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gazeteleri ile Papalık 

• 
gazetesı 

• 
aynı fikirde 

makamının 
değillerdir 

~. . 

00 lngiliz vn Fra sız 
vzil. rıni 

tayyaresi Oslodaki Alman 
bombardıman etmişlerdir A 

erı 

~.. ~' 
--&':iiııı:.lı.ıt'lı 

' •ilkler erllularlna, 
'8-'nmal•rına ve par•

•na gUvenlyerlar ... 
--o--

l)aris ve Londra ıaze-
t..... telerinde sen .. aTa·.s. 
~ laakkıa4a ııkaaı yaKı
'-t lci mltalla fikirleri ıu 

•tle lalllıa edebilirir; : 
~t~bleko laazırlıkl.uı bit•iı· 
""Pıtattefikler bDtla ikti
'-. ..... ~• aıkert tedbirlere t•· 
~ et•iılerdir. 

\k_ •le yakıada Al•aayaaıa 
~flarla olaa iktiıacU bai-

lt SlalUecektir. 
~''\ttl ltu •akaat uirun
,, klçüklerin iatildilini 
-.__;l••k içia beya•l•il•l ka
~r bile feda e4ilecek
~ ·t. Hedefleri•• Tarmak 
~ •rtaya tükenmek bilmez 
"-ileler dlikmiiılerdir. li· 
~"-leyh bunun böyle ol· 
f,~u Ye kara ile •Ütte
~~· rekabet edemiyee•-
• 

1 •nlıyan Almanya .. N ır
~ taarruz mecburiyetia · 
t~•ldıiını •iittefikler mü4-
.. L~ler. Zira soa dereceye 
~f olan ihtiyacını bu 
\!;rden temin edeceiini 

•t•ekte«lir. 
t ~lrp ceplaeaini çiyneyip 
~~teklerini yedi ayda•be
~ 'iıran Al•anların en ai
._t•t ea küçlk .deYletlere 
• , dıt•aia baıla•aları kala· 
~l~d~llııklarının yeni \tir tle· 

1 ır 
'" ,~ll'ttnsız ve lngiliz matbv-

'' llı~ bu çok Y•fiatle ola• 
'''•Yatına •11kabil bazı bi
~.~f •emleketlı:ria gazete· 
"

1
• de tliyorlar ki : .. logilte· 

~ıl~ Fransanın da kendi
~,:ı tam manasiyle göster· 
~Ve l:.uvvetleii hakkında "n dünyaya bir parlak 
t-ı .•ermek zamanı çoktan 

lllıı Ye geçmiıtir." 
\ ''••ea bu .&akikada Loıa

tf ~ ile Paris te pek iyi aa
~ 11 olacaklar ki, al•aia 
~~ •er.tikleri yeni tedbir

J( ' ' buı bitaraf •e•leket· 
~' doiaa bu dilekleri tat
,, tt•ek yolunu tutmuı-

t, 

~ '" •on söz : S6zlerin tle
\ ~ti ve netice verici it· 

•e bareketlerindir. 
SIRRI SANLI 

m 
• • 

Loıdra (Radyo) - logiliz 
gazeteleri Şimal ve Baltık 
denizlerinde cereyan .eden 
deniz mwharebeleri hakkın · 
da mufassal raporlar dolu 
müteaddid ve iausu!;i tablar 
neşretmektedirler. 

Daily Ekspres, •littefikle
rin (600 tayyarHinin Oalo
Ya değru fİttiklerİnİ yazmak 
tadır. 

Oslo körfezinde bulanan 
bütün Al•an laarp Te tica· 
ret remileri muhasara altı -
na alınmıştır. 

"Greımoutth,, kruvaı&rü 
dahil olmak üzere on beş 
Alman \aarp gemİ!İ Berıeı?, 
Esther, Norvick ve Eıersnt 
açıkların4a babrıl•ııtır. 

Fransız Ye lniiliz tayyare
leri Osledaki Alman askert 

Lendra - Saat 11 aea 
itiharea Lenelraya relen tel
ıraflar ! 

