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Yine galan haber
ler etrafında 

Avam kamarasında soru
. lan suale verilen cevap 
lngiliz Hariciye müsttşarı, Kafkas hu

dudunda bir hadise olmadığını Fran -
sız 1 ·ı· ngı ız donanmalarının boğazlardan 
geçmesi için de Türkiyeden müsaade 

r, istenmediğini beyan etti 
·; Londra 29 A. A. _ ~tebus, birçok yerlerde 
ı.vam kamarasının ,~dünkü olup biteııler,\en iyi hab~r alı 
t~~~pl~ntısı~ıda işçi mebusların namadığını söylemiş ve Ça 

rı Etlı, Türk - Rus hu- nakkale boğazından Fransız 
.dudunda ba h"d· i 1 ~l:i . zı ;ı ıseler oldu ve ııgiliz Jonanma arının 
urıa <laır çıkan r· 1 ı .. 

ft!oğru olu , ıv~yet erin g .. çmesi için Türkiyeoen mu 
lrıu~tur [3 p Oımadıgını sor - saade istendiği hakkınddki 

· u suale Har· · I Nazırı Lord H \'f k tcıye haberin de doğru olup ol ılll 
na•H · · a 

1 
a 5 namı • dıgw 1111 sormu..:tur .. 

• arıcıye Müsteşarı cevap v 

ır Yt'rerek bu h 
usu3ta gere~ 

ıı l•zetelerin yazdığı 
Jları ve ger k yazı· 
ıJ. lardan çık:n hcbebi k.aynak 
( edeı·ek h" b" a ~rlerı teyid 

• ıç ır h"d· dı" • a ıse olma • d' gını katı surette b 
iniştir eyan et 

tllt. . 

Hariciye Müsteşarı bu su 
ale de cevap vererek böyle 
bir hadisen in asılsız olduğu-

nu ve esasen böyle bir tale· 

bin Montrö muahedesine de 

muhalif bulunduğunu sarahat 
le beya etmiştir. 

~ 
ı 

~ 
Lord Halifaksla 
Çörçilin n-:ıtku 

"Hitlerizm her ne pahası
na olursa olsun y1.kıl 

1 . malıdır,, 
• hraf etmek I" d k' 'k . 1· . azım ır ı mı nabs ı ma-
yınl"r fevkalade mühimdir . Fakat bun 

larla mücale çaresi bulundu• 

lngiltere genideıı 10 krova 
zörü denize indirdi 

Loııdra ?.9 A A _ H 
L· • ar· 
uın altıncı ayı müııas b t"l 
H .. N e eıe 

ı arıcıye azırı LordHalifak~ 

~İngiliz gemiciliğine hitaben 
ıöyledıği bir nutukta Alman 

sı gemiciliğinin Hitlere körü 
körüne itaatını lenkid et· 
rniş ve lngiliz gemiciliğini 
böyle hareketlerden tcnkid 
ederek <l~miştir ki, 

'
1

- Aşılmaz gibi goru· 
nen bu manin yani Hit· 
lerizrn her ne şekilde ve 

ıı her ne suretle olursa olsun 
' yıkılmalıdır 
1 . Diğer t~~~ftan lngiliz bah 
,. rıye Nazırı Çörçil de Avam 
kamarasında d·· ·· 1 d" w · ı b" un soy e ıgı 

1 
'r. nutukta deııiz muharebe 
~rırıden bahsederek demiş
tır ki: 

~ ı ·ı· d - nrı ız onanması şi· 

mölde 10 bin mil murabba 
ındaki sahayı tarassut vazi· 
fesile mükelleftir. Bu s•ıret 
leAlmanyaya dönmekt~ olan 
Alman gemilerinden çoiu 
nu yakıtladık. Bunların bir 
kısmı kendilerini balırdılar. 
Abluk<tyı daha şiddetli bir 
hale getirebiliriz. 

Ancak bitaraf devletlere 
fazla sıkın'tı vı-rın~k istemi· 
yoruz. 

Harbin ilk aHı ayı:ıda 
kciybettiğimiz gemilerin mik 
tarı geçen büyük harbin ilk 
altı ayında kaybettiğimiz ge· 
milerin ancak yarısını teşkil 
etnıektedir. 

