine imkan verilmek 
sonra, gelen evrak ait oldukları encü- üzere müzakeresinin gelecek celseye te-
menlere havale edilmiştir. hiri kabul edilmiştir. 

Bundan sonra bütçe encümeni tarafın- Bütçenin tevzini işile meşgul olmak 
dan hazırlanan varidat bütçesile esbabı üzere Ankaraya bir heyet gönderilmesi 
mucibe mazbatası okunmuştur. huıusundaki Dr. Kamuran Örsün tek.lifi 

E.ababı mucibe mazbatasında: ruznameye alınarak gelecek celsede gö-
c Bazı vilayet hizmetlerinin ifasına rüşülmesi kabul edilmiştir. 

medar olabilmek için her ne vakit vıft'İ· Bundan sonra Bayındır üyesi B. Yu
dat bütçesi tahsilat esasına müstenid ol- suf Ziya söz alarak, bazı evrakın alaka· 
mıyan rakamlarla beslenmiş ise yalnız o dar encümenlerce müzakeresinden sonra 
senenin değil, müteakip ııenelerin de mu- heyeti umumiyeye gelmeden bütçe encü
vazenesi bozularak karşılıksız açık ver- menine gönderilmekte olduğunu ve bu
diği ve vilayetle i§ gören müteahhitlerin nun da mahzurlu olduğunu ileri sürerek 
istihltaldannı vaktinde alamadıklarından ihtisas encümenlerinden gel'en evrakın 
münakualara rağbet etmemelerine ve evvela mecliai umumi heyetine acvkedi
binaenaleyb münakasalarda tenzilat icra lerek ondan sonra icap ederse bütçe en· 
olunmayarak yüksek fiatlerle ihalelerin cümenine havale edilmesi muvafık olıı
icrasına mecburiyet hasıl olduğu görül- cağını ıöylemiftir. 
müı ve bu sene tanzim edilen varidat Bu İş için avukat B. Ekrem, Murad 
bütçeai tetkik edilerek bütün bu noksan· Çınar ve diğer üyder söz almıılardır. 
lardan ari ve ayni endiıelerden mülhem Neticede 8. Yusuf Ziyanın teklifi ka-
olarak bilheaap tesbit edilmiş olduğu gÖ· bul edilmem.ittir. 
rülmü, ve bütçe encümenince de muva- Ruznamede görüıülecek bir şey ol-
fıkı mütali.a olunmu~tur.> madığmdan cuma gunu toplanılmak 

940 varidat bütçesi 2,209,695 lira üzere celseye son verilmiştir. 

Y cnilen güreşçi 
intikam icin 
arkadaşıiıı öldürdü 
Ödemişin Zeytinlik köyünden 17 ya

şmdaki Hüseyinin bıçakla öldürüldüğü
nü yazmıştık. 

Yapılan tahkikata göre, cinayet bir 
güreş meselesinden çıkmıştır. 

Ayni köyden 14 yaşında Hakkı oğlu 
Fevı.i ile güreşen maktul Hüseyin, Fev· 
ziyi yenmiş ve bundan çok müteessir 
olan Fevzi tedarik ettiği bıçakla Hti.se· 
yini öldürmüştür. Katil adliyeye veril
miştir. -*-DöRTPAMUK 
Kooperatif f lıuruldu 
İzmirdeki kooperatifler birliğine da

hil olmak üzere Ege mıntakasında pa
muk kooperatifleri kurulmaktadır. Bir
lik, ilk olarak Aydın, Nazilli, Koçarlı, 
ve Dalamada birer kooperatif kurmuş
tur. 

-*-Seycliköy Belediyesi 
Seydikoy nahiyesi belediye reisi hak

kında Belediye Meclisince verilen ade· 
mi kifaye kararı üzerinde Vilayetçe tet
kikat yapılmaktadır. 

-*-PAMUK SEVKİYATI 
Romanyaya evvelce sevkedilen 1050 

ve ikinci parti olar.tk 8225 balya pa
muktan başka bu hafta 5700 balya pa
muk daha sevkedilecektir. İhracatçılar 
pamukları hazırlamışlardır. 

Mallan yüklemek üzere vapur bek
ienınektedir. -x-MENEMEN 
Belediyesindeki hadise 

Menemen belediye reisi bay İdris Tı
naz hakkında Menemen Belediye Mec
lisince verilmiş olan ademi kifaye kara
rl vilayetçe tetkik edilmektedir. 

Viliyel makamı bu kararı kabul ve
ya reddetmekte kanunen serbest oldu
ğundan bugünlerde bir karar verecek
tir. -*-Ozüın tevzi listesi 

Kuru meyva ihracatçılar birliği ida
re heyeti dün öğleden sonra Ticaret 
odasında toplan~ ve İngiltere tarafın
dan satın alınacak on bin ton kuru lizll
ınün ihracatçılar arasındaki tevzi liste
sinin kat'i şeklini tesbit etmiştir. -x-Menemen Veterineri 

Ziraat Vekaletinden gelen bir emir
de, Menemen veterineri B. Fehim Çal
derenin Karacabey harasında açılan 
sun'i tohumlama kursuna gideceği bil
dirilmiştir. Kurs on gün devam edecek
tir. 

-*Elektrikten ölüm 
Ödemişin Dadbey köyünden 12 yaş. 

farında Hüseyin oğlu Mehmet Uysal, 
elektrik cereyanına kapılarak ölmüştür. 
Adli~·ece tahkikat yapılmaktadır. ---·--Zeytin bakım evleri 

İzmir zeytin bakım memuru B. Ha
san, Seferihisar ve Çeşme zeytin bakım 
memurluğuna, Tire bakım memuru bay 
Galip Gebze zeytin bakım memurluğu. 
mı tayin edilmiştir. --·-BİR YANLIŞLIK 
Esrefpaşada 558 inci sokakta oturan 

İbrahim Duka adındP..ki sabıkalı, ilaç 
zannederek zehirli bir mayi içmiş ve 
c'erhal memleket h3Sfanesine nakledil-

Menemenin 
Müstakbel imar plAnı 
Menemen Belediye reisliğinin teşeb

Lüsil üzerine, kasabanın milstakbel imar 
plAnının tanzimi için mühendislerden 
mürekkep bir heyetin 24 şubatta Mene
mene gönderilmesi Nafıa vekaletince 
uygun görülınüştfü'. 

4500 liralık bir i~ olan imar planı, be
lediye reisliğinin mühendis getirtmek 
teşebbüsil ile mıısrafsız yapılacak de
ınekttr. 

Menemen belediyesi yalnız mühen
dislerin harcirnhını verecektir. 

Menemen stadyumu. 
:Menemen civarında Vakıflar idare· 

sinden istimlak edilen arazide bir stad
yum inşa ettirilecektir. Bu stadyum, gü
zel sanatlar akadcmisl şehircilik mima-
1·1 B. Seyfiye ihale edilmiştir. --·--Zelzele 

-----*--
Amasya 20 (A.A) -- Pazar gecesi 

şehrimizde saat 23,30 da oldukça şid
detli bir sarsıntı olmuş ve evvelce kısmen 
hasara uğnyan binalardan bir ev yıkıl
mıştır. 

Erbaa 20 {A.A) -- Pazar günii ak
şamı saat 20,20 de burada beı saniye 
süren ıiddetli bir zelzele olmuştur. 

Kastamonu 20 (A.A) -- Dün gece 
saat 2 3 de beı saniye kadar devam eden 
orta şi<ldette amudi bir zelzele hissedil
miıtir. 

Hasar yoktur. 
Gümüşhane 20 {A.A) - Bugün saat 

8, 1 O da iki saniye devam eden amudi 
ve sa.at 12,05 geçe üç saniye süren orta 
ıiddetli iki zelzele olmuıtur. 

Hasar yoktur. --·-BİR TEKZİP 
İSTANBUL, 20 (A.A) - Eski Ru

men başvekili J uliu Mani unun tevkif 
edildiğine dair bir gazetede çıkan ha
ber, Rumen sefaretinin matbuat servisi 
tarafından kat'iyetle tekzip edilmekte
dir. 

lngilterc 
Dolarları toplıyor 

LONDRA, 20 (Ö.R) - İngiliz hUkü
meti bUtUn İngilizler yedindeki Ameri
kan dolarlarına vaziyet etmeie karaı· 
vermiştir. Yt'dlerinde Amerikan esham 
ve tahvilatı ve parası bulwıan]ar bun
ları derhal İngiliz parasına tahvil etme
ğe davet edilmişl~rdir. --·--G AN AİM SERGİSİ 

Roma, 20 (Ö.R) - Helsinkiden bildi· 
riliyor : Burada harp esnasında Sovyet
lerden alınan ganaiml teşhir etmek üze
re bir sergi açılacaktır. --·--Fin ordularının ye. 
in bir zaferi daha 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

erkek çocuklarına 100 metre murabbaı 
genişliğinde bir arazi parçası tevdi edi
lecek ve çocuklar da hu araziyi işlete
ceklerdir. 

12 yaşından aşağı olan çocuklara elli 
metre murabbaı genişliğinde bir arazi 
verilecektir. 
HELSİNKİ, 20 (Ö.R) - Düşman clün 

Kareli beruıhındaki yeni Fin hattının 
milstahkem noktalarına bir taarruzda 
bulunmu lardır. Bu 

--·--Dünyadan pervası 
olmıyan milletler 
üzerinde tesir yandlll'l!"I 

~;Ki ocAıtoeıA' 
-----~---_...,.,,..~ 

- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFSJ)S 
Balkanlan harp sahası ya,.,,. 

manyanın menfaatine uy~un dlfl' 
Buna ihtimal \'erilemez. 

Zira bu(iinkü aldıldannı da 1111 
dirde eline geçircmeı:. 

Halbılki harbin mukadderatı 
cephesinde taayyün edecektir. 

1914 harbi Almanyaya kiti bir 
teşkil eyliyecek vakıalarla doludllt• 

Bugün Almanya iki yüz elli 
relik bir cephe önünde hWey~~ 
vet ve kudreti cepheleri genişlelP59 
dirde muhafaza edebilecek midir! 

Buna da ihtimal vermek biraı: 
Cephelerin genişlemesi kuvvetlerit 
ğılmasıııı intaç eder. 

Binaenaleyh Almanya harp 
aleyhine genişletecek hu hangi ~ 
reketten uzak kalmağı tercih _.- 1 

mevldindedir. ~ 
Müttefiklere plince : Onlar A tır 

nın merkezinde bir çok milletleriıl .-f: 
yat ve istiklilleri l.ahasına bir ..,,. 
monya kurmak istiyen bir devledl fı 
betınek, cebir ve .ıddet poli~ ~ 
karak adiliUıe \'e itimatlı bir s~ 
mak için dövüşeceklerdir. Hu ~ 
yalnız Almanyaya müteveccihtir •. -~ 
da cephelerini ıcoqletmek §Öyle ~ 
hatta riyazi bir kat'iyetle tefe~~ 
etmedikçe taarruza geçmeği bile 
eylemektedirler. ~~ 

Akil ve mantık yoliyle kanla ~· 
Balkanlar ve Şark için bir tehfike 
lememek lazımdır. JJJ 

Çıkarılan ve yayılan şayiaları, ti'" 
harbinin tabii bir neticesi olank 
laa eylemek icap eder. ~ 

Bununla beraber yamnıım ~ 
söylediğimiz gibi İ(inde bulund"'?. 
şartlar bt'i müt.lialar ser=~ 
müsait deiildir. Uınulmıyan,. -~..t .. 
yen hadiselerle her in karş~~ 
timali vardır. Bunun i(iniir ki I' 
milletler ıniida(aa tertibatı ~~ı# 
kat ve teyakkuzla badiselerin ~ 
takip eyleınektedirler. . ' 

Bu dikkat ve teyakkuz hiç bit , 
man endi~e mevzuu olmamabdır· " 
başla gelen vazifemiz hakkın.,.--' 
ku\'Vetinden emin olan insanlara~ U.
sır bir .soğukkanlalık içinde ~ 
tedbirlerine mü7.aheret eylemek • ;' 
di bünyemizi kuvvetl~ndirecek bit 
saiye hız vermektir. ,.J!, 

Dünyadan pervası olnııyan bir ; 
\:OCukJanyız. Propaganda kuvvetd' lıı' 
nir zaafı yaratncaklan~ uman~ ,, 
yal sukutu ite karşılaştırmakta _... 
kalmıyacağınnz da muhakkakbr. •fi 