1 - Soa 1aaaerlere ıöre 
Almanlar lergcn'e asker 
çıkarmak fızere iken, logi
Iiz tayyarzleri, Alman askeri 
ile dola 35.01 teohık bir 
Alman kruvazörüae bJmbu 
atarak batır•ışlar4lır. 

2 - Sabaha doğru Slet
tenuleıı Oıloya bakır taşı· 

makta olan 11Amones,, Al
man korgoıu bir l•ı-iliz tah
telbabiri tarafından hatmi· 
•ı~tır. 

3 - Her ae kadar Ska
jarak'ta deYa• etlea miitlait 
deniz aarbı hakk111~a reımi 
malt•at ı•l•••it ise de, 
kea•li ajaaları•u4lan al4ıa1-
•ız la1H•s1 iıtHabarata atfea 
Almanlaraı b• ltarpte timdi-· 

mevzilerini bombardımau et- den (10) dan fazla ı••i. kay 
mişlerdir. bettikleri anlaşıl•ıthr. 1 

~~~~~ ...... ----~~~ 
italya ne ya

pacak? ... 
Peris - Resmi Ro•a meobalerı. Blmaııya tarafıatlaa 

Danimarka ve Monef• kartı yapılaa taarruz laakkıada mli
talaatla ltul•n•aktao i•tiaa et•ektedirler. ltalya, ti•diye 
kadar olduiu ıibi ertaiıaın aai •• möaferit hareketiacleo 
pek ıeç 1aaberdar etlilmiştir. 

Fakat ltalya gazeteleri. buna raiaen rene Almanları 
lıukaki cepheden laakh gösteraeie çalıım:ktadırlar . 

ALMA LARIN BRI!· 
MEN VAPURU 

BATIRILDI 
Londra - Amsterdamclan bildiriliyor: Meşhur .. Bremea,, 

gemisi 13IO kişiyi hamil olduiu halde batmıştır. 

FiNLANDIYANIN 
BI CEMiLES 

Paris (Radyo) - Finllndiya hükômeti Norveç milli lali
kt•etine, bir komşuJuk ve felaket arkadaşlıiı duyğusu il• 
Finllndiya radyolarıaın resmi tebliiinio neşriyatı için em
rin• aai•• laaluadurtluğunuiuau biltliraek neıaketiade 

b•lonmaıtar. 

Stoklıolm - Oslodan öğrenildiiine göre saat 14 de Oı.ı 
loya 1200 Alman gelmiıtir. 

logiliz filesunun boğazdan geçeceği söyleniyor. 

4 - Norveç parlamento- tedbir almıyacağıoa dair is· 
su yeniden Hammaoın şima· tediği teminstı veremiyece-
linde kain Ferst şehrinde ğioi bildirmiştir. 

toplaaarak hükô!Jletin aar'be 6 - Bir Alman tebliğin· 
devam kararını alkışlarla ka· de dört lngiliz kruvaz6riinlia 
bul ve tasvip etmiştir. sakatlandığı bildirilmişse de 

5 - lsveç parlamentosu propag nda maksadile or· 
· bitaraflığı kabul etmekle be- taya atılan bu haber tama· 
raber Almanyanın hiçbir men yalandır. 

Nevyork (Radye) - N•
veçin Ne-vyork ke.-l•• 
katiyyea Almanları• istll .. · 
nı kabul etmiyeceii~i .,__ 
dirmiştir. 

Birçok Norveçli fi•tllll
lerden mürekkep blr kafile 
konsolosluk binası 6ala4• 
nödet beklemektedirler. 

~~~~--~~~-...... ~~~~--~~~-
Vinston Çorçil Diyor ki: 

Londra (Radyo) - Bu sabalıa gazetecileri kabul edea lngiliz bahriye aaı:ırı Vi•t•• 
Çorçil bayaaabnda bzcümle demiştir ki : "Dün bütüıı gece Skajarakta deTam eclea ltir 
deniz lrarbiade aldıf ımız ilk netieeye bakarak diyebiliriz ki hilrbı ı.a.ıanacak Inrili• •• · 
aanaıaııdır.,, 

İtalyan Matbuatına Göre 
Hücum Neden Şimalden Baılamııtır ? ••• 
Roma - Al•anların neden Iskandina• memleketleriae lalcü• ettiklerini taalil M. 