21 milyon tonluk ticaret 
filomuzun 200 bin tonunu 
kuybettik Fakat buna muka

Soııu 2 ncide 

/er.o Vekille· 
ri He,qeti 

Başvekilin riyase
tinde toplandı 

-

Finlandiyada 
Sovyet ordu/arz songayretini 

sar/ediyor 
Finlerin mukavemetini kırmak ve cepheyi 

yarm:J k için büHıin cephe boyunca şid-

Ankara 29 A. A. - İc
ra v~killeri heyeti dün öğ • 
leden sonra Başvekil Dok -
tor Refik Sayd:ımın riyası.> · 
tinde t0planarak geç vakta 
kadar ı ıüzakerelerde bulun
muştur. 

Başvekiıimizin 
2:eşekkürlt>ri 

detli taarruzlar devaın etmekte ve hesapMz 

insan dalgaları Fin hatları Üzerine 
saldırmaktadır. 

Ankc:ra 29 A. A. -
Başvekil Doktor Refık Say· 
dam Halkevlerimizin sekizin 
ci yıldönümü münasebt"tile 
yurdun her ta~ahndan ge 
ı~n tebı ik ve uağlılık duygu 
!arını bildiren ) urtdaşl~ra 
teşekkürlerinin iblağıııa A -
nadolu Ajansını memur et · 
mişlerdir. 

Romanyadan fela 
ketzed :!lere yeni 

eşyalar g" idi 
İstanbul -Amerikan ban· 

dralı Eksminister vapurile 
şehrimize mühim miktarda 
ithaiat eşyası gelmiştir. Bun 
tar arnsında röntgen malze· 
mesi, foto uıalzemesi, kimY.e 
vi ecza, demir ve çelik eş
ya, ptmuk me'lsüc:.ıt, kağıt 
aleminyurn eşy 1 ve blkır eş 
ya varJır. Bundan başka 
k.omanya bandıralı Transil 
vanya vapurile de felaketze· 
deltr için gönderilen mühim 
miktarda muhtelif cinste eş· 
ya gelmiştiı. Yine ayni va
purla gelen eşyalar arasın 
da çay ve Hindistan cevizi 
de vardır. 

Afı·in nehri 
Yine taştı ve bir 
çok at aziyi su bas ' ı 

Birkaç gün evvel yağan 

sürekli yağmurların tesiri!~ 

Afrin nehri kabara ak civa 
rında bulunan Reyhaniye ka 
zasına bağlı Gköçeoğlu kö· 
yünün arazisi ile 21 evi sıı 

altında bırakmıştır. Bundan 
başka Akkuyu, Ceylnnkpe, 

' Samanlı Vafta ve Çıngıllı 
köylerinin de bir miktar ara 
zisini su basmış ve 15 baş 
hayvan sürüklüyerelc götür· 
müştür. Derhal alınan te<l· 

>irter sayesinde fazla zayia
ta meydan verilmemiştir. 

Yeni nakil ve tayiler 

'

Ankara vilayetinin Çubuk kazası 
.Sirkeli tahrirat katibi Nuriddin 
. Cankurtaran İskenderun or· 

taokul katıp ve hesap mt~
murluğuna, Lise mezunundan 
Celal Boran kada~tro mu· 
dürlüğü katipliğine nakil ve 
tayin e<lilmişlerdir. 

Heİsinki 29 (a a .) _ Cep- \ vam et.miştir ... Ladoga göHi 
heden gelen haberlerin hüla· ~ephesınde .Juşman-n taarruz 
sas\ şudur: ları aİ{ır zayiaila tardedilmiş 

Sovyetler, Fin mukavt-me· ve müteaddit nıüf.rezeler .. im
tinio en zail noktilsını bula· ha olunmulitur. Bırçok duş· 
rak Manerhaym hattını yar· maıı mevzileri Finlandiyalı · 
mak için bütün cephede hır tarafından işgal ~dilmiş. 
şiddetli taarruzlarına fasılasız hava kuvvetleri <l~ düşrn l · 

devam ı:tmekte ve insan dal· nın gerisindeki demir yolla· 
galan mi.iteır.adiyen Fin rını ve cephanelikleri bum -
hatlarına saldırmaktadır . bardıın ın etmiş iki Rus tay· 