RAKIU OCAKodV ---·--BİR SİLAH 
Fabrikasında ini~. 
PARİS - Vaşingtondan bil~ 

ne göre, evvelki gün Kolombiyads ' 
lak eden en büyük askeri fab~J 
kaz.ı al undan nncak ilci ceset çık8fP'" 
tır. Yaralıların sayısı büyüktür. j 

Fabrika tamamen havaya u~Uf~ 
duğundan etrafındaki evlerin b~ 
harap olmuştur. On kilometre_ --~· 
ğındaki evlerin bile camları kı~ 
Askerler.. ve tulumbactlar yaralıJarl 
tarmak hususunda eJ.an çalı.şıyorı.t· rl_ 

Bu münasebetle su tesisatları - ~ 
rip edildiğinden Bobota şehri taOt 
gün .susuz kalacaktır. _/ 

IUSACA: 
•••••••• 

-~
Mektepli kızl~ 

YAZAN: Eczacı K. K4111~ 

------------~--::.--/. 
Doktor Esat Hatip oğlu dün tradl~ 

cia iki mektcpll kızımızın edebiyat~ 
leri etrafında bir münakaşılarına ~ 
misafiri olmuş, Lise talebesi old ~ 
nı kasketlerinden unlıyan doktor, I! 
!>ında cereyan eden bu münak~~..,I 
le anlattı: Abdülhak Hamit J:SOIP"""'"lı'! 
mı Paristen evvel, Pariste mi.~ 
dan evvel bulunduğu ıneselesı ~ 
ehemmiyetle duruyorlarmış, genç ~ 
teplilerden birisi canun nerede . ~ 
bulunursa bulunsun demiş, öteki~ 
en mühim noktayı hocalanmlZl ~ 
da arıyorlar demiş. Edebiyat de ~ 
de şairin, edibin ihtisasatı şiir ve ~ 
leri üzerinde durulur. vakıa şabslSI ~ 
~iyeli siyasiyesi varsa veya pek p 'I 
bir hususiyeti görünürse onlara dab' I' 
mas edilir amma, böyle nerede ~ 
vel nerede daha sonra bulund ' 
edebiyat derslerinde yer buıına" ~ 
sonra gelecek meselelerden o~ "f.f. 
Doktor ile haşhaşa verdik edebıY~ 
himizdc yaşıyan şahsiyetlerin d d';t(, 
rını bugünkü nesle anlatmak ve . 4' 
mak yollarını düşündük. Vaziy~~~ 
rin bul<luk, devir devir OsınaııvP!! 
aldığı ~ekilleri göz önüne koyduk• ~~ 
ça, Arapça telmih ve i1Jnarları o ~ 
ı.ısikolojisini düşündük. MeseleY~~ 
mühim bulduk. Osmanlı edeb•,., 
tetkik etmek bugünün çocuğuna~ ı' 
duyurm::ık, işte edebiyat hocalı~~ 
mühim noktası dedik.. Allah ~ 
de hocaya da kolaylık versin. Bu ~ 
nimi gelişi giizel yapmıyorum .. ~ 
kolaylık versin sözüyle işin zor. 
nu ifade etmek biemiyorum. 
bir kolay tarafı vardır, o 



Bir Karadeniz paktı mı? 
*-

Balkan iktısat cephesinin teşkiline 
doğru atılan kuvvetli hatveler 

----------....... ~~------·----Londra. 20 (Ö. R) - Balkan antantı Faraza Yugoslavyada mevcud bir sa- <Britanya ve Şal'b mtcınua:.mm 
nulletleri arasm.daki sıkı dostluk bağ- nayi fabrikasının mamulleri diğer Bal- Bclgrad muhabiri , yakmda bir Karade
la"" her veoile ile takviye edilmekte- itan memleketleri tarafından istihlak niz paktt hazu·lanması ihtimalinden 
dir. Balkan konseyinin akisleri hala edilmek ,;uretile Balkanlarda ınevcud bahs<>dildiğini haber veriyor. Bu habere 
berdevamdır. göre Karaderuz blokuna Türkiye. Ro-

T" ,_. y ,_, . nd dövizlerin Balkanların dışansına çtk- man~a ve Bulgaristandan baska Tu'" rki-
urıuye ve uı:oswvı· anın uzeri e masma milni olmak gibi btr gayenin ta- , 1 b 1 -

durdukları mühim mesele Bulgarista- yeye bir ittifaka ağ l bulunan Yuna· 
nın da dahil bulunaeağl bir (Balkan ik- kibi hatll'a geliyor. nLstıan da dahil olacaktır. 
lı . ..ad cephesi) kurulmasıdtr. Balkan iktısad cephesi fikri etrafında, Karadeniz pakll ~i halledilirken Bul-

Bulgari.stan, bu cepheye dahil olma- yakında Belgradda toplanacak olan garistanla Romanya arasındaki ınüna
yı kendi menfaati iktiza.« saymaktadır. Balkan ikllsadi konseyinde görüşmeler ziünfih meseleler de hallolunacakttr. 
Balkan iktısad cephesi, Balkanlıların yaptlacağt gibi, Yugoslavya iktısad nan- Karadeniz bloku. her hangi bir mcınle
kendi kendılerine yelerliklerini temine Tl da bu i;; için yakın hir istikbald!" Sol- kete müteveccih olmıyacak ve htç bir 
ıııatuftur. yayı ziyaret edecektir. laarruz hedefi t.akip etmiyecektir. 

Ruzveltin 
kemlik 

Altmark hadisesinde ha
yapması soğuk ~arşılandı ___________ ..., ,;, __________ _ 

hadise münasebetiyle Son 
Şima)i 

harp kasırgasının 
muhtemel gibidir Avrupayı sarsması 

Denizlerde 
-*-Köy muhtarları kursu-

DENiZLi. 20 (Hususi) - DenW.ide 
llöy muhtarlarına bilgilerini arttırmak 
ve köy kalkınmruıında faaliyetlerini da
ha müsmir şekilde hızlandırmak için 
o..ıl&li Halkevinde bir kili'• açılını4tu'u 
Vali bu münas•betle bir nutuk ıöyı... 
miştir. Kurs üçer gün süı·ınek üzere ilci 
devrede nihayet bulacakttr. 

- --tr-
Bir lnglllz ticaret 
vapuru diğer bir vapu• 
ile çarp1'8J'ak battı 
Londra, 20 (A.A) - Durbandan bil-

dirildiğine göre, Cheldale ismindeki İn
giliz ticnret vapuru Greystoke Caste 
vapuru ıle müsadem~ ederek balmıı;lır. 

Cheldale, kaplanı ve mürettebatından 
16 kisi kaybolmuş, 18 kişt kurtar<lmıı;
tır .. 

--~'--
12 Alman tayyaresi 
Şimal denizinde 
Londra, 20 (A.A ) - 12 A lman bom

bardıman tayyaresinin, dün şimal deni
zinde bir balık~1 gemisi grubunu mitral
yöz ateşi altına aldığı haber verilmek
tedir. 

Bir İngiliz harp gemisinin hadise ma
halline gitmesi üzerine Alman tayyare
lcl'i uzaklaşmı~lardır. Bu al<ının 1 hasara 
ve insanca zayiata sebep olup olmadığı 
mallim değildir. 

Bir İtalyan denizaltısı 
denize indirildi 
Roma 20 (Ö.R) - Aleksandr ismin

deki denizaltı gemisi bugün ıncrasimle 
c1enize indirilmislir. -·-Bir sarnıç gemisi 

Londra, 20 (Ö.R) - Amerika cüm
hurreisi Ruıveltin Altmark hadisesi 
haklrında hakemlik y"pabileceğine dair 
bir Norveç gazete•ini.n telkinleri Ame
rikada pek soğuk karşılanmıştır. 

Fransı.ı: ve İngilU * ~m~·-llıklar ___ ı _ş_im-al_k_e_n_di_' -to-praklarından lle<,mesine m~i karaya Oturdu 
denizinde bozulan müvazeneyl iade için olınası, Norveç bitarafl~ın zayi oldu- . Brüksel, 20 (A.A) - 6.500 tonluk 
gereken bütün tedbirleri almağa lc:aru ğunu (ll(isteren AltmMlı: hadisesi inııiliz laurent Meems ismindeki sarruçlı Bel
\ermişlerdir. protestosu, büliin b unlu• en ~le dil- çika vapuru Fle.Wıgue Jle Hoclt Vm 

Amerika bu muğlak meseleden uzak 
\.almalı: kararındadır. Zira Amerikanın 
ınenfaatleri mevzuubahis değildir. 

Paris, 20 (Ö.R) - Bugünkü Fransız ~ündürücü hadiselerdir. Vaziyetin nasıl H?lland ar~ında kara~a otumı~ ... 
gatetelerinin neşriyatına umumi bir ser- bir mucize ile düzeleceği pek biline- B~~orkor \Alpurun ımdad~na g~ 
levha koymak lazım gelseydi, İskandi- mez. " Va~u~ 4() ki.•ihk mlireıt .. balı ile Aıne-
navya fırtınası denilebilirdi. İsvec ve Övrde Bn. Jeueviyev Tabui.; Norve- rikadan gelmekte idi. 
Norvec;in takındıkları tavır burada an· çin vaziyeti gittikçe insanı hayrete dil- - ·· __ 

P~ris. 20 (Ö.R) - Alman matbuatt- l"'!tlamıyor. Altmark hadisesi vaziyette şürdüğünü yazıyor .. Muharrir diı•or ki: BİR İSPANYOL 
nm Altmark hAdJsesi ınünasebetile ateş ı!eğisiklik yapınamt~. yalnız perde kalk- - cAlmanya 47 Norv!'ç gemisi balll'· 
püskürmesi kimseyi aldatamaz. İskandi- mıghr. ınıştır. Şimdi Norveçin Ingittere ile ti- VAPURU YANDI 
navy" efkarı umumiyesi bam başka bir Bu hadiseı· i b"':!ka h5disclerin takip caı·elten vaz geçmesini istiyor. Norve- Ma<,lrid, 20 (Ö.R) _ Bandera ismin-
~elıre arzehnektedir. S..bebi Alınan taz- <edeceği kanaati vardır. çin deniz ticareti için muhtaç olduğu deki Ispanyol vapurunda i,tial vuku 
yikidir. Epok diyor ki : kömürü İngiltereden tedarik ettiği dü- bu)m~. n pur yanmıştır. 

Mesajero gazetesi Pe~odan Noı·- . Harp kasll'gasuıın yakında Balkan- ~ünülürse böyle bir vaziyet hakikaten Istialin sebebi henüz malüın değildir .. 
vec sahillerine kadar bütün Iskandinav- tara sirayet edeceği zannediliyordu.. şayanı hayrettir .. • -{.r---
ya sularmın Alman denizcileri tarafın- Şimdi bu kasırga şimali Avrupayı sar- Jurnala göre, Almanyarun ınült.efi.k- Belçikada komünist 
dan keyfi mayesa kullanılmakta oldu- mak üzeredir. Kahraman Fin mukave- lere karşı .savurduğu tehditiet' glllünç- propaoAMd&SI 
~unu yazmaktadtr. metinin Sovyet istilası altında ezilme- tür. Almanya garp demokrasilerine .. - "'" . . 
İ'lkandınavva devletlerinin Almanla- mesi için İsveçin iki ftrka asker gön· karşı elinden gelen her şeyi yapıyor.. Bruksel, ~O (Ö.R) :-:- . Belçıka adlıye 

rın tazyik v~ propagandalarına Alet ol- dermeğl reddetmesi. müttefikler tara- Fazlasını yapamıyorsa elinden gelmiyo~ nazı.rı, Belçikada komunıst propaganda· 
malacı İngillerede infial uyandırmıştır. fından gönderilmesi islenen kuvvetlerin demektir. • sına karşt şiddetle milcadeleden bahııet
----------------- - - ------------------------- - - ıniş ve anarşi WISlU'lannın faaliyetine 

Bir Kızıl 
muhasara 

fırka daha 
edilmiştir 

- "'-Helsinki. 20 (A.A) - Ladoga cephe- , çtktı .. 
r-; inde kazanılan 7..&fer, bu mıntakadaki 18 inci Sovyet fırkasının ü11hası pek 
muharebelerin sona erdiğme bir delil dikkate ı;ayan bir hadisedir. Çünkü. Fin 
o dedileınez, henüz bu havalide bulunan kttaları adetçe pek uülti. Her Finlandi
fırkalardan bir ka~ı müskül bir vaziyet yalının kar:jtsında en asağı yehni~ Rus 
içinde bulunmakta ve aiitr zayiata dil- Lulunduğu mübalMaya kapılmadan 
"~r olmaktadır. Bu fırkalardan biı·inin söylenebilir. Sovyct kıtaları her halde 
\'a<Giyetl şilndi talnoıniyle imha Niilmi~ Ladoga cephesini hafifletınek ınaksadi
olan 18 inci ru:ıcanın vaziyetini hallrlat- le Taipale mmtakasmda yeniden ~id
ıııaktadır. Üslerle muvasalil kesilmls ol- detli taarruza geçmi•l~r i~e de bu taar
ciuğundan kıtaların iascsi hava yolu ile ruz !:-Jinıdiyc kadar I{arcli cephesinde 
tem in cdilmekte-dir. yaptlan har~kat kadar şiddetli olmanu~-

So,·yel yüksek kumanda heyeti, Suın- tı r. • 
ına mu1t...ıkas1nda yapılan la.aruzun, La- Sovyet tankları yalnız ba. ... larına ha
do~.ı cl'phe.indeki Fin tazyikini azalta· cekete geçmişlerdir. Piyade kılalart bu 
ca~tnı liınit eln1isti, fakat bu ü ınit bosa tankları takip etmcınislerdir. 