Roma gazeteleri diyorlarki : "Romanyanın hfitüo muharip ve bitaraf memleketleri akdıla• 
bir siyasetle idare et•esi Almanya•ın yüzünü şimale çeTİr•esiae sebep ol••ttm ki ~ •• 
n•• için Blikreı hükümetini teltrik etmek lazımdır." 

NORVEÇTE DE KUKLA HÜKÜllETI 
Paris (ltadyo) - Almanlar Oslo'nun zaptından sonra, başında NorYef aa'Zİ partiıiila 

şefi bulunan bir kukla hllku••tİ tesis etmekle N orveçlilerio istiklilini glya iead ettiji•i 
inandırmak istiyor. 

\ 

) \ 
-r -

........................................ ~ 
Son Dakika'nın .jDevamı 

ikinci Sahifemizdedir 
~··· .. ··············~··~· 

Sallı - Başka bir ıey satıp geçinsen olmaı 1111? 

- "Satalıktır" leYhasına bakıp onları satacaiımı zannetme. Bu ~icliaeler •rııııacla ftat· 
ları adamakıllı ylkHlmedea onları satmak niyetinde değilim ... 

l 

• 
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(Halkan ·~ 10 ~ f 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_;_~~~~--"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--- t 

lzmir Ne~ 1.._~ 
ıenç ve il(: t' ... 

dan yazıl '/ ~ ... 
b k - -~ .,,. ... ~ 

. taraftan yardımı 
__,/ ·~bo 

_S_O_N~..__D, __ A_K~l-K~-A--B-ir·i-nc_i _Sa-yt•· JrEr[ 

dan Dev~ 
animarkalılar " Himaye''~ 

e Demek Oldaiuna -A•~ l 
'----"Pop lo d'Italia'' ya göre yeniı 

u uçr ~ 
..ı;.. c;:.. •• 

de ka' -;.. .• 
• •• Bu .-• 

çaıa-.. 

Avusturalyadao, Kanadadan lngiltereye muntazam asker 
yetişmektedir. 

-----[!]------
lnrf liz amirallık 

manalı bi 
makamının 
tebli2i 

Lendra - A•irallık makamı bildiriyor: Skajarakta tle
Yam etmekte olan deniz harbi hakkında hiç bir kat'i ls.a
ber laabio deYam ettiii middetce veremiyeceiimi:ıia ıebe
bini efkün omumiy ke ,diJiğinden anlamahdır. 

Versay, yeni takmim 
olacakmıı ! .. 

Sofya - Komadaa telefon: •Popele a'ltalia,. bir ••ka
lesinde Versay •11ahed.eıioin laiyanetiulen baiaıedek d.iyer
lar ki 

"Müttefikler ltalyayı bliyfik zararlara ltu maı. .. ıe ile 4•
çar etmişlerdir. ltalya bunu unutmiyor. ltalyanlar mlttefik
(Habeş) harbinde yaptıklarını da 11natmı7a•aklar•ır. 

Yine ayni iazete diier l!tir makaleıindaEd• 1611• di1•r: 
"MiittefikJerin mak•adı ikiaci hir Versay •11rhe4eıi ye 

bu muahede ile yeni ltir taksim ameliye1i yap•alrtır.,, ___ ...... ___ _ 
' 

FR NSIZ GAZETILERI 
NE DIYO LAR? 

Par is - Ek1e' siyer ı•zetesi: Almanyayı iatiıaç iti•4• 
ktvrand1r1.11ak için yalnız Neneçte ar•ak, Iskaadi•aY7a ı•
larıutl• bei••i• ıalıımak kifi tleiildir. Ü•• Kht•••• ve 
Belgradclan da kar,ılamak lilı•d.ır 4iyer. Matea t"•zetHi 
ise şunları işaret ediyGr: 

Artık bitaraf tlevletleria vaziyetiai tlltl••ek za•a•ı 
geçmiştir. lurliıı Al•anyayı vararak eaları it• kialbtaa 
kurtarmak zamanı rehnittir. 