Bütün bu hücumlara Fin· yaresini düşürmüştür. 
Iandiyahlar şidde!le mukave- Sovyet tebliği 
met etmektedir. Viipurinin Moskova 29 A. A. _ 
akibeti bu hücumların neti· Dün akşamki Sovyet tebliği 
cesine bağlıdır. Sovy<!tler şudur : 

Fin mukavemetini kırmak 28 Şubatta Kareli cep · 
için hesapsız insan ve malze· hesinde Sovyet kıtaatının 
me sarfından çekinmemekte- taarruzu inkişafta devanı et· 
dirler. miş, bu taarruzları durdur • 

Finlerin yeni işgı.ıl ettikte- k d ma için üşmanın yaptığı ri mevziler, bundan evvelki lere 
teşebbüsler akim kalmış ve 

nisbetl~ çok daha kuvvetlidir. 
l3ımdaıı başka Finlandiy.-lılar bu taarruzlar ağır zayiatla 
son zamanlarda aldıkları uzun püskürtülm iiştür. Finlandiya· 
çaplı büyük toplar sa,esinde lıların ağır zayiatla rücatle-

f ri devam etmektedir. Sov -Sovyetlerin ~ik top.;u ateş· 
Ierine karşı mukabelede bu- y-et kıtaları dün yeniden bir 
luıımak imkanını wrmekte· çok kasabdları zaptetmiştir. 
dir. Fınlerin eliııde şimdi Verilen muvak!cat ralca mla -
mühim mikdarda malzeme de ra göre, dün Fınlandiyalıla -
vardır. rın 42 müstahkem noktası 

zaptoluıımuştur. Diğer cep -
helı-rde kaydı! değer bir ş e y 
yoktur. Tayyarelerimiz dün 
yalnız ke~if u.;u~larile iktifa 

İsveç ve' Norveçten ge
len gönüllült'r : şima( cephe
sine se vkedilmişler<li r. 

Helsiııki 29 (a.a) -
vas Ajansı bildiriyor: 

Ha- eylemişlerdir. 

26 şubat sabahı çok mü· 
him kuvvetlerle Viipuri şeh
rini el~ geçirmek için Sov
yet ordusununubaşladığı bü
yük taarruz meydırn nıuha· 
rt>besi fasıhsız ve her an ar· 
tan bir şiddetle devam edı
yor. 50 kilometrelik bir cep-

:he üzerinde yapılan bu ta-
arruza Sovyetler 14 fırka 
asker &evketnıişl.!rdir. Bu 
taarruza yüzlerce tank ve-. 

boı topçu :le mühim mikdarda 
tayyare iştirak etmı-:kte ve 

Finler akıllara durğunluk 
veren bir kahramanlıkla harp 
eylemektedir. 

Finlandiya tebliği 
Hdsinki 29 A. A. -

Finlandiyanın dün akşamki 
resmi tebliğine göre vaziy~t 
şudur : 

Finlandiyalılar dün düş -
mana ağır uyiat verdirerek 
müdafaa harbi yapınağa de-

Aınerika Finlandi-
yaya para vermiyor 

Nf:"vyork 29 A.A. - A· 
merika Mebusan Meclisi Fiıı 

' landiyaya kayıtsız şartsız 20 
milyon Dolarlık bir krı-di 
a~ılması hakkın.!aki teklifi 
29 reye karşı 16 r ı>yle red 
~yleıniştir. 

lngillere 
Norveç gem;leri
ni de kiralıyor 
Londra 28 A.A. - Bir 

kaç güne kadar Norvt>ç Hıi 
kumeıi ile ln~iltt>r~ arasında 
mühim bir anlaşıua imzala
nacaktır. 

Bu aniaşmaya göre. İn
giltere Norveçin bir milyon 
ton hacmindeki ticaret gt>mi
lerini kiralamakt,,d•r. İngiliz 
hiikumetinin Emrinde çalışa 
cak olan bu gemiler batt:k
ları takdirde lngiltere hunla· 
rın bedelini tazmin ed ~cek• 
tir. 



YENIGO~ -
TıT~rk-/ialyan lngili

1
z Lor8daş·ıHı11.ancr_ldıelfaks A k ilan h Vakıi- iJan/(Jj! 