· Moskova 20 (A.A) - Kareli berza
h ında Sovyet taarruzu muvaffakıyetle 
devam f!lmekted ir. Müstahkem Bjorkoe 
mıntakasında So,•yet kıtaları dü~rnani 
ricat~ icbar ederek jihaunesin 3 kilomet

re garbinde kain Rioaarriada Sile Lah
teenınaki adasını ve ista::oyonunu İşgal 
ctmi,lerdir. Cephenin diğer mıntaka1a
rmda kayda değer bir deği~ildik olma
mıştır. 

Sovyet hava kuvvetleri düsmanin kuv· 
vctlcr ini ve askeri h edeflerini şiddetle 
bombard ıman etmiı?lcrdir~ Hava muha
rebeleri esnasında 14 Fin tayyarcı;İ dü-
1ürülmü,tür. 

)'er hırakıhnıyacağ.tru ~öylemi~tir. 
--~..f';z-·---

Mcl<sikada bir 
komplo hareketi 
MEI<SİKO, 20 (A.A) - Bir komplo 

meydana çıkanlnuş ve altın gömlekli
lerin ııefi bu komploya dahil olmak töh
metiyle zan altına alınmışbr. 

Suikastçılar şimdiki Melrı;ika rejim.i
ni devirmek maksadiyle hareket etmek
te idiler. 
Beş ki.~i tevkif edilmiş ise de reisi· 

cümhur Kardenasın emriyle bilahare 
serbest bırakılmışlardır. 

İNGİLTERENİN 
İthalatı artayor 
LONDRA, 20 (A.A) - İngiltereniıı 

ikinci kanunda liearetl hakkında neşre
dilen bir i<tatistik cetveline nataran, h
haliıt ihracattan 60 milyon sterlin · b 
<iar fazladır. Bu fark geçen sene ayni 
devrede 31 buçuk milyon sterlin radde
sinde idi. 

- '{. -

Alman 
--*- -

Tayyareleri Dani-
ITALYAN ·RUMEN 
TİCARET ANLAŞMASI 

Bir Alman BELÇİKANIN marka araziıi 
keşif müfrezesi VAPUR MVBAYA.4TI üzerinde 

Roma. 20 (Ö.R) - Biı· kaç gün wn
ra Bükreı;e gıdec-ek olan İtalyan ticaret 
l:eyeti Romanya ile ticari anlaşmalar 
Yapacaktır. Rumen gazeteleri İtalyan 
numen siyasi ve tiı.!ar·i münasebetle r i· 
rıin rninU bir surette devam ettii'!ini 
hildirmektedlr. 

Berlin, 20 (A.A) Busendorfun ce- Brüksel, 20 (Ö.R) - Belçikalı bir 
nubu şaı·kisinde Franstz topraklarında vapur kumpanya.st An1erikadan umum Kopenhag, 20 (Ö.R) - Alman tay
bir keşif müfrezesi bir kamyonu tahrip yekunu 65 bin ton hacminde sekiz ti- yar<ıleri Danimarka ııl'azi" üzerinde U9-
ve içinde bulunan 20 kh;iyi iınha etıni~- earet vap uru ı:;atın alın~tır. Bu vapur- '"lliilardır. Danimark.anın cLtfi topları 
lir. Alman hava kuvvetl~ri şimal deni- lar Belçıka ile Amerika "e Fr:ınsa \'e mütecaviz tayyareleri derhal geri dön-
zinin mu1takalarına kadar kesif uçuş- İngiltere arasında ~liyccck1erdır. ınegc mecbur elnUşlt•rdir. 
hn yapmıslardtr. · ----- --------------- ----------

ı .......................................... !11 

Ucuz Sinema Giinü 

Kültürpark Sınemasında 
SAA'f 2. 15 TEN Gf:CE YARiS i N.\ KADAU 

Biiyülı 11e lıiiçülı flususi ıs Birinci ıo lıurıqtur 
BU Fİ.\'fl,E 

YAŞAMAK ZEVKTİR V.E MEŞUM KABIN ••• 
FİLiMLERi GÖRÜLECEKTİR 

Y'\lıICA : PAR AMUT JURNALDA EN SON HAJ:l' llA\'AD İSLERİ 

SEANSLAR : YA.ŞAJ\IAK ZEVKTİR : 2.15 - :i.21 - 9. DA .. 
.. ~UM KADIN : 3.D - 7.ZO DE .. ··~ .•••.•••..•...•...••••••••...••..•......•.......•...•.....••.....•....•...••. 

Alman hükümeti 
---------x•xc---------

ls kan d i n~V devletleriyle Hollanda ve 
Belçikanın müttefiklerle 

derhal ticareti kesmelerini istiyecek 

Uydurma haberler 
--------~x*x---------

Sovyct müfrezelerinin Türk hu-
dudunu geçtiği tekzip ediliyor 

-------x*x:----~-
MOSKOV A 20 (A.A ) -Tas Ajansı tebliğ ediyor: 
1talyan Stefani Ajansı, Sovyet Mi.lfrezelerinin Kafkıuya - Tü~ 

hududunu reçtilderine, Türk makamatının bu geçiı sebeplerini ten
,.;r için Müfrezeler ııönderdiiine ve fakat Türklerle Rualar aruında 
müsademe olmadığına dair btanbul nWırecile bir haber ıelnıittir. 

Tas Ajansı bu h aberi uydurma ve m arazi olarak tavıif eyl«neğe 
u.Jihiyettardır. 

ANADOLU AJANSININ NOTU : 
Anadolu Ajanaı: Ankara mabafilinin de T as ajanımın bu te kzibine 

iftirak ettiğini istihbar e ylemitt ir. 

1940 lzmir Fuarında 

Yunanlı mübadillere iz
mirde vize verilecektir 

-----------x*~:----------~ 
Ankara 20 (Hususi) - 1940 lzmir Enternasyonal Fuarını ziyaret 

için Yunanistandan gelecek mübadillere v ize verilmesi kabul edilmit 
ve keyfiyet lzmir Fuar komitesine bildirilmişt ir. 

Yunanlı mübadiller aldıkları vize ile lzm irden sonra lstanbulu da 
ziyaret edebileceklerdir. 

Müna kala t v ekaleti 1940 Fuarı için pullar bastırmaktad ı r. lnhi.ar
la r vekalet i de 1940 Fuarında sattlmak üzere ( 1940 lzmir Enterna.
yona l Fuarı) yazılı inh isar m addele ri çıkaracaktır. 

Amerikan amirahnın tenkitleri 
ltalyada akisler uyandırmıştır-
----------~~•x----------~ 

R oma 20 (Ö.R ) - Popolo D'ltalya, bir A merikan amiralmm bey
n elmilel v aziyet hakkındaki beyanatını ~iddetle tenkit e tmekt<>dir. 
Amiral , beynelmilel vaziyetin b ugün harbın baımdan daha v ahim ol
duğunu, A lmanya ve Sovyetler gibi l talyanın da ne sözlerine ne d<i 
niyetine inanılarnıyacağını, yalmz Demokrasilerin doğru yolu tuttu
ğunu aöylemiftir. 

Popolo D "ltalya, bu ne,riyatın ltalyaya a it kıımmı şiddetle roddet
mektedi r. 

• • 
Almanlar 
ticaret 

bir haftada yirnıi 
batırmışlardır gem ısı 

---~---x*x------
Londr" 20 ( Ö .R ) - O n sekiz şubat gece yanımda nihayet b ulae 

hafta zarfında AlmanlaJ"ın yirmi ticaret gemisi batırdıkları öğrenilmit
tir. Bunlar 39300 tonilatoluk beş lngiliz vapurile 46800 ton ilatoluk 
15 bitaraf vapuıdan ibarettir. 

B u m iktar harlım biday etinde n beri bir hafta iç inde Almanlar tara
fından yBpılan zay iabn en büyüğüdür. Maamafih Alman muvaffab
yetinin y üzde yetrniı beti bitaraflara Wfl kazanıldığı nazara çarp1-
yor. Ayni hafta içinde dört Alman tah telbahiri batırılmııtı r. Yenidea 
daha ik i tahtelbahir batırıldığı kuvvetle tahm in edilm ek tedir 

Italyada evlenmeler ve tevellüdat 
hakkında neşredilen rakamlar 

-------x*x:---- --
Roma 20 (Ö.R) - R esmi gaz.ete apğıdaki rakamlaJ"ı veriyor : 
Kanun usani ayında krallık dahilinde 27319 evlenm e, 92082 tevd

lüdat v uku bulınuttur. 
Kan unusan i n ihayetine kadar ltalyanın nüfusu 44, 700,000 k ii-

1JUrdur. 

Milanda Mistik F B§ist kongresi toplanmış, l talyamn ideal ananeleri 
gözden geçirilmiştir . ı 

Yirmi dört saat zarfında 
---------x*x-------~ 

Garp cephesinde mü
him vaziyet olmamıştır 

------~x*x:------
Paris 20 (ö.R ) - 19 şubat akşam tebliği: 
< Sanrı garbinde bir düşman müfrezesi mevzilerimizden biri ne 

yakin mağa çalışmışsa da zayiatla tarded ilmiştir. R en kıyılarında ye
niden Kazama t atışları taati edilmiştir. 

P aris 20 (Ö.R) - 20 şubat tebliği: 
Niktin şarkında bir düşman baskın, muvaffakıyetsizlikle neticelen

miıtir. Cephenin geriye kalan kt9fT1ında faaliyet hafif olmustur. 
Paris 20 ( Ö .R ) - Garp cephesinde heyeti umumiyesi it.ibarile s ü

kunet hakimdir. H avalar iyile'iffiektedir. Kazamatlar arasında atışlar 
yaptlmaktadır. Niyet vadisinde ik i baskın tardedilmistir. , 

Denizlerde lngiliz tayyarecileri ticaret gemilerini. himaye vazifele
rini muvaffakıyetle yapmaktadırlar. Almanlar ise mutad olduğu veç
h ile Belçikadan geçerek F ranstz toprakları üzerinde bir ıc..,. if yapmıı
la rdır. 

l ngi liz ve Fransız harp gemileri tarafından Alman denizalttlarına 
müteaddit taarruzlar yapılmtşhr. Netice henüz malum değildir. 

Mill i korunma 
başladığı 

kanununun tatbike 
Meclise bildirildi 

--~----:x*x.----~-

n .'MA. GÖNÜNDEN İTİBAREN : 

~EZAIR SEVDALARI 

Londra, 20 (ô. R) - Deyli 
Ekapres'irı Kopenhag muhabirine 
göre Hitler Skandinavya devlet
leriyle Hollanda ve Belçika nez
dinde bir teıebbüste bulunarak 
bu memleketlerin müttefiklerle 
derhal ticareti lre•melerini iatiye. 

Alman devlet rei•i kara, deniz ve 
hava kuvvetlerinin Baıkuma,.. 
danlariyle fevkalade bir topla1tlı 
yapmıetır. Berlindeki umumi ka
naat, harbın <Uıl pmdi bafladıiı 
m erkesindedir. 

ParL'- 20 (ö. R) - Daninıarka, Isveç 
ve Norveç Rııriciye nazırları bu ayın 
yirmi beşinde Kopenhag'da toplan.arak 
harbe ve kendileıini alakadar eden va
ziyete dair bütün ın""eleleri ted'kik ed.-
ceklerdir. 