Alm1tnya sen koı••• eynıyer, b• kez• kır•ak içia •lt
tefiklcrde paçaları sıvamalıtlırlar. ____ _,.. .. ____ _ 
Balk nlarla yapılacak iıl•r 

Londra - "i."o•omist ltesolesi,, bir makalesia4.e şiı:le 
diyor: 

''lalkan •ill•tlari yalnıı: ltir lailki•etle, yaai Al•aaya 
ile ticaret yapa•aı:lar. Ancak bjrkaç •illetle ticarette b•
luaularsa kendilerine lizı• elaa •adıılelerin laepsiai teııla

rik etlebilirler. 
Oalar •ier yalnız •ittefiklerle ticarete t"İriıirlersa tat. 

•İn eluaabilirler. 8alkanlartla yalsız kuYYetle iş ıirll•eı:. 
Zira laer hanri bir celtir lalkan ticaretiai tlartl•rahilir. ------·· .. -----

PAPA NE DiYOR? ••• 
Paris - Vatikanıo orıanı elan "Oaservatore lto••••,, 

gazetesi .liyorki : ...... ~~~~~ 
S d 

"Inıiliılerin denizlere mayo atmalarına mukabil, Alma•-

Bununla beraber, yakın bir za•anda nmumi efkirı tat
•ia edeccjine e•in oldu .. umut bir resmi tebliğ neşredece
ii•izi şimdi4.en beyan ederiz. 

DVyet Ruya zırlanıyor lar Inıiliılerle denizde çarpışacak yerde Danimarkanı• top-
lükrcş - MoskoAadan telefonlandığına göre, SoYyet raklarına saldırmaları hiç bir zaman Berlin hiiktuaetini, ne 

matbuatı AHupadaki vaziyeti uzun uzadiye tefsir ediyor. hukuk ve ne de insanlık bakılmından mahzur gistereme.ı. 
Ve bu müaasebetle Sovyet hükômeti önemli askerı tedbir- ~ıı::t::S---a-t:ı&kt&~...,....,,. .. , =~Jl::.tıll~-... 

ıer nuhaz et ektedir. _____ Bir 2'Ünde dört Tehlike iş"reti 
Eski Parmak izi ,yumurta! •• 

Yalludl Mahall 1 rl Parmak izi almak yeni Sekiz aylık olan bir lnıi-
!ski it.o alılar za anında bir şey .değildir. iki bin se- tiz tavuğu, son beş glln için-

Ya•nıdilere ayrılan mchalle- ne evvel Çinliler parmak de dokuz yumurta yu•urtla· 
lere Getto ismi verilirdi. izlerinin birbirinden ayrı ol- mışbr. 
Gettolar laaricinde oturan duklarını biliyorlardı. Hind- Bunlardan dördüni bir 
Yallndi idama mahkum 0 Jiler de bunu bilirler. Se-
lulardı. j nedlere parmak basarlardı. 

Harbden evYel Lehistan- r Bugünün parmak izi müte· 

günde yumurtlamııtar. 
Bütün yumwrtalar 

hacimdedir. 
tabii 

da ve ltusyada da Gettolar hassısları birbirine benziyen 
ıeae vardı. Yalnız Getto f iki parmak izine ancak mil- Klltlr11ark Stnemaıında 
harieinde oturanlar idam e· yarlarda bir bulunacaiıuı lzmirde ilk tlefa iki filim birden 

neden kırmızı 
Geçilmesinde tehlike ola• 

yerlere kırmızı lamba veya 
levha koyarlar. Bu rf'DfİD 
intibahı meıelesi kırmızının 
her renkten daha fazla ıö
ze çarpmasıdır. Çünkfı kır
mızı renk pek nadirdir, bil
hassa tabiatte .. Ağeçlar, bu
lutlar, deniz, toprak renkle· 
rile kırmı.ıının karııaası ve 
görünmemesi ihtimali yok
tur. 