ıc aret anlaşma~1 f • nta yanın Kantara ma al 'J ay yare eri bil yakaladığımız Alman ge- les;nden Yusuf oğlu Hazım Vakıflar Mi.ı,lür:üğüııd 11 
piyasada iyi ka r- Berlin üzerine be- milerinin tutarı bundan da- İskif vekili vukat Ceıııil Ba- Beynelharapta dört 15 

landı yanname ve fla, ha çoktur. hadırh oğlunun Rf!yhaniyenin bahçelt"rin birer senelik 
Türk - ltalyan ticaret an Yine- bu harbin ilk altı büyük Avere k'Jyünden ölii lan diger muhtelif vaıJ 

malar attı d d .,. laşmasınm Romada Re-smen ayı için e 35Alman denizal· keyyali oğlu veresesi M ıiııi r, a mayıs 940 sonuna J' 

imzalanması haberi piyasada Loııdra 29 A. A. İn· tı gemisi, yani Almaııyanın Sabit, ve Zekiye aleyhlerine icarları bir hafta temdit 
biiyük bir memnuniyet uyan· g_ilız tayyareleri dün akşam mulik olduğu denizellt mik· Reyhaniye Sulh Hukuk mah muştur. ihalesi 4,3,940., 
dırmıştır. tekrar Alnıanyanın merkezi tannır. yarısını balm.fık~ Al- kemesine açmış olduğu bü- tesi günü saat 14 de "" 

Romadan gelen haberlere üzerinde. uçuşlar yapmış ve manlar buna mukabil bu altı yük avare köyünde vaki ve 1 idaresind~ icra olunacl 
göre, anlaşma 800 milyon Berlin üzerine kadar gide · ayda ancak 10 denizalti ge bir mahzar nurııarada kayıtlı dan isteklilerin miiracS' 
liretlik mübadele esasın.ı da rek uyuyan şehrin üstüne misi in~a edebilmişlerdir. arazinin 16 SPlıim<le 3sehmine ilan oluııur. 
ycınmaktadır. beyanname ve küçük ~flama· İtiraf etmek lazımdır ki, müddeaaleyhlerle şayian his· Vakıflar idaresinden: 

ltalyuniar bize demir eşya lar atmışlardır. lngiliz tayya· naknatisli Alman mayinleri sedar bulunduğunda•1 kaz:ıen Süveydiye Nahiyesirıİ 
mamiil demir, manifatura ve releri birkaç bin kade:m aşa Fevk.,.lfıde mühim.:lir. Fa- taksi .• ıini istemiş olmaı:ından Jiye ki:'yimde Şeyh ib 
harp dolayısile diğer memleket ğıya inmiş olmalarına rağmen kat mayiıılerle mücadele ça· muhakeme için tayin kılınan vakfına ait gayri mertk d 
lt"rden tedarik edemediğimiz Alınaıı projektörleri yanma- resini bulduk. Şimdi bu yol 26.1,940 günü ıe çıkarılan da birer seııelık icarları 
bir çok malzemeyi verecek- mış ve tayyareler Hl;gol.ınd d~ mühim t:rakkil~:. elde 1 vet.iyelerin nıüddeaaleyhlerin. art.tırm1 aya çıkarılmıştı.r 

üzerinde de uçarak keşifler ed y M h b l 1 3 940 1er, mukabilinde bizden ham 1 oruz a~ın · a: ıı~ın ya 1Surıyede bulunduklarından tebu esı ... , , pazartesı 
maddeler pamuk hurda ve yaptıktan sonra saliıııen üs kında daha wşıd<letlı ~1 suret liğ edilmediği bildırilmesi ü:teri saat 14 de vakıflar idaf 
d !erine dönmüşlerdir. t b 1 t lı t d 1 k 1·1 emir alacaklardır. Manifatu e aş ıyacagını a wın e • ne dava ve tayin olunan27,2,- e yapı aca tır, iste~ 
ra ve demir tüccarları İtal· lngiliz tayyareleri dün mekıe beraber bundcln. a !:· 940 salı güııünde mahkeme· müracaatlıtrı ilan olu11111 ' ' 