Ankara. 20 (Husus!) - Ticar<'t ve Zi-te venni)lerdır. Önümüzdeki günl<•nle 
~~Vekillen abyınul 19 undMaillt:'tbkık ınev- Ba.:;veka.Jette tesekkül ffi<·n komite MoJı, 
.&.1~ gırrms un.an 1 'Orunına li k 
kanunu tatbikatı et.rafındaki hazırlık- orunma kanunu hükümlerine :ı 

CHARLES BOYER 

cektir. 
Hitler bu auretle lngiltereye 

karfı bir kıt'a ablokası kararını 
tatbik etmek niyetindedir. Dün 

lu da devam etmektedir. Bu cümleden kararların tatbikine ba.~lıyacaklır IV 
olacak bu iki Vekaiet kendileri tarafın- kümet milli korunma kanununun la · 
dan alınacak t.E'dbirlere dair hazırladık- katına gt'Çildi'•ini bir tezkere ıle Mıl 
ları nıuhteli! kararnameleri Ba~vekfılc- lct Ml'cli:-;i rci:U~ine bildirınis tir. 



• 
I' 
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ikinci asker kafilesi 
vusturalyadan yola çıktı. Bunlar 

.~ arktaki mürettep yerlerine gidecek 

Alnıanlar hesabına 
Fransada yapılan casusluğun 

safhaları meydana çıktı 
---------~~~---x*x---------------~ 

• 
ycnı 

Londra, 20 (Ö.R) - Avusturalyadan ikinci kali1e yola 
sıkmıştır. Bu kuvvetler de Mısıra çıkarılacak ve Şarktaki 
mahalli müretteplerinc sevkedilecektir. 
:UİNDİSTAN YOLU 

PARJS - Üçüncü askeri divanıharp bir çehre belirmiştir. Hainlerin Alman 
müstantikliği, Oben Puvanye casusluk ajanlariyle en mühim münasebetleri bu 
bftdisesi hakkındaki tnhk.ikat evrakını çok şık ve çok güzel kadın tarafından 
imzalarwştır. Hatırlardadır ki ıeçen tesis edilmiştir. Baron Von Aynemin 

• ~nunuzda vukubulan bu çok mühim :::uçu i<lam cezasını müstelzimdir.. Suç 
:casusluk hAdiscsi biitün Fransada bü- ortakları kısmen öldükleri ve kısmen 
,y'Uk bir nefret ve infial dalgası uyan- Frao.sı.z adliyemnin eline düştükleri 

Vreıııe gaı:ctesinin Londra muhabiri gazetesine .şunları 
bildirıyor : 

• Yakın Şarkta kurul:ın ordunun İngiltere ve Fr41nsa için 
ehcmııı.~cti biiytiktür. Bu ordunun Suriyede günden güne 
tak\ iy~ cdi1mesi teşebbü ü Sovyet Rusya ile Finlandiya 
lıarbinın patınmrısından sonra başlamıştır. Bu toplanmayı, 
Sovyellerin İran ve Afg<ınistana hücum ederek Hindistan 
yolunu tchciıt etmeleri ihtimali de icap ettinniştir. 

· fürnuştı. Bu casusluk hadisesinde Ba- halde güzel Baron firar halindedir .. Bu 
ron (Van Aynem) adını taşıyan yeni oilva pek yakında görülecektir . 

Jngiltere gamızonlannın orta Şarkta bilhassa Mısırda 
luıvvcllt'ndiı ilmesi kararını da vennistir. Zira burasının 
scvkülceyş ehenıiınyeti büyüktür. Süveyş km.al~ İngiliz 
donanmasının Hindistan icin mühim bir geçididir. Ingiltere 
impar:ıtorluğu miinakalatını temin için ~'>kiden berı Mısır
da ganıiz.oıı!:ır tutmuştur. 

Avrupa ufuklarında harp dumanları yüselnwğe başlayın
ea İnl"iltcr nin Hindistnndaki orduları dn yeniden tensik 
olundu İmp<ıratorluk fılosunun büyük bir kısmı Mısır su
larında topl~ınmı~tır. Ayni zamanda Mısır hükümcti nczdin
del<l İngiliz askeri heyetleri de takviye edilmiş, Mısır ordu
sunun tcnsikine baslanmıştır. 
Frnnsanın Suı'iyedeki ordusu da takviye edilmektedir .. 

Anzak ordulan kumandanı Ko-rge neTal FlebeTk 

Suriye toprab'IJlda yaşıyan bütün Fransızlar silah altına 
nlmmıştır. Bunlann sayısı yüz yirmi binden az değildir. 

Sudan ve havalisine yerleştirilmişlerdir. 

Mısırdaki İngiliz kıtaları sahrada tahkimat ile meşgul
diirler Mısır ordusu da oynıyacağı yeni role hazırlanmak
tadır. Bu oı du .;on sistem siJahlarla mücehhezdir. Hudutta 
ve deııiz kenarlannda mühim istihkamlar inşa edilmiştir ... 
İstihkfımların balılan sırf Mısır kıtnları tarafından müdafaa 
edilecektir. 

İngiliz, Mı.-:ır, Dominyon gamizotiları Mısır, Fifo;tin ve 

İngilterenin Mısırdaki başkumandanı Irak, İran, Af~anis
tan ve Arabistan ile muvasale hattını temin ehniştir. lngil
tcre bütün bu memleketleri bitaraf, yahut dost delegeleri 
olarak saymaktadır. İngiltere bir taraftan Süveyş kanaliyle 
Hindi-:tanla olan münaka1atını korumak, diğer taraftan da 
Hindistandaki İngiliz ve Fransız menfa:ıtlerini himaye et
mek azminlledir. 

lsveç Kralının Beyannamesi 
~~-'--~-'-~~~...:.-~--"INW*~ 

2dorduuun istilası altına düşerse, is'eç ~m tarihinin en - BAŞTARAl"J 1 i:scl SAHİFEDE -
- •Bu davet ayni zamanda is,·eç vatanının kendi emni- büyiik tehlikesi baş cöstermiş olacaktır.• 

Beyannamede hiikümete de hitap ~ilerek Helsinki;ye ya
pılmakfa olan yardımlann arttınbnru;ı talep edilmiştir. 

yet \C selameti i in yapılmaktadır. Şayet Finlandiya taliin 
bü~ ük insafsıı.hğma uğrıyarak lıczimcte diiçar olur da Kı-

Sovyetlerin cepheyi yarma 
hareketi muvaffak olamadı 
Karşılıklı hava müdafaa ve taarruz.; 
larında20Sovyettayyaresidüşürüldü 

Roma, 20 (Ö. R) - ltalyan gazetele
nin harp muhabirleri Ladoganın şima

f!de 18 inci Sovyet fırkasının ~s~1e 
clicclenl'n muharebe hakkında muhım 
1fsilat veriyorlar: 

Bu fırka bir çok mühim Sovyet kuv
tlerile takviye edilmiş bulunuyord':'. 
ızıllar Finlerin çenberindcn on seki
nci fırkayı ve onun imdadına koşan 
uvvetleri kurtannağa muvaffak 0Jama
ıısl.1rdır. ölü , yaralı ve esir olarak 
:ovyet 1.nyiatının 18 bin kişiden fazla 
ima · ı. bur:ıd:ıki darbenin ne kadar 
•ır oldu~ıınu göstermeğe kafidir. 
Bu fırkanın bütün ağırlıkları, yirmi 
ucum arabası, 26 top. 18 traktör, 32 
yynr mutfak, 20 zırhlı otomobil, yüz

•re<> moWrlü vnsıtn. yüilercc mitral-
z. on bin1crce si1tıh ve pek mühim 
iktarda muhteM hnrp m:ılzcmesini ve 
e rıı,.rtrt .. leri Finl<'rin eline düc:müş
r 
Karl'li bcrznhınd:ı Kızıllar tazlrikle
ndr df'vama calışmışlarsa da yaptık
rı t:ı.,rru?:lnr tamamen püskürtülmüc:;
r. C)•ınırt'n c• Pbecıinde Finlerin ilk 
"'' ıilr>r;.,; "l" • eciren Sovyet kuman-
tı) ;;, rr.,,; ... .,1 .. rt., bir yarma hareketi 

m k V'" til<> Fın ordusunu çevinnck 
hb" i 'i tf'krrr etmissl' de şimdiye 

cl;tr h"•iin hu tr.c;cbbüsler akim kal
,.,.,,. Ta'oala muharebesi btitün sid
t lC' dev m <'diyor. 
Roma, 20 (Ö. R) - Finlandiya tay
ıreleri Sovyet miinakale hatlarına, ia
• kollarına, tabş'd merkeı.ler.ine hü
ımlarına dün de devam ctmi§lerdir. 
üyük fedakurlıklarla yapılan bu taar
u:larda Sovyetlerin sevkülccyiş bakı
Jndan çok mühim olan münakale hat
rının tahrip edildi!!i bildirilmektedir. 

Fin kayaklı askerleri cephede 
KIZIL FILOLAR 

Diğer taraft:ın Kızıl tayyareler Vi
borg şehri üzerinde dola~k bir çok 
bomb:ılnr atmışlardır. Şimdiye kadar 
Kızıllar bu derece kesir filolar halinde 
hücumlar yapını§ değillerdi. Viborg 
üzerinde uçan tayyareler t>lliden nz de
ğildi. 

Fin dafi bataryaları mütearrızlara 
müessir ateşlerile mukabele etmişlerdir. 

Fin tebliği bugün de 20 tayyarenin 
muhakkak surette dtişürüldüğünü ve 
daha dört tayyarenin düşürülmüş ol
ması muhtemel olduğunu bildirmekte
dir. 

SOVYET HOcın.ru 

Paris, 20 (Ö. R) - Helsinkiden bil
diriliyor: 

Vioks göJünün garbinde Kamara ka
sabası yakınında Kızıllar hücum tan'k
larile bir t:ıaJTllZ yapmışlardır. Bu ta
arruz tanledilmiştir. 

Taipa]ada ak§atn.'1 doğru Kızı1lar bi
rinci F in hatlarına girmeğ muvaffak ol
muşlardır. Bu taarruzu Ladoganın şi
mali şarkisinde 18 inci Sovyet fırkasını 
kurtarmak maksadi1e yapıldığı artık 
anlasılınl$tır. 

Finler La<logada kazandıkları galibi
yeti araziyi tanıınalanna, cesaretlerine 
ve kayaklarının biiyük faaliyetine med
yundurlar. Finler daha önce iaşe ker
vanlarını imha chnişlcrdi. Kızıl alaylar 
mevzilerinden kımıldanamıyacak bir 
hale sokulmuşlardı. 

Kızıllara ara sıra muavin kuvvteler 
gönderilmekte idi. Sonunda Sovyet kı
talannı ihata eden çenbcr o kadar sık
laştı ki Kızıllar için hiç bir kurtuluş 
ümidi kalmamıştı. Bu galibiyet Finlere 
hic de bahalıya mal olmamıstır. Hiç .de-

ğilse daha iki Sovyct Iıritası muhasara 
edilmiş olup imha tehlikesine maruz
<lurlar. Bu fırkalardan birinin üslerile 
muhaberesi tamam.ile kesilmiştir. 

Ancak Sovyet tayyareleri ~elerini 
lemin etmektedirler. 

SOVYETLERIN HEDEFLERiNi 
GÖSTEREN ALAY SANCACI 

Paris, 20 (Ö. R) - Havasın Helsinki 
muhabiri bildiriyor: 

Ladoga gölünün şimali şarkisinde Fin
lerin Sovyetlerden al<lık1arı gamciın ara
sında Kızıl ordu 18 inci fırka.sının san
cağı da vardır. Sancağın bir tarafında 
ok çekiç, diğer tarafında Baltık memle
ketlerinden lsvt..-ç ve Norveçi kateden 
bir süngü resmi vanlır. Sovyetlerin 
sürpriz hücumlarında kullandıkları 
zırhlı bir çok luı.akların ganaim arasında 
bulunmaktadır. 

Londra, 20 (Ö. R) - Helsinkiden ve
rilen haberlere göre dün Finlandiya ha
valannda 600 Sovyet tayyaresi dolaşmı 
ve bir· çok kasabalar bombalanmıştır. 

Pariı lakii.lteıinden diplomalı 
o;, tabibi 

Nesip Dolunay 
İkinci Beyler Numan zade sokak 

No. 36 Saat dokımbn itibaren has
lannı kabul eder. 

ı - 13 (310) 

Çindc yahudi düşmanlığı 
------------------~~~-x*x . 

y ahudiler milli Çin mü-
cadelesinde rol oynamış 

---~~~~---~x*x~------~~---

Roma 20 (Ö.R) - Nankinden gelen haberlere göre Çunkingde 
bir müddettenberi tevakkuf etmekte olan bir Fransız top çekeri Çan
kayşek hesabına sabn almmı~tır. 