lamağ~ Başladılar 
Lendra (Radyo) - Danimarkalılar, huıtin Al•~ 

:•ai•aye,, ıiıtemioi ko•trol et••k me•buriyetind• k 
111 

tan ıenra ba lti•ayenin De 4'e ınek ehl11t11na aala••l1 

Ja•ıılardır. y 
lu "himaye,, preasiplcrine ıörc, A~man aıkerleri, • ~ 

nia eli•de ıGr.l.iikJeri yiyecek itecek ve k•llaaılacak 
tirli ilttiyaç •addelerini, cephelerinden tıkardıkları 
ı•• kale•le yazılmıı Ya kendileri tarafıadan i•-1•; 
iai bir rl(ıt par~··· mukahiliade topl•••i• baıl••Jf' 

~~~~11111ıım~~~~ 

Şaıkınlık Alametleri 
Loaara - A iu.llık •akaauntlan: 8elen citlii b ... ~ 

•erlere ı5re, ı Skajeraktaki deaiz laarlaiade, ltriylk 1'ir b~ 
.... ıi• \ndatlarıaıa tuiri ile air Al••D krayazlrl •••• 
filoya •••ıap ltir Al••• •alarihi tarafıadaa yaahthkJ• 
tırıl•ıt9r. 

Kıs T ~lgr•f 
Hbelri 
-mı-

Ankara - •ınkl Parti 
grap i9ti111aında Harıciye 
Vekili Bay Şikrl Saratotlu 
ıon la4diseler lıaklunda iza
hat vermiftir. 

Loa.t.ra - Awa4•l• fell
ket&edelerine yardım ke•i
tHi teplaa•ıt •• Tlrk-Ia
ımz tlHtl•i••u• bir abide
si olarak Erzincantla m11az
zam bir hastane kurulması
na kllzar ver•iştir. 

ln.riliz Kızılha
çına teberrüler 

İnıiltere Kızılb.açmın Lon
tbaelakı merkezine gelen bir 
kadın, parmağından 510 ster
lin kıymetinde iki elmas yft.-
zük çıkararak reisin masa
sına koymuı ve hunun Kı· 
zılhaç menfaatine satılması
nı istemiştir. 

Ayrıca. isminin saklı tu
tulmasını, böyle bir muave
nette bulunduionun kimse
ye söylenme•esini rica et
miştir. 

Ayni şekilde diğer bir ha
yır sahibi kadın, 2t 000 la
giliz lira~n aeğerinde cim s 
gerdanlıiını Kııılltaça ver
miıtir. 

Gözegirünmez 
tehlike 

Polisleri•· 
f edakarlıi! 

lzmir emniyet modD' 
teşkilatı mensupları s• 
felaketzedelerine e•YeJc' 
berrü ettıkleri 2450 li 
başka yeniden 300 Ur• 
ha teberrü etmişlerdir· ___ ..... ___ ,.,,,, 
Elektrik 
Tarifesi 

Elektrik tuife kolll
0 

dün toplanmış ve ele~ 
kilovatını eskisi gibt 
koruı üzeriaden kabıJ 
mittir. Tarife tasdi~, 
nafia vekiletina ,ao 
miıtir. __ __.. .. _ _.,,; 

Sağlık işle~ 
Vilayet umu•i hıfJI 

meclisi aün sıblaat ye i;, 
muaYenet miidürlftğBO 
Cevdet Saraçetlunuo 
ğinde toplanmış, fil~ 
sıltJıat işlerini konut .. 

·~ıtı 1iil~ 
Karşıyaka KeoJ' 

caddesinde mtiskira~ 1 
Refik oğlu Nuri Uru' 
sarlar müfettişi AbO'et, 
oğlu Faiz Karacaoj'lu~, 
sebep hakaret ettiğiO 
kalaumışbr. 

§ Kemerde Ha,i• . 
meselesinden HayriyeY;,, 

tlil•iyorl&rdı. iddia etmektedirler. G•• b t k ............................ .......................... un a ar en 
i • l ---e-- Bir çek sayfiye yerleriu-EJham.r sin - sıada • v CTO!t FltANCEN A de elektrik cereyanının ev· . . . ı. Geçenlere büyik bir ders teş· Lastı•kten ca ı Bagün matıuelerden ıtıbaren • l I d k d ..ı -h· m lere havai tellerle verildiji· 

düğünden yakal~naı•f f 
§ Karantina Irfaıı 'f 