yan fabrikalarile temaslarda Ren cephesi üzerinde de l~ .korknıı~?ruz .. Ç.ünkü lngi· ye gelmeleri Antakyada çıkan Toplantıya da~e 
bulunmak fü.ere ltalyaya he- büyük bir faalıyet sarf etmiş gılıı tek.ıtsıyenlerı Alınan Y t!nigün gazetesinin 3,2,940 Gençspor Klübünde S 
yetler göndermeğe hazırlan · lerdir. teknisiyenleriııden asla gf!ri gün ve 2389 sdyllı nüshasın· Pazar günü saat 13 de 

t İngilizJt:ııyyareleri , Ber' i .e d w 'ld' ı d' ld' · h ı ·• maktadırlar. Yakında ıtalya egı ır. da ilanen te •liğ e ı ıgı a · heyeti intihabı yapıl•"" 
dan da muhtelif ticaret heyet kadar yollarında hiç bir lngiltere yeniden son sis de mahkemeye gölmemiş ve dan bütün a7a arkars 

düşman tayyaresine rastlama lOk .. ·· d · · d' d d · leri gelmesi beklenmektedir. tem rovazoru enıze ın ır cevaplarını a gen ermemış gö.sterileıı sJalte j\:lü
1
,t . 

E b l b k mış ve Berline kolaylıkla . · B · · b k d ·'ık sasen azı talyaıı fa ri a· mıştır. u ılı arla ya ın a olduklarından hukuk usulü zır bulunmaları eheıJJır 
larile daha evvelden anlaşıl· varmıştır. Tayyareciler, şeh- bütün Alman donanmasının muhakemeleri kanunun 398 le rica olunur. ıtııak 

b rin büyük caddelerini ıyıce 'd · f"k h k u m1ş, unlar anlaşma imzala· "\..iraf fonŞpe,,rıin akibetine inci maa esme tev ı an . a : Mefruşat yptl
11 

. 
görebilmic:. ve bundan istifa· b d ı d k l Y nır imzalanmaz Türkiyeye de 'tJ: uğrıyacağınt ura an söyli- arın a gıyap ·ararı verı mış 1 

· 'f l <le ederek şehre milyonlar • yı·bil\rim. Donaııınamızın al· ve giyaben yanılan ınuhake· CJcak açı · 
mır ve manı aura eşya arını .-

1 
ı r k ci Gd tan 

Cgöndereceklerini söylemi~ler ca beyanname atmağa mu • tı aylık zayiatı 73 tonu geç mede taksimi isteııi eıı arazi .. - s en erun rih' 
vaffak olmuşlardır. Beyanna mem~ktedir. nin fen memuru marifetile Mufettişliği için 14 P' ıın 

dir. Şımdi bu malların yola meler atıldıktan sonra bir h 11· d k 'f 1 k zıhane ve yazıhane k rek 
Çlkarılacağı haber verilm.,k- Bit-ı .. af Je,lct'er ! z ,ırJr ma a ın e eşı yapı ara 'b' ıl 
tedir. düşman tayyaresi görülmüş vermemek için İcab .!ltiği krokiside yaptırılmış ve ınuha gı 1 mefruşat yaptırı .ruz 

MATBUAT UMUM MÜD Ü· ve daha sonra üç Alınan zuınaıı ablukR v.ıziyetiııdc de kemed~ 29,3,940 cuma günü 2 - Buna ait şartrı• dur: 
RÜ DEG1Ş1YOR tayyaresi görül.ntiş ise de ğişiklikler yapaca1ız " saat 10,30 a talik edil~iş ol- pla~lar. Başm.üdiriyet ~ 

bunlar harbe giı işmek iste • Loı.dcorc da bı·r n ll makla müddeaal"')'hlerııı mu tın alma konıısyondarı Ank11ra Matbuat umun 3 1\,1 h 1 
nıiyerek çekilmişlerdir. k I d' ayyen günde muhakemeye . ıv u ammen bede 1 tna müdürü Salimin bir valilig~ e tu so"y e ı ı d 1 
Amerikanın sulh te- bizzat 

0
aelmeleri veyahuclcla ır4a ır. . ar htyin edilecec•i haber veril- L d 29 A A D.. A k k J 

o F on ra . • - un k . b' k'I .. d - çı e sı tme kt d. Matbuat unıu111 şebbu··su ve ransız b k C anunı ır ve ı gon ermele· 
1 1 n me e :r ir nutu söyliyen Loid orç 1 mart 940 teS uıı 

d · k. · J w · ri kanunu mezkurun 402 nci pazar mü ürıüğüne ınıın ge ece~ı matbuatı demiştir ki: . .. 
1 

sartt 14 tedir. nul 
henüz belli d("g· ildir. K ı· b" h l ınaddesıııe gore yapı an nıua- 5 1 . . ·ır •. 