Şanghay 20 (Ö.R) - Milli Çin hükiimctine karşı şimali Çinde 
japonlann tcşvikile teşekkül etini§ olan Çin hükümetinin resmi gaze
tesi, yahudi a1eyhtarı neşriyat yapmaktadır. Bu gazete yahudileri şar
ki Asyada yeni nizamın yerleşmesine biricik mani telakki ediyor. 

Yahudilerin, Çankayıekin en kuvvetli taraftarı olmak surctile bu 
günkü miicadelede mühim rol oynadıklarını iddia ediyor. 

Suudi Arabistan Veliahtı yakında 
Küveyte gidecek 

Kahire 20 (ö.R) - Elehram gazetesi Küveyt Emirinin geçen sene 
Arabistan kralı lbnissuuda yaptığı ziyareti iade için Suudi Arabistan 
veJiahdmın bugünlerde Küveyte gideceğini yazıyor. • 

Bu ziyaret iki Arap memleketi arasında siyasi ve iktısadi işbirliğini 
ve bilhassa Küveyt'de Suudi Arabistan için bir deniz ihracat merkezi 
tesisini istihdaf etmektedir. 

H~r an ateş ve alev püskürmiye hazır bir ada 
---~~~~---~-------x*x---~~~~---~~-

M ALTA 
---------------~---x*x---~---~~~ 

lngiliz topçuları, şimdi kumlu kaya .. 
)ıklar içinde Malta Majinosunu 

yapmakla meşgul •.• 
---------~------~x· *x---~~---~---

Me;hur bir Jngiliz gazetesinin harp her tarafta makineli tüfonk yuvalan 
muhabiri olan Alan Murhed, gazetesine l ya~ıldı; Maltalılar 8Clerber edildi. 
ıu mektubu yoJJamıştır: Uç eyl(ıl tarihinde Malta kumandanı 

Sicilyn üzerinde be§ bin metre irtifa genernl Bonham Brit:ınya hükümetine 
çıktığımız vakit ltnlyan pılotu bana Mnl- <tHazırız• diye haber verdi. 
tııyı göstererek: Ada hnvnyn şarapnel ve tayyare kus-

- Hnrp snhnsı 1 Alçaktan uçm:ıi;:ı m.-ı :.ı, 
1 

Akdeni;.e destroyerler yaymağa 
mecbur:uz. dedi. . . . . lıa?.ır<lı. Daha b ay önce bu böyleydi .. 

Makınc :uılık ~.ala~ak hır ıkı ~dakıkn Topçular ·ımdi kumlu kayalıklar için-
11<>nra dalgnlcınn tızcnndcn uçmoga baş- de Malta Majinosunu yapmakla me~gul-
ladı. dürler. 

Böylece Ma~ta adasını Cozo adasın- Yiyecek ve benzin stokları, toprak 
da? aynan bognzdan yolumuza devam allında s:ıklnnmaktadır. 
ett~:. b mb d . 

1 
Velhasıl, Mnha, her hangi bir tecevii

__ .J ~n .~ ar k~?1 F~yylf a1 reksı <> • zil muvaffakıyetle reddedecek bfr v:ızi-
n=uıtcuru21 goaterme ıçın · ı o :ı ayn- tl d' 
•"'-• .. iind L--ı_· b' d" .. ye e ır. 
auuanıun on e A~ın ır onu;;; yap-
tık. Pi1ot bana: 

- Bu da mecburiyet, dedi. Yapmadı
iımtZ takdirde havn bntıırynlnn bizj dcr
'hol yere indirirler. 

Bizim Maltıı üzerinde uçtui:'Umuz va
kit talimden dönen Jnuiliz tayyare filo· 
lan havayı kaplamıştı. On dakika sonra 
onların inmiı olduldon sahaya inmiş bu
lunuyorduk. Ortada hiç bir tayyare gö· 

111---

<l ALAYA 
ıBwi anlarının teherrttü 
Londra, 20 (Ö.R} - Dört Mal:ıya 

sultanının İngiltereye harbin iclaresinde 
kullanılmak il7.ere bir milyon ingiliz li
rası tcbcrrü etmek kararı birleşik Ma
foya meclisi tarafınd.ın tnsvip edilmiştir. 

rünmİ,yOl"do. Onlar hangarların içinde •rı----------------
kayhoJmuıılardı. .~11 , e o R s A ~i 

Alev ve ateş pi\skiirmeğe her an ha~ · j 
zır olan Malta adası bir turist adasm-
da!1 farks~ görünüyordu. 

lngiliz zabitleri bana Maltayı adama
kıllı gezdirdiler. Bütün müstahkem 
mcvkilerj sezdim, gezmediklerim de bu
lwıduğu muhakkaktır. 

Zabitler. b.'l:Ll husust:ı, kendilerini 
Maltada valanlarmdan pek çok daha 
r:.ıhat hissetmektedirler. 

DükUnlar gece yarılanna kadar açık. 
Tjyatro va sinemalar bütün gece faali
yette .. 
Adanın bir çeyrek milyon nüfusun

dan hiç bir tanesi gaz maskesi taşımı~ 
yor. Gıda maddeleri vesikaya tabi de
ğil. Tereyağ, şeker, et. her şey bol. 

ÜZÜM 
113 jiro ve §Ü. 
49 Ak."leki Bankası 
"48 Ôltürk şirketi 
22 P. Klark 

9 25 
9 75 

11 
10 50 
15 

9 50 
9..,5 

13 
11 
15 50 20 K. Taner 

252 Yekfuı 
498892 Dünkü yekfın 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 9 25 
8 10 
9 11 25 

10 13 75 
11 l'l 

Para Borsası 
Nakliye vasıtasına sahip olanlar iste-

dikleri kadar benzin kullanıyorlar. C'CılBualYr.r lrlEBKEZ BANltASI 
Bitaraf olan İtalyada bulunduğum KLEAld:NG Kl.Jl&LA&I 

vakit bile bunları tedarik etmekle müş
külit çekmiştim. 
Eğer Hitler, Akdenizde yıldınm har

bine başlarsa, Maltadan ayrılmasını 
kat'iyen istemem. Kendimi bu adada o 
kadar emin his.sed.iyorum ki .. 

Harbin bidayetinde, Malta da harp 
krizini geçirdi .. 

Ada dikenli tellerle çevrildi, e.ski şa
toların mahzenlerine sığIMk tertibatı, 

Asabiye Mittallassuı 

DOKTOR 
Cahit Tuner 

Her gün saat 3 ten sonra Şamh 
sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

Sterlin 
Dolar 
.Belga 
Fransız frangı 
Pezetas 
Florin 
İsviçre PraDfll 
İsveç kronu 
N~ Kronu 
Çekoslovak kronu 
Dinar 
Leva 
l..ey 
Raypnark 
Lircıt 
Dnhmi 
Zloti 
Pangti 
FF.SERBE.5'1' 

Sat)f Aht 
624 121 
76.81 77.26 
... 566 4.594 
33.64 33.84 

7.442 'l.486 
1.4465 1.4550 
3.4244 3.4445 
3.2217 3.2407 
3.3760 3.397 

23.09 23.20 
35.22 35.40 
64.44 64.83 

12 iZ 
1.97 1.98 

15.20 15.29 
103.97 104.50 

4.2159 4.2373 
3.6807 3.6984 

34.40 
TELEFON: 3559 MUH'l'EL1F KUIUA.R __________ .. Rqistermak 

; 

Felcilıetimiz fıcuaıuındcl 

···-·---····-·····. 
lngilizlerin 
alikaları --·-tanelerle beraber gelen 

mektuplarda enteresan 
llazı cümleler 
görülmektedir 

Londr.ı - Türkiyedcki zelzele fela
ketine yardim için kurulan Ingiliz • 
Tilrk komitesine ianeler devam etmek
tt>dir. Bu ianelerle birlikte bir takım 
.melctup1ar da gelmektedir ki içlerinden 
bir kısmı, gerçekten, enteresandır. Bu 
mektuplardan kopya edilmiş bazı kısım
ları biJdiriyorum: 

«Radyoda Paı.ar günkü yardım dile
ğine mukabele olmak füere size 2 ster· 
lln göndermekten büyük bir zevk duyu
yorum. Ben bir duldum ve hükümetin 
altmıştan yukarı kimselere verdiği te
kaüdiye ile y:l§ıyordurn. Gönderdiğim 
parayı ihtiyarlığa hazırlık olmak üzere 
hh.mctçilik ederek kazanmış-tun. Sonra 
hamı Allah sevgili kocamı verdi ve bu 
paranın mi.ihim bir kısmını kullanmak 
mecburiyetinde kalmadım.> 

** •Bu bir şilini jlk kaznndığım parooan 
veriyorum.> 

** cL ütfen hemşirelerimiz ve biraderle
rimiz Türklere verilmek üzere şu iki 
şilinlik posta havalesini kabul ediniz, 
Berektli bir yardım hasadı toplama· 
nızı temenni <'derim.> 

** cŞipka geçidi ve Plevne'yi hatırlıyan 
ınütekait bir ihtiyardan kUçtik bir iane 
1 silin.> 

** cBir ama dilencid«!n. 2 şilin.> 

** •Ben ~üçiicük bir mektepli kızun. 
Bunun için korkarım k i büyük bir şey 
yapamıyacnğım, Fakat ben Japonyada 
bulundum ve zelzelenin ne olduğunu 
biliyorum. Radyodaki nutku işittiğim 
7.aman ufacık da olsa Türldyedeki za
vallılarn yardım etmok için bir yol bul
duğuma sevindim. Lütfen bu küçük 
meblağı birine yardım etmek üzere kul
Janını1" 5 şilin.> 

** «Lütfen wrf içinde Türkiye iane yar
dım sandığına gönderdiğim pek küçük 
bir tebcrrüii knbul ecliniz. Aynı zaman
da paket postasiyle iki hattaniye ve bir 
yorgan gönderiyorum. Gönlüm zavallı 
talisi1Jlcrle beraberdir.> 

** •Onlar için çok daha faz.la şeyler yap-
mak isterdim. Fakat yaşlı bir hasta ba
kıcıyım. hemen işimi de bırakmış gibi
yim. Bunun için giicümün yettiğini clu
alanm ve derin Sl'mpatilerimle birlikte 
gönderiyorum. l O silin 6 p<'nİ.> 

** dngiliz - Tü~ fa.ne s.mdığına 5 §ilin 
gönderiyorum. Geçrn Salı günü (8 Ka
nunusani) Vilton Rd. Victoria, Parncll 
mağazasından 3 battaniyc satın aldım. 
Alıp almadığınızı bildirirseniz memnun 
olacağım, lwn i<;çi bir kadınım. Koca
mın Noel hcdiyc~i ol:ırnk verdiği parayı 
bu battaniyelere sarfettim. Di~er bir is
çi kadının iki mantosundan birini ve;
dF'tlni işittiğim z.'lman memnun oldum. 
Bunun ıkidcn fnzln mantoııu alanlan da 
hare-kete getirmesini temenni ederim. 
ln.san böyle l!'tırap isitip de lakayt ka
lamaz. Jc:si:zlik dolıyısiylt' k<'ndi mem
leketimizde clahi çok ihtiyaç vardır. 
Battaniydcrin kıymeti 2 sterJin J 5 şilin
dir. Bir çift Tskoç battaniyesi, bir kü
çük bcıtt:ıniyc.> 

~~777.il'J~,J...WJi.ta! ' 
DOKTOR 

fua~ Naim 
Bayraktar 

Esrelpaşa hastanesi 
CİLDiYE EFREHCİYE 

Mflr AHASSISJ 
Şamb Sokak (3 üncü Beyler) No.8 
Her ün 15 ten sonra .. .... .................... .. 

DOKTOR 

Celal Yartm 
JZMİR MEMLEKEI' 

BAS'l' ANESi DABıı.trli 
MClrAHASSISJ· 

Muayenehane: ikinci Beyler ll'Jluak 

No. 25 TELEFON: 3956 

OPERATÖR 
Dr. Asil Mukbil 

Atakam 
MEMLEKEr HASrA
lfESİ OPERArORO 

Hastalannı hP.r giin üçten sonra 
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.JI labat CARŞAJIBA _ 1940 
-

lımir Mıntaka Ticaret 
dürlüğünden: 

•• mu- . . -..,...._ . .. ~. 