ğında Mustafa. Hallld\1, 

düiünden yakalaııoaıf 1 
§ Karantina TürkiY' 

ğında Hasan ve k_arıf~ 
riye sebepsiz Nacıye~~ı 
karet ettiklerinden 1 

• • v 1 e ece erece•e m• ı• · b't' · h · b h ı· J :Bütün Izmırı sonsuz neşe ve kahkaha tufanına bogacak, sc-ı b 
1 

d Otomobillerde kullandık- nı ı ırız epsı a çe ı o an 
. . . . r mevzu• can an ıran meY- b ı ..ı t ani b h 

ı neuın en blyük komedı şaheserı, işte dünyanın en şib.- ı . . ü 
1 

b' f·ı . ları dağılmaz camdan sonra u ev er•e 0 ur arın • -
. sı•ın en ı ze ır ı mı ı.. J çe sula~ak zevkleridir. Fa· 

ıırmet.ılkı lekroı.- LQ~ L - H A~DJ .. ıı ŞANZELIZE .. ırı maz cam da icad edil- 'kat hortumla bahçe sularken mışlardır. ~· 
rl. miştir. bu cam Amerikada elek'.trik tellerinin geçtiği b;;;i·;;;;;·~İİ~-tut11l•~:ıe 

:Tarafından en son olarak yaratılan ve buguoe kadar ge- ı iaren file- Chasa Gittry tara- yapılamı..ktadır. Sun'i su- k 1 k ııP• 
ırülmemiş derecede güldürücü sahnelerle dolu olan emsalsiz. ı fıodan te-ıı"l edı'lmı'ş Franaıor rette elde edilen bir nevi yerlerde hortumu yukarı 8 

- deni başhiından e :Jif .. ~ "' .. dırmaktan çok sakınmalıdır· geçebilir ve büyiik 
ı bir Komedi Harikası ı inkılabını canlandıran tarihi kauçuğu cam kadar şeffaf Jar. Sudan geçecek cereyan, likedir. 

ı ZAF Do Uşu- -ı. -- h __ ~-"- U_H_k ___ f_ı'l_ı'_m ________ __ ~ k k ~ I • ·-- ~----n------- yapma müm ün olmuştur. .. .......................................... l 1 fi 
ı TÜRKÇE SÖZLÜ ı Dr. faLrı· 1 ... :1, Bu camlar elastiki olduğun · ıı Tayyare Sineması T e3,,,.,, a ~ dan meseli bir tat atılsa r-
ı Ayrıca: Milli Şefi izin doj'a Anadolu seyahatleri ve se- ı Lzmir Memlellet Hastanesi esniyor ve kırıl•ıyerlarını~. ı F1'iD ASTllt GINGllt ltOGIKS ,~ 
ımalara hükmeden kartalların filmi. Metro jurnalde: diinya-ı Rontken Mltehuaısı Camcıların aleyhine bir icad ıoiai iki blyfik saa'atkir,• yarattıdıiı eşine ye eti' 
ınıo en son harp haberleri, - Seanslar: laergin 1.30 3.3tı Rontkenvee!ektrik tedaıJi• fakat yara•a:ı çocuğu olan- ı ea4er teaatllf etlilen bir şalaeser 
ı 5 30 7.30 9.30 da başlar. cumartesi ve pazar 11,30da veı yapılır ıkiaci SeıJer So lar bu icaddan çok sevine- ı BUYUK' DAN• 
ı hafta arasında her l""n 1.31 da ucuz :ltalk seansları vardır.: No. 29 TELEFON 2542 ceklerdir. ı · . . . ti1'" .. _ .. ~ .. ~ .. _ .. ~•-•_ .. ~ .. _ .. ~ .. ~ .. ~ .. -•_•~ .. _ .. ~ .. ~ .. ~ .. _ .. ~ .. ~ .. ~ .. _ .. ~ .. ~ .. _ .. ~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ı Aşk·llibrns- S~~~-s~-~veSuılaek~ 

ı sevilen erkelin fedakarlığı iı'~ 
Alınız ı Ayrıca EKLR JURNAL No.lson d~nya bi.l ~ 

! ı Oyun saatları: 3 5 7 ve ,,15 de b• 
! ........................................ ~ 

Milli Pıyan{fo Bilet erinizi ( SAADET ) Kişesi'='den 
Çorakkapu Poliı merkezi karşısı No. 864 Hasan Tahsin OadeıTelefon3497 