Paris 29 (a a.) - Ameri- uvvet ı ır avacı ığımı ınele muhakemeye bir itiraz . - .. steklıle~ bıçı l gı l 
İngiltere ye l.O bin ton ku Ciimhurrcisiııiıı sulh tavas· zın bulunması bizim için bir lan barsa 15 gün içinde bil d:lııı yuzde yedı buç&l . 

Üz Ü m sattık sutu ve V ehin Avrupa seya· mecburiyettir. Eger Alman· dirmeleri aksi halde 40S nci mmatı olan 39 JirayJ zı 
lst:ınbul Fransa, lngil· ha ti Fransız gazetelerini meş· tayyareleri mrmleketimizi mad leye tevfıkan muhakeme derun Gümrükleri B~ ber 

tere vt: ltalyaya mühim nıik- gul etmek~edir. Gazeteler. bombardımana kalkarlarsa, ye kabul olmıyacakları hak li-k veznesine yatır 
darda yıyecek hububat gön- Rozv~ltin Papaya göı~derdiği bunun derhal aksülameli kında ki işbu gıyap kararı 6 - Piıanları gör~ ları 
d ·ı kt 1· l ·1· t" t mesaıı da mevzuubahıs ederek başlıyacaktır. ,, t L l'ğ ol u tetkik etmek isteyenle erı me C:< ır. ngı ız ıcare . . . . . ilanen eu 1 un r "" 
mümessiHeri, piyasadan ye- j Ame_rıkanın şundıkı halde bır LoitCorç, Sovyet Rusya . ·M . . gün İskenderun giııJl" ziy 

k ıh kA 1 1 d h d k Hakım uavını u " c{" l"k 1 1 talı nidt"n 10 bin toıı uru üzüm su ıın an mevcut o up oma· anlaşmazlığın an ba se ere A GU" oaşmu ur u evazın 
d c.I • kA 1 k Kazım ı'l Ay . .. t d b'lı'rl' lek satın almışlar ır. ığı ım an arını araştırma ta fazla tPhl ikelere maruz knl- • • sıne muracaa e e ı 

Fransız kabin .-:- si olduğunu yazmaktadırlar. manıak için ihtiyatlı hareket Bir memur ıstenıyo'" 12 Ester alın~ leri 
toplandı CENUBİ A~lERlKA SAHlL· eylemesi lüzumunu tavsiye ey· Ticaret ve San~yi odasına Aııtakyada Hatay f her 

Paris 29 A . A. _ Fran· LERINDE BiR MUHAR.-:BE !emiştir. 40 lira ücretle bır memur muhafaza taburu sat alın; 
Ne- vyork 29 (a .a.) _ Ce-

1 
Japonlar ag"' ır bir alınacaktır. Taliplerin bir hcıf komisyonundan: korı 

sız kabinesi Cümhurreisi ta içinde müracaatları ilan Beherinin muham(IJ,,j tik. 
Alb~r Löbrönün riy~set inde ııubi Ameribka sdahiileri civa- mağlubiyete uğradılar olunur. (165) lira olan 

011 
;kı ınec 

Elize sarayında toplanmış ve rında ye nı ır eniz mu ha- Şaııghay 28 A A. - Çin esteri pazarlık usulÜ 1 dl'ğ 
siyasi, askeri m ·seleler üze· rebesinin vukua geldiği ha kuvvetleri, Japon kıtaları Ü· nacaktır. tın alınacaktır. Esterle" edil 

lrinde miizakerelt>rde buliııı. ber verilmektedir. Bir lngiliz zerine şiddetli bir mukabil Hııdutla yeni müdafaa hat· )arı 1,38 den! yukarı niz• 
krovazörü Moııtevideoya ge· taarruz yapmış ve bir fırka- d k' b"l · k" ve aögvu··s çevrelerı' 1, y · 

muştur. d k d tı arasın a ı o geııııı sa ın t> uç 
lerek bt-nzin al ı taıı sonra yı darına ağın etmiştır. Bir ler bir kaç gün evvel, başku· a ş a ğ 1 olmıyaca" larıı 

Ser hoşluk 
Kas tal Hıri ;ti yan mahal

lesiııden Belros oğlu Sedik 
ailesi ef radıle odasmda U) ur· 
kt>n km Meryem; açık bırj· 

kılan sokak kapısından gire
rek yattıkları odayü birinin gel 
diğini görmesi üzerine feryada 

lbaşlanıış ve uyanan ev sahibi 
adamı yakalamıştır. 