Çekirdeksiz kuru üzüm ihra
catçılarının dikkat nazarına 

Gönül Kolonyası 
Eczacı Kemal K. Aktaşın şaheseri 

8. 1. 940 tarih ve 2/ I 2619 sayılı ek nizamname ile ihdas olunan 
~irdeluiz kuru üzüm Natürel Standard serisinin kutularına vurul
lllaaı lazım gelen numara ve isimlerin şekli ve yazılıı tarzı ile bunların 
kutu üzerindeki yeri, nizamnamenin 2S inci maddesinin ikinci fıkra
•ırıa göre, Ticaret Vekaletince tesbit olunmuştur. 

Ga$yedici, aşk, Eüsun ve 

neşe saçan tılsımlı genç koku .. 

Alakadarların, 1/ 4/ 1940 tarihinden itibaren Natürel Standard esa
sına göre ihraç edilecek çekirdeksiz kuru üzümleri muhtevi kutuların 
~klarma vurulması mecburi olan bu markalar hakkında mallımat 
almak üzere acele lunir ticaret baş kontrolörlüğüne müracaatları. 

DÖRT BOY ŞilE 

582 (307) Depo: Hilal Eczanesi 

lZMlR BELEDlYESlNDEN: 

lzmir Mıntaka Ticaret mü
dürlüğünden: 

.. ekirdeksiz ku ru üziim ibra· 
eatçılarınıo dikkat nazarına 
8. 1. 1940 tarih ve 2/ 12619 sayılı ek nizamname ile ihdas olunan 

Çekirdeksiz kuru üzüm Natürel Standard serisine ait tiplerle T opan 
'lfe Kalhuraltı nümuneleri heyetçe tesbit edilmiıtir. 

Alalcadarların, 26. 2. 1940 tarihinden itibaren meriyet mevkiine 
girecek: olan mevzuubahis tipler hakkında malumat edinmek ve T o
Pan ve Kalburaltı nümunelerini görmek üzere acele lzmir ihracat baş 
ltontrolörlüğüne müracaatlan. 

t - Belediye otobüs garajı için bir 
adet silindir dahilini torna etmeye mah
sus torna makinası, bir adet silindir da
hili taşlama makinası, bir adet silindir 
dahili kutrunu ölçmek için motren ci
hazı satın alınması, yazı işleri müdiir
lü~ündeki şartnamesi veçhile açık ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen be
deli 2180 lira olup ihalesi 1-3-940 cuma 
ıtüni.i saat 16 dadır. iştirak edecekler 
163 lira 50 kuruşluk teminatı iş banka
sına yatırarak makbuzile encümene ge
lirler. 

S38 (308) 

lzmir muhasebei Hususiye 
ınüdürliiğünden: 
idaremize muktezi 64 kalem defatir ve evrakı matbua münakasası 

15 tün müddetle temdit edilmiştir. 

2 - 913 neli sokakla belediyemi7.e ait 
8 eski 36 yeni numaratajlı dükkanın 2 
sene müddetle kiraya verilmesi, yazı is
leri müdürlüğündeki şartnamesi VP.Çhi
le açık artırmaya konulmuslur. Muham
men bedeli 700 lira olup ihalesi 1-3-940 
cuma günü saat 16 dadır. iştirak ede
cekler 52 lira 50 kuruşluk teminatı iş 
bankasına yatırarak ınakbuzile encüme
ne gelirler. 

3 - 1381 sayılı sokakla 57 nci adanın 
892 melre murabbaındaki 11 ve 12 sa
yılı arsaların satışı , yaz.ı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi veçhile açık artır
maya konulml.J.ıitur. Muhammen bedeli 
3568 lira olup ihalesi 1-3-940 cuma günü 
saat 16 dadır. iştirak edecekler 270 lira
lık teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzile encümene gelirler. 

1 Muhammen bedeli 4000 liradır. 
2 Muvakkat teminatı 300 liradır. 
3 - ihale günü t. Mart. 940 tarihine müsadif perşembe gü

llüdür. 
İ aliplerin nümune ve şartnamesini görmek üzere her gün muha

tebei hususiye idaresine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü saat 
IO da vilayet daimi encümenine müracaatları. 

21, 24 • S92 (304) 
16-21-25-29 (275) 

lzmir inhisarlar Başmüdürlü· 
ğünden: 

1 
aowıma :ıaaı -

Birinci Sınıf Miltahassıs 

Ur. Demir Ali ı Dikilide yaptmlacak ahpp idare binası inşaatı 5. 3. 940 günü saat 
15 de ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

l<cıif bedeli 2673.SS muvakkat teminatı 200.52 liradır. 
Keşif, proje ve şartnameleri levazım ~ubcmizde görülebilir. 
isteklilerin tayfo olunan gün ve saatte baş müdürlüğümüzdeki ko-

misyona gelmeleri ilan olunur. • 
21, 25 552 (300) 

KA.MÇIOGLU 
Cilt \"e Tenasül hastalddaı:ı 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 
İmtir • Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalannı 
kabul eder.. TELEFON : 3479 t~~R StCtLt TiCARET MEMUR-

ulrnDAN: 
\ta l~on Kauki \'e Ali Timur] ticaret un
ltla ti.ile İzmirdc Gazi bulvarında 17 mı
l'~:alı mağazad~ bis!kl.et, ~otos.iklet ve 
~ e~. parçaları ıle lastık ticaretı ve bu
~~.tealük hususat için acentelik yap
'uıere teşekkül eden işbu şirketin 
.ı ti t unvanı ve şirket mukavelename
CU· caret kanunu hükümlerine göre si
~~· ~.659 numarasına kayıt ve tescil 

BAYINDIR TAPU StClL MEMUR
LUCUNDAN: 
Bayındırın Beylik damı mevkiinde 

şarkan Hasan Akkoyunlu tarlası şima
lcn Kaınut oğlundan Hamit Pamukcu 
oğluna geçen tarla garben Abdurrah
man cenuben Nazillili Hasan ve Fesci 
Ali kızı Hanife tarlalarile çevrili bir 
hektar 101 MM2 tarlayı Tireli Ethem oğ
lu Raşitten otuz sene evvel haricen sa
tın alan Cami maha1lesinden Ahmet 
oğlu Ahmet Karnudun tasarrufunun 
tasdikine tapu komisyonunca karar ve
rildiği ve ~arar dairesinde ilan tarihin
den itibaren bir ay sonra tescil edile
cektir. 

VJ".ı:9~.Mıl'Jf.Alli) i 1 l TR 

14Qlgı iltın olunur. 
hmir Sicili Ticaret memurluğu 

Resmi mührü ve 
F. Tenik imzası 

1: Mukavele 
ba~Ugijn bin dokuz yüz kırk senesi şu
dU ayının on dördüncü çarşamba günü

r. 14/2/940 '!'·· . 
ba~kıye Cumhuriyeti kanunlarının 
:nah ttiği salahiyetleri haiz lzmlrde 
~seli.ter hanında 12, 14 numaralı hu
~ot d~ırede vazife gören İzmir Birinci 
"'ek~~ Mehmet Rifat Bayraktaroğlu 
~ ve daire başkatibi Ahmet Refik 
huı n, YQnıma gelen: tzmirde Gazi 
t\lv\larında 17 manarada mukimler An
~ an Rauki oğlu JON KAUK.1 ve Sa
~lu ALt TtMUR bana müracaatle 
~ . bir şirket mukavelenamesi tanzi
l~et tslediler. Kendilerinin kanuni eh
~ l haiz olduklarını anladım. lmıirde 
ao~r:tYakada Alaybcyinde Şehit Cemal 
otlu Jında l 1 sayılı evde oturan Mose 
~· ak Taranti ve lzmirde İnönü cad
Oll~ndSae 741 sayılı evde oturan Hamdi 

Şatı dun Çançar 
}'orıa:J ve muarrıf sıfatile hazır bulunu
hir 1• Bu şahitlerin şahadete mani 
hun haıı~ri olmadığı sorularak anlaşıldı 
l'lJt Un uzerine müttefikan söze başlıya
'ltd· lllevad ve şeraiti atiye dairesinde 
ı.ia;ukavele eylemişlerdir. $öyle ki: 

trıesın· de: 1 - Bu şirket rnukavelena
Ç11~ ın tarihi tanzimi 14/Şubat/940 
ıt tnba günüdür. 

<'\tı dde: 2 - Şüreka JON KAUK1 ve 
ki'ni 'rlMUR'dan ibaret olup Jon Kau
tUrk n ikanuni ikametgfıhı: İzmirde Ata-
1\.Jı 'l'~addesinde 280 numaralı hane V<' 

ltıird ırnur'un kanuni ikametgahı: lz-
75 tı e Alsancakta Bornova caddesinde 
bir s~rnkaralı hnne olup, bu şirkete dahil 
~ ır et yoktur. 

care~~de: 3 - Bu şirketin merkezi ti
l'lıaraJ· 1?.rnlrde Gazi bulvarında 17 nu-

1\y,.. ı ınağauıdır. 
"'ind~~~~: 4 - Bu ~irket Kollektif ne-

1\tQ ır. 
tv\u~de: 5 - Şirkcth unvanı (JON 
~i ı, ... }dYE ALt TJMU1') olup merke-

-•ıır il' 

:t.iadde· 's H b" ·k· · k t' · - C'r ıı şen ın".. şır <! ı 

Raşidin öldüğü ve veresesinin halen 
nerede hultu1dukları bilinmediğinden 
kararın kendilerince malum olmak üze
re keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

585 (305) 

keti istimal etmek kaydile rnüçtemian 
vazedcC'eği imzalar §irketi ilzam ede
cektir. 

Madde: 7 - Şirketin mevzuu: BL-;ik
let. Motosiklet ve yedek parçalan ile 
lastik ticareti ve buna müteallik husu
sat için acentelikten ibarettir. 

Madde: 8 - Şirketin sermayesi cem'an 
(2000) iki bin Türk lirasından ibaret 
olup her bir şerik biner lira vazetmiş
lerdir. Ve bu vazedilmiş olan sermaye
de elyevm şirketin merkezinde mevcud 
ve şirketin mevzuuna dahil olan ve her 
iki şerik tarafından kıymetleri takdir 
ve defteri mahsusuna kaydedilen Bisik
let, Motosiıklet ve yedek parçalarla las
tikten ibarettir. 

Madde: 9 - Her iki şerikin kar ve 
zarardaki hissei iştirakiyesi yarı yarıya
dır. 

Madde: 10 - Şirketin müddeti beş 
seneden ibaret olup 5/Şubatj940 tari
hinde başlar ve 5/Şubat/945 tarihinde 
nihayet bulur. 

Akiller başka bir diyecekleri olmadı
ğını beyan ve ikrar etmeleri üzerine ,.e
rilen bu takdiri ben teminli Noter naibi 
bir nüsha olarak resen tanzim ettim ve 
"1Uhteviyatını .kendilerine yi.iksclc ses
lt' okudum ve mealini anlattım. Tama
•nen istedikleri gibi yazıld Lğını tasdik 
p(meleri ti7.eri.ne hu mukavelename al
tını hepimiz imza ettik ve mühürledik. 
Bin dokuz yüz kırk senesi şubat ayının 
on dördüncü Çarşamba giinü. 

14 2/940 

Genel savı: 9i50 
1şbu ml;ka\•-.lename suretinin daire

de saklı 14 12 !)40 tarih ve 9750 genel 
sayılı nslına uygun olduğu tasd_ik kılın
dı. 1940 senesi <-Jbat ayının on dördün-
·:i Çarşamba ~üni.i. 14121940 

30 kur luk Damga pulu 

Gayet mühimdir 
Yunanistanın Selanikteki en iyi ölçü 

imalathanelerine sureti hususiyede yap· 
tırmış olduğumuz yeni demir ve damgalı 
basküllerden 500 Kg. çekme kabiliye· 
tinde olanlarını 100 liraya, 300 Kg. çek
me kabiliyetinde olanlarını 85 liraya s~~: 
maktayız. Demir fiatlerinin yükseklıgı 
karşısında bu kadar ucuza satmakta ol
duğumuz bu basküllerden elimizde pek 
az kalmıııtır. Bu fırsattan istifade etmek 
istiyen zevatın lzmir posta kutusu 83 çe 
adreslerini bildirmeleri kafidir. 

1,3 (294) 

tZMIR BlRtNCt tCRA MEMURLU
CUNDAN: 

Seherin F..mlak ve Eytam Bankası İz
mir şubesinden ödünç aldığı paraya 
mukabil Bankaya ipotek eylediği lz
mirde Gü~elyalıda Şabanuıde Kas~m 
efendi çıkmazında tapuya göre sahıfe 
40, cilt 294, sıra 34 de kayıtlı eski 749/ 
753 yeni 14 numaralı olup evsafı sairc
si aşağıda numarası yazılı dosyamızda 
mevcud olan 700.- lira kıymeti ınu
hammineli evin mülkiyeti açık arttırma 
suretile ve 844 numaralı Emlak ve Ey
tam Bankası 1tanunu mucibince bir de
faya mahsus olmak şartile arttırması 
2/4/940 Salı günü saat 1'4 de tcra daire
miz içinde yapı1ınak üzere bir ay müd
detle satılığa konuldu. 