Vakaııın polis merkezine 
ihbar edilmesi üzerine yapı· 
lan tahkikatta bu adamrn as· 
lan Halepli olduğu ve balık 
nıültezimlıgiylc ıne~~ul bı,lun-

~duğu nıılaşılmışt ır. 
Mütecaviz muayeneye 

sevkedilt:rek serhoş olduğu 
anlaşılmış ve cürmü meş· 

hut zubti) le beraber adliyeye 
sevkedilmiştir. 

ı;Üratle denize açılmış, mü· Japon Gener<ıli ölmüş,biri <le maııdanlık Hizu gördüg~ Ü şını ikmal etmiş ve 8 J 
b d l · k" · 1 J · bitirm~miş, b"ııı .. k evi". rışn ret~e atın an ııç ımseyı y,ıra anmıştır . apon zayıatı takc.lir de bır kaç saat zar· v :J 

k k t M t hesapslzdlı·. iz teşekkülatı bedeıııı zu araya çı armamış ır. on e· fında evlerini ta liyeye ama A d r 
videonun 50 mil açıklarında A "manır .. a . 1 mu iy("tİ düzgün "' l ı .. ! de bubno1 lk için eınır a ıuış ııasip olacak beden hari 
beş lııgiliz harp gemı·;ıı11n - ]ardır. f · .,,, b 

Danı"marka budu- ra ta arızaı marazı, 64 i, seyrettiği de görülmüştür. D · k b't' 'k k B h 5"' 

k dunda tahkl.mat anımu aya ı ışı mm· mıyaca tır. u usıJ artıt 
Holanda isHh am- takada 10 bin Danimarkalı fazla malumat alma1' Şl ~ 
la rı teftiş edildi yapıyor sakindir. Bunların e~serısi ler her zaman ve is~ tna 
Amsterdam 28 A . A. Paris . itimat edilir bir yukarıda zikredilen mıntaka- 2,3,940 tarihinden t dık. 

Holaııdadaki müdafaa istih • kaynahtaktan ögreniidiğine da bulunmaktadırlar. her gün Aııtakyada 1 b zı 
kanıları Fransız ve lngiliz ıröre, Almanya Danimarka Danimarka mahfilleri Al· muhafaza taburu s•, di . 
ekserJeri tarafından mua • hududunun cenubunda bir manya tarafından alınan bu komisyonuna mürac•• berİ 
yene ve teftiş edilmiştir. Bu nevi mudafaa hattı inşa et· I tedbirin Almanyaıım şimdiki Iidirler · J " h 
muayene neticesinde Holau- mek üzeredir .. Yeni hat budu hududu lali addeyleıııesiııden Asmalı blY di • 
dadaki müdafaa tertibatı· · dun şarktan garbe 14 ile 16 müt~ve!lit olduğu kanaatinde b · at#. r·· J 

Asmalı ah.;e ıc . uş 
nın dünyanm en mükemmt:I kilometrelik bir kısmını kap· dirler. lecektir. Sahibi Vedi ıaııı 
müdafaa tertibatı olduğu ve lıyacaklır. Bununla beraber en Diğe r bir faraziyeye göre Karabaya müracaat rınc 
Almaııyayı Holaııdaya te-ca- şarki kısımda bu hat hudu ise, bu tedbir şimalden ya· Ve 

vüze S<> ~k için tereddut ve· da bir kaç kilometre 'me~a- pıl ması muhtemel bir İngiliz Neşriyat ,Müdürü: 
rici mahiyette bulunduğu an· fede bulunan Flensburg mev Fransız istilasına karşı ihtiya Selim ÇELENK lı 
-laşılnıııtır. kiinin cenubuna kadar uza- ti tt-dbir mahiyetin~edir. '-....H.P.Matbausm<la b• 