BÜ .arttırma neticesinde satış bedeli 
her ne olursa olsun borcun ödenmesi 
tarihi 2280 numaralı kanunun .mer'iyete 
girdiği tarihten sonraya müsa.dif olması 
hasebile kıymetine bakılmıyarak en 
çok arttıranın üzerine ihalesi yapılacak
tır. Satış 844 numaralı Emlak ve Eytam 
Bankası kanunu hükümlerine göre ya
oılacağından ikinci arttırma yoktur. Sa
tış peşin para ile olup müsteriden yal
nız yüzde ikibuçuk dellaliye masrafı 
alınır. 
İpotek salıibl alacaklılarla diğer ala

kadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklarını hu
susiyle faiz ve masrafa dair olan iddia
larını işbu ilan tarihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı müsbiteleriy1e bir
likte memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. 

Aksi halde hakları tapu sicilince 
malOın olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar. 15/ 3/ 940 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Talip olanla
rın yi.izdc yedi buçuk teminat akçası 
yeya milli bir ban'ka itibar mektubu ve 
939 3417 dosya nuınarasile Birinci lcra 
memurluğuna müracaatları ilan olunur. 

lzmir D efterdarlığından: 

Satış 
No. 

Muhammen 
Bedeli 
Lira K. 

438 Birinci tepecik M. 1202 No. Develi so. 68, 88 M. M. 
12 taj No. arsa. 39 33 

439 Birinci tepecik M. 1230 Çoban 80. 134,64 M. M. 
17 taj No. arsa. 67 32 

440 Birinci tepecik M. 1213 No. Meydan so. S0,21 M. M. 
94 taj No. arsa. 30 l 3 

441 Oğuzlar mahalleai 1245 No. Elvan 80. 2S M. M. 
18 taj No. arsa 7S 00 

442 2 inci tepecik M. 1142 No. Kocatepe ıo. SS,89 M. M. 
47 taj No. arsa. 33 34 

443 2 inci tepecik M. 1160 No. Beşaret so. 34,63 M. M. 
48 taj No. arsa. 1 O 39 

444 2 inci tepecik M. 11 47 No. Celadet so. 106,72 M. M. 
23/1 taj No. arsa. 53 36 

445 2 inci tepecik M. 1160 No. Beşaret so. 31,32 M. M. 
56 taj No. arsa. 9 40 

446 2 inci tepecik M. 1160 No. Be14ret so. 39,60 M. M. 
63 taj No. arsa. 11 88 

447 2 inci tepecik M. 1165 No. Zeytinlik S inci so. l 06 M. 
M. 33 taj No. arsa. 13 25 

448 2 inci tepecik M. 1146 No. Aras çıkmazı so. 67 ,40 M. 
M. 16/ 1 taj No. arsa. 33 70 

449 2 inci tepecik M. 11S1 No. Akşam so. 48,S5 M. M. 
S9 taj No. arsa. 24 27 

4SO Birinci tepecik M. 1223 No. Hilal so. 17S.4S M. M. 
16/5 taj No. lu arsa. 87 72 

451 Birinci tepecik M. t 232 No. Dar so. 62,32 M. M. 
1/1 taj No. arsa. 37 38 

452 Birinci tepecik M. 1229 No. Gelincik so. 116,43 M. M. 
16 taj No. arsa. SS 22 

453 Birinci tepecik M. 1220 No. Altay so. 117 M. M. 
l O taj No. arsa. S8 SO 

454 Birinci tepecik M. 1213 No. Meydan so. 110,99 M. M. 
30 taj No. arsa. 77 70 

455 Birinci tepecik M. 1211 No. Yemişçi so. 78 M. M. 
1 S taj No. arsa. S8 SO 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri pe§in para ile ve açık arttırma 
usulile 1 7. 2. 940 tarihinden itibaren 17 gün müddetle mÜ7.ayedeye 
konulmuştur. ihaleleri 4. 3. 940 tarihinde (Perşembe) günü saat 14 
de Milli Emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen 
bedelleri üzerinden yüzde 7.5 depozito a.lc.çesi yatırarak yevmi mez
kurda Milli Emlak müdürlüğünde toplanacak satış komisyonuna mü
racaatları ilan olunur. 

inhisarlar 
dan: 

S36 (301) 

ilan 
tütün fabrikasın-

Halen fabrikamızda mevcut ve bir sene zarfında çıkacak kağıt kır
pıntılarına verilen fiat haddi layık görülmediğinden ihale 27 .2. 940 
sah günü saat ona talik. edilmiştir. 

isteklilerin o gün ve saatte müracaatları. 
591 (302) 

Menemen belediye riyasetin
den: 
60 lira ücretli belediyemiz baytarlığı münhaklir. Talip olanların 

yedindeki vesaikle belediyemize müracaatları ilan olunur. 
584 (303) 

T. iş Bankası 
Küçült cari hesaplar 1940 ikramiye planı 
KEŞtDELER : l Şabat, l Mayıs, l ~ 
ı ikinci teşrin tarihlerinde yapalacaktar 

~-1940 İkramiyeleri:• ' 
J Adet 
3 Adet 
' A.det 

12 Adet 
40 Adet 
75 A.det 

2JO A.det 
•••••• 

2000 lbaldı 2000 Urcı 
ıooo Uraldı JOOO 1.IN 
500 IJraJdı JD00 Lira 
250 Uraldı 3000 Lira 
100 1.lraJdı 4000 Lira 
50 Uralılı 3150 Lira 
25 Liralı~-~?.? Lira. 1 

24000 Ye"!':..J 
Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
7.amandn taliini~i de denemiş olursunuz." 

SPERCO VAPUR 
ACEHrASI ___ ,,. .. __ _ 

ADıtlATtKA SOSYETA ANONİM& 
Dl NA vtGAZYONE 

ZARA molörü 21-2-940 tarihinde Ji. 
rnarumıza gelerek ertesi günü saat 17 
de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyeste 
ve V cncdiğe hareket cdeeektir. 
CİTI'A Dİ BARİ ınoförü 27/2/940 ta· 

rihinde limanımıza ge]erek İstanbul, Pi
re, N apoli ve Cenovaya hareket ede
cektir. 
BRİNDİSİ motörü 28/2/940 tarihinde 

limanıml7.a gelerek ertesi günü saat 17-
de Pire Brindisi Zara Fiume Tries1e \"& 

Venediğe hareket edecektir. 
E. MORANDİ motörü 28/2/940 tari

hinde beklenmekte olup Cenova, Rivie
ra limanlarına hareket edecektir. 

I..ANGANO vapuru 2/3/940 tarihinde 
beklenmekte olup Ccnova, Riviera li
manlarına hareket edecektir. 

ZARA motörU 6/3/940 tarihinde li
manımıza gelerek ertesi günU saat 17 
de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyes
te ve Venediğe hareket edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şinuıılt ve cenubi Ame
rika limanlanna hareket eden İtalia 
Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TR!YESTİNO anonim seyrisefatn şir· 
keti vapurlanna tesadüf ederler. 

NEERLANDAİSE ROYALE 
KUMPANYASI 

VULCANUS vapuru 21/ 2/ 940 tari
hinde beklenmekte o\up Anvers, Rot· 
terdam, Amsterdam limanlarına hareket 
edecektir. 

SERViCE MARİTİME KOVMA.İN 
ARDEAL motörü 2612/1940 tarihin· 

de gelerek Malta ve Marsilya limanları
na hareket edecektir. 

N OT ı 
Ahvali hazıra dolayı.!iyle navlun " 

hareket tarihlerinin kat't olmadığını vt 
bunların hiç bir ihbara lUzum olmaksı· 
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem ytikleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fa~1a tafsilat için CUmhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine mUracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 • 2005 

w. P. Henry Van der Zee 
Ve$ürekisa 

~-
AMERİCAN EXPORT l.İNES t.~C. 

NEVYORK 
NEVYORK İÇİN 

EXAMFJJA vapuru yakında heklenl· 
yor. 

EXFORD vapuru şubatın sonuna 
doğru bekleniyor. 

SF.JlVİCE MARh'lı\IE ROUMAİN 
BUCA REST 

KÖSTENCE İÇİN : 
ALBA ]ULİA vapuru 15 şubatta bek· 

teni yor .. 
Vapurlann isim ''c tarihleri hakkında 

hl( bir taahhüt aluunu. 
SOCİETE COMMERCİAI~ BULGA· 
RE DE NAVİGATION A VAPEUR 

VAR NA 
TF.LAVİV, HAİFA, PORT SAİT 

iSKENDKRiYE İÇİN 
BULGARİA vapuru 14 şubatta bek

leniyor. 
V apurlann hareket tarihleriyle nn• 

lunlardakt d~iklilderden ıcenta m .. 
ıuliyet kabul etm&. 

Daha farla taflillt için ATATt1RX 
caddesi 148 No.da W. P'. Henry Van Der 
Zee ve Şsı. Vapur acent.alıtuıa mllraca
at edilmesi rica olunur. 

ftLt:l'ON ı Ht1/!tll 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oı.iVtER VE 
ŞVREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatları lçin 
piyasanın ihtiyacuıa göre vapurla
nmız sefer yapacaklardır. 

................................ ... ........ 
UMDAL -·--UMUMİ DENİZ ACENTAl.J(;.I LTU 

ZETSKA Pl~VİDBA A. O. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstencc 

ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu 
\'e yük kabul edecektir. 

LOVCEN vnpuru 19 Martta Kösten· 
ceden gelip 20 Martta saat 12 de Pi.re 
Hayfa, Beyrut ve Triyeste için hareke! 
edecektir. Yolcu ve yUk kabul edecek• 
tir. 

GOULANDRls BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
oNEA HELLASa 

Lüks transatlantik vapuru Pire • 
Nevyork haltı: Pireden hareket tarihi: 
14-3-40. Yolcu ve yiık kabul etmekte
dir. 

Gettk vapurlann muvuallt tarihleri, 
gerek " .. pur lsimleri ve navlunlan hak· 
landa acenta bir te.hhilt altına giremez. 
Daha faz.la lafsillt alm&k için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umu.mı denlı. Acenta1ıtı Ltd. mUracut 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MOdUrly.t 
Telefon : 3171 Acenta 

Kiralık yazıhaneler 
Gazi bulvarı Zirdat bankası yanında 

18 numaralı hanın üı.i katı resmi ve hu· 
susi daire ve yazıhane ve tütün deposu 
olarak istimale elverişlidir. 

Taliplerin 2 inci Kordon 88 numarada 
diş doktoru Hatice Azra Demirelliye 
müracaatleri. 1-26 (190• 
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Norveç ve lngiliz parlamentolarında 
Norveç hariciye nazırı ile lngiliz başvekili Altmark hadisesi hakkında iza" 
hat vermişlerdir. B. Çemberlayn Norveçin hattı hareketini tenkit etmiştit 

~orve.:, Altmarkı n eden kontrole IOzum &'Örmedl1 

Çemberlayn'ın Kamaradaki nutku Finlandiya 
lngiltere, Norveçin cevabını henü~ ~lma~?kl_a Asker, top, "f~yyare, mit
~eraber p~r~o~f~. K~o~t~'u~n~b~e~y __ a~n~a~t~1~ta~t~n~ıı~n~k~a~r degıld~ ralyözvesaireistiyor 

Londra, 20 (Ö. R) - Büyük Britan
ya muhribi Kossağın Norveç karasula
rında Altmark sefinesinden 290 Britan
yah esiri kurtarmasından do!ayı Alman 
matbuatı Büyük Britanyaya hücum et
mektedirler. Bazı Alman gazeteleri Alt
markta lngiliz esirleri bulunduğunu ilk 
defa olarak dün ya7.mışlardır. 

Dünya matbuatının büyük ekseriye
t i Kossak muhribinin hareketini tasvip 
etmektedirler. 

Bilhassa Amerikan gazeteleri Alt
markta gayri insani muameleye maruz 
Juılan Büyük Britanyalı esirle-re karşı 
lngilterenin ihbar ettiili hattı hareketi 
J>f!k tabii bulmaktadırlar. 

Norvcçin müsamaf'ıasmı prote~to eden 
İngiliz notasına h<'niiz CPvap gclmemir 
iir. 

NORVEÇ PARLAMENTOSUNDA 

Oslo. 20 {ÖR) Dün gece Norvrç p::ır-
1.imentoırıı Altrrıark hfıdlı:..,sile mPs~uı ol
muş ve Hariciye nazın Profesör Kot'un 
izahatını dinlıyerek ittifa1da tasvib et
mistir. 

Profesör Kot ezcümle şunları ..,·)yle
miştir: 

«A ltmark vapurunun bir harp oemlı:i 
olıluğunda şüphe yoktur. Vapur Norveç 
sularına girdiğinde karakol gf'miler ta
rn!ın ~an durdurulmus. birin"i S' f rde 

Norveç Kralı bir 
bir Norveç zabiti vapuru kontrol ederek 
tayyare &.ri toplarile tt'chiz t>dildiğini 
görmüştür. 

Geminin yüz mil açıkta tekrar muaye
nesi ist nmi~c de Altmark süvarisi bu 
talebi haklı olarak reddetmiştir. Ken
disine A]tmarkın Norveç karasularında 
hilfıf ı salahiyet olarak telsizini kullandı
ğından bahsedilince tarziye vermiştir. 

Büyük Britanya bahriyesinin Altmar
Ju tevkif ederek buradaki İngiliz esirle
rini kurtarmalarından sonra Alman hü
kumeti Norveç hükfuneti nezdinde kfı
fi derecede ~ardımda bulunduğundan 
şikayet ctmıstir. Norveç müdahale ede
mezdi.. Müdahale t!lseydi; hem fay
dasız, hem de gayri makul bir harekette 
bulunmuş olacaktı. 

HMiseyi mUteakip ln~liz elçisi Baş
Vl'kille görüşmüştür.. Başvekil, muha
rip memlekete mensup bir geminin bita-

lngiliz h-..rp gemileri Norveç kara sularında 
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raf sulardan geçerken esir nakledemiye
ccği hakkında beynelmilel ahkamda hiç 
bir kayıt mevcud olmadığını hatırlat
mıştır. 

Her halde şurası muhak~~akbr ki Nor
\'CÇ otoriterleri Altmarkta İngiliz esiri 
bulunduğunu bil<linniyorlardı. Norveç 
icap E'dersc meseleyi Milletler Cemiye
tine ve beynelmilel bir muhakemenin 
hiikiimlüi!ünc arzdecektir. 

ÇEMBERLAYN1N BEYANATI 
Londra, 20 {Ö. R) - Bugiln öjileden 

sonra tonlanan Avam kamarası Başve
kil B. Çembcrlaynin Alt.mark hadisesi 
hakkındaki beyanatını dinlemiştir. 

Başvl'ki1 Alt.markta hapsedilen ve çok 
"ayri insnni nmaıncldere maruz kalan 
tn~ili7 esirlerinin kurtarılmasından do
l yı Brilanvn bahriyes·ni tebrik ederek 
Profesör J< otun beyamıtını şiddetle ten
kic1 etmiştir. 

Çcmberlnyn demiştir ki: 
- cNo,.vl'çe göndl'r<li(rimiz protesto 

notasına hr>niiz cevap almadık. Fa'kat 
Norvcc Hari<'ive nazırının nutkunu oku
dum. Fak:-t Norveçin, noktai nazarında 
ısrnrındaki 'Sebebi anlamak gittikçe güç
lecivor. Biz Norveç otoritelerinin Alt
mark vapurunun muayenesini sathi su
rette' yaptığını tnhmin etmiştik. Beya
nattan ı:onra anlıyoruz ki mezldir mn
knm 1 r bu r"J>ıiyi aramak 7.ahmC'tini hiç 

r.ıerasım geçı§mdı; 

ihtiyar etmemişlerdir. 
Almanyn tnrafmdan İngiliz esirlerini 

tahşid kamplarına getirmek için kendi 
sularının kullanılmasında Norveçin bir 
mahzur görmemsine hayret ediyoruz. 
İngiliz hükumeti hunu asla kabul ede
mez. Böyle bir halin "çok nazik bir vazi
yet ihdas etmekte olduğunu bildirmek
ten kendini alıkoyamaz.> 

Başvekilin beyanatı muhalifler dahil 
olduğu halde bütün parlamentoda alkış
larla karşılanmıştır. Ingnliz Hariciye na
zırı Lord Halifaks da Lordlar kamara
sında bu mealde beyanatta bulunmuş
tur. 

AVAM KAMARASINDA 
Londra, 20 (Ö. R) - Altmark hadi

sesi hakkında muhalif partiler tarafın
dan hükumett~n izahat istiyen takrirler 
verilmiştir. 

Başvekil Çembeılayn bugün Avam 

lngilız Başvekili B. Çcmbcrlayn 
kamarasında, Lord Halifaks Lordlnr ka
marasında beyanatta bu1unarak bu tak
rirlere cevap venn.~lerdir. 

HADiSE TEDKIK EDIL1YOR 
Londrn, 20 (Ö. R) - lngiliz resmi 

mahfılleri Norveç ve Ingiltere hiiklımct
Jeri :ırnsında Altmark hadisesinin dos
tane bir hava içinde tedkik edil nckte 

olduğunu bildirmektedir. 
Bununla beraber Ingiliz esirlerinin 

iadesi hakkındaki Norveç ta.lehinin In
giliz hiiklımetince derhal reddedildiği 
malCımdur. 

NEVYORK HERALD'A GÖRE 
AJtmar'k hadisesini tefsir eden Nev

york Hernld gazetesi diyor ki: 
- <Norveç makamlm-ı Altmnrkta In

gillz esirlerinin mevcudiyetine göz yu
marak vazifelerini ihmal etmişlerdir. 
Almanya beşer tarihinin en fec1 taar:ru7-
larmı yaparken, Leh milleti merhamet
sizce bir kıtale uğrarken, denizlerde 
beynelmil,,,] kanunları çiğniyen taarruz
lar yapılırken, hiç bir ihtar yapılmadan 
yolcu vapurları torpillenirken, insanlık 
ve bitaraflık hukuku nazarı itibara alın
madnn denizler seyynr rnayinlerle dol
durulurken, bunlan yapan memleketin 
ayni suretle muamele edilmiş olmasın
dan şik5yete hakkı var mıdır? 

1NG1LtZ GEM1LER1 BUZ 
DENlZtNDE 

Roma, 20 (ö. R) - lialyan gazetele
rinin Oslodan aldıkları haberlere göre 
bir çok İngiliz kruvazörleri Norveçin 
buz denizine yakın sahillerinde dolaş
rnoktadırlnr. Alman kaynakları Korayn 
ofis tarafından Norveçe tevdi edilen no
tayı müteakip, bu memleketin en nntlk 
ku-mınd bir çok harp gemilerin:n dol:ı.r 
mnsını guya Norveçe karşı bir tchdid 
mahiy~tinde göstermeğe çalı ıyorlar. 

Ayni 7.nmanda Jngiltcrenin Alman nb
lol.asını bir kat daha kuvvetlendirmek 
için, Norvl'Ç ~rasulanndan Almanyaya 
sevkiyatı katetmek niyetinde olduğu 
iJC'ri sürülüyor. 

Irak kabinesi 
istifa etti ve yeni ka bi
n eyi Raşit Ali kurdu 

Iraktaki 

Bağdııt 20 (ö.R) - Nuri paşa Sait 
kabinesi gece istifasını saltanat naibi 
prens Aliye tevdi etmiştir. Kral naibi is
tifayı kabul etmiş ve baş vekildrn yeni 
kabine teşkil edilinceye kadar cari işleri 
görmesini rica etmiştir. 

Londra 20 (ö.R) - Röyterin Bağ
dat muhabiri bildiriyor: 

Yeni kabine Raşid Ali Geylaninin ri
yasetinde bu gece teşekkül edecektir. 

Londra 20 (ö.R) - Siyasi mahfil
lerde mevcut kanaate göre Iraktaki ka-
bine değişikliği bu memleketin harici si
yaııetile hiç alakadar değildir. 

• 
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Anlıarada 

Medeni insanlığın vicdanı, bu müra" 
caata acaba cevap vermez mi? 

Helsinkideki haı:a ffü.ialannda çıldıran bir Fin kızı tl~ 
I.ondra, 20 {Ö. R) - Finlandiya na- ten sonra Londra ve Paris hükfin1e ut• 

mına söz söylemege salahiyetli bir zat nezdinde hiç bir teşebbüs yapm~rrıı)"" 
yardım meselesi hakkında şunları söy- Roma, 20 (Ö, R) - Popolo dı'Ita 
leıniştir: nın Hclsinki muhabiri bildiriyor: fiil" 

- cVakit knybetıneden yardım isti- cKızılordunun bilyük tazyikine ,rıS' 
yorı.ız. Harp malzememiz a7.dır. Bir çok landiyanın dayanabilmesi Jçin Y ütt' 
defalar büyük ihtiyaca kifayet edecek avcı ve yarısı bombardıman olma~ ~ 
harp malzemesini yollanmasın1 isterlik. re beş yüz tayyareye, saflarındnkı eft• 
Fakat ltizumu kadar malzeme gönderli- lukları Uımamlıyacak yüz bin aslc 5't' 
memiştir. Mareşal Mannerhaymi mühimmat . ı• 
Düşman 200 ki§ilik bir Fin müfreze- fında tasarrufta bulunmak mec~urı~. 

siııin karşısında bir gilnde 2000 obüs lcrinden koruyacak ı-:ekilde bily~k ~01ıı 
sarf ediyor. • tarda silfıh ve mühimmat scvkıya Jud· 
Finlandiyanın kurtarılması için sem- muntazam bir şekilde devamına, hu J\ ıı 

pati nutukları yerine filiyat hakim ol- suz harp kredilerine, silah altına 8~ bl' 
malıdır. Bize asker, top, tayyare, mit- Finlandiyalıların fabrikalarda açı 00}" 
ralyöz gönderihnelidir. Medeni insanlı- raktıknrı yerleıin yabm:ıcı i.,çiJerle 111,

ğın vicdanına rnilracaat ediyoruz ve durulmasına ve nihayet dünyanın 
bundan eminin. nevi müzaheretine ihtiyacı vardır. ıetl 

Finlandiya sözcüsü, Fransadaki on Roma, 20 (Ö. R) - Italyan ga~.ete 0ıı 
bin İtalyanın Finlandiyaya gönüllü ya- muhabirlerinin bildirdiklerine gor~~ 
zılmasından haberdar olmadığını söyle- sekizinci fırkadan itinam edilen :,O 
miştir. malzemesinin tadadı devam ediyor· 12 

Londra, 20 {Ö. R) - Finlandiya htı- tank, yüz hücum arabası, 102 toJ?iırıaıll 
kt1meti Isveçin kendisine askeri yar- hava dafi topu, 160 mitralyöz 1 

dımda bulunmamak !kararını bildirdik- edilmiştir. _.,...,,.. 

A. vekilimiz Manisada 

Aqliy~ Vekili Belt>Çl'ye rcisimizlc göı-üşilyor . • ve!Ô" 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - Manisa, 20 (Husus!) - Adlı~etle ~ 
ptlmış gayet zarif bilkctler takdim edil- limiz Manisa istasyonunda har"lrellııtd"' 
miştir. tikbal edildi. Bazı tetkiklerde bıı 

Bay Fethi Okyqr bi.iyük bir nezaket- .Adlit; 
le teşyie gelenlerin elini sıkarak zah- Manisa 20 (Telefonla) - 11 ı 1 
met ihtiyanndan dolayı teşekkürlerini vekilimiz B. Fethi Okynr bugüıı .;~il "1; 
bildirınlş, ve Belediye reisimiz doktor de lzmirden buraya gelmiştir. . .e -et V' 
Behçet Uza J.zınirt çok beğendiğini ve }ayet hududunda vali, parti, ırılııY ıtıı'' 
1zmirin çok guzelleştiğini söyliycı·ek askeri erkan tarafından kar~ıl~';#ııil' 
çok memnun avdet eylediğini ilAve et- Bütün istasyonlarda olduğu gıbı 1'&11 "' 
miştir. Belediye reisimiz vekilden fuar istasyonunda da askeri. ve sivil. e~r. 
esnasında tekrar İzmiri teşriflerini rica halk vekile saygılarını arzetınış gid,. 
eylemiştir. B. Fethi Okyar doğruca parti~-.,,, 

Vekil Mani~dnki tetkiklerini bitir- rck ziyaretçileri kabul etmİJ. vıal · 
dikten sonra bugün Somaya ~(Jecek, diği zjyafette buluoı.nut ve öğle 
buradmf Bergaçıa)'a ve AyvafiP i~ vil&pt, parti v~ .. ed ----


