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ANYA , iNGIL~ERE iLE SOVYET USYA ARA· 
SINDA TAVASSUTTA MI BULUN CAK ? '--·-- -...._____ ____ _ 

-°'~~Ya - Buraya gelen mevsuk haberlere. göre bir Rumen heyeti lngiliz hükiimetile ı Norveçte karaya inen Alman askerJeriain vaziyeti çok vahim ve tehlikelidir. Norl'eçte, 
ık mllnasebetler hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Londraya :hareket et• Almanların askerleri bir taraftan lngiliz filosu, diğer taraftan da kuvvetli Norveç ordusu-

'- .b nun taarruzuna uğrıyarak iki ateş arasında kalmış bulunuyorlar. Norveçliler bOtün d~mir· 
h . tyetin hareketine Moskovada büyük bir ehemmiyet atfedilmektedir. yollarını ve köprüleri berhava etmektedirler . 
~dra - Bu sabah saat 8 de 100 kadar logiliz tayyaresinileo mürekkep bir filo Nor-

• Almanların bütün askeri tahşidat mevzilerini büyük bir muvaffakıyetle bombala- lsveçliler, lngHizlerle beraber işbirliği yaparak sahillerine maynler dökmeğe b•tlamıı- . 
dır. )ardır. 

0.-~6 deniz harpleri esnasında pek büyük muvaffakıyetler elde etmeğe muvaffak ol- Bu hareket Danimarkadan Norveçe daimi surette imdat yetiştirmeğe mecbur olaa 
01-n Iagiliz filosu, Şimal Denizi ile Skanjarakta hakim bir vaziyelte bulunmaktadıa. man erkanı harbiyesini büyük bir telaş asabiyet ve şaşkınlığa uğratmıştır. 

AI-

------
merika yavaş yavaş avrupa iş-' Moskova tekzip 

erinde müdahaleye doğru gidiyor ediyor ... 
'clra - (V aşinrton radyosundan naklen) Amerikanın Biraz sonra bizden para Ye kredi jstiyecekler. Onları da 
h~ ıatılan gazetesi ye Amerikan efkirı umumiyesi üze- vermeliyiz ve verecğiz. 

daima tesirli nasibatlarda bulunan "Nevyork Times,, Demokrasilere ve Alman "himaye,, 8İstemine maruz ka-
i Seaatör Borah'in çok mühim bir makalesini neı- lan küçük devletlere yardımımız daha ciddi olacaktır. Ye-

g:~tedir. ni intihabattan sonra müfrit cumhurivetçiler iktidar mev-
~tör makalesinde şöyle demektedir: kiine geçerlerse bu yeni vaıiyet Almanlan hiç'te seYindir-
~~~ika Anupa işlerinde müdahaleye doiru gidiyor miyec ... ktir. 
~en insaniyet ve metleniyet icabı olarak müttefiklere Amerika meyilli ve sabırlı bir irtifada bulun•aktadır. 

••tmaktayız. Müdahaleye doğr• kayıyor. 

On altı değil vatan uğrunda 
ölmüştür fl/tıyüz Danimarkalı 

-.._~~ealıagta, kralın muhafız alayı Al•aalara karşı at-eı ı Bu hakikat Danimarkanın Alman ''himaye"sini ne kadar 

Moskova - Tass ajansının resmi tebliii : 
Nevyorkta dolaşan bazı haberlere, Norveçin Şimalla4le 

Norveçe gelmiş olon Alman askerlerinin ekıeriyeti onya 
Leningrad-Movrmausk Sovyet demiryolu vasıtasiyle ıeldik· 
lerine dair işaa edilen haberler doğru değildir. 

Londra - Stokholm'dan gelen haberlere göre Almaala· 
rın Cenubi Norveçteki kuvvetlerinin adedi 20 bin oletvp 
anlaşılmaktadır. 

,,Deyli Telgraf"ın bir makalesi 
Paris - "Deyli Teıgraf" gazetesine göre, Molotofan aat

kuadan sonra Romanya, Sovyet Ruıyadan koşnda hwla
nuyor. Ve şunları da ilave ediyor: Romanya, SoYyetleri ya
kında Besarabya yolu ile Akdenize doğru y6rityecefi Ye 
böyle bir haf vukuunda Yakınşarktaki müttefikler •da• 
ile karşılaşacağı kanaatı vardır. Romanya SoYyet Ruıya n. 

"""t Ye ıehrin sokaklarında kanlı çarpışmalar olmuştur. istek ile kabul ettiği gistermektedir. 

~VEÇ KRALINI V-a-1-im-i-zi_•_·y-ur_t_------ ----------

•LE GEÇiREME- taşlarımıza 

harp edecektir. Zira zaferden emindir. 

~ DiLER beyannamesi 
~•tis - Alman istili kuvvetleri Norveç kralı Ye han~· 
~Ilı ve parli•ento azalarını ve hükumet erkin!n! eaır 
"'' ~ için kat'i emirler almı~salar da Elverum şehrını _ mii: 
'' '' eden Nor•eç ıönülliilerinin kabraaanca mukavemeti 

'I ~"İılde onları ele geçire•emişlerdir. 
1 ~- Çarpıımalarda ağu zayiat veren Almanlar kumanda11-

'1 da kaybetmiılerdir. 

ltotlanda_Ş_e_h_ir-le-ri Tahliye 
Edilmediler 

•terdam - Nimi ve Halen şehirlerinin tahliye edil
trini bi14iliren haberler tamamen asılsızdırlar. 

~ DakiR;;n·Ô~;m ........ ı ... 2~r·:~~i·e~F 
~········· ................ .. 

ttsk;;Tiky-;;k[;,*'iiı~ 
larına dair 

~~311) den (331) e kadar doiumlulu ihtiyat erler~ s_eneli~ 
\i ~alanna faaliyetle devam olunmaktadır. Önumuzdekı 
t..~·"-n pazartesinden cuma gününe kadar 320 - 321 
~ ..... yerli erlerin yokla•aları yapılacaktır. Müteakip her 

~~:::d: :•• oluğu•lu erleriu yokla•aları yapıla· 
..._..-nncmscns s ZZ?Cw 

• 
Aziz Yurttaşlarım; 

Sizlere bugün gene aiaç 
ve or•an sevgisini içimiz
den gelen bir şevkle can
landıran kutlu bir günü~ yıl 
dönüm~nden baasedece&"i•, 
evet medeni milletlerin ağaç 
ve onların toplu olarak bu
lundukları ormanlara vermit 
oldukları ehemmiyet, kıymet 
ölçüsüle (baha) biçilmiyecek 
derecede yüksektir. 

Atalarımız olan eski Türk
lerde aj'aç sevgisi sembolik 
bir ifadeden daha ziyade 
maddi ve manevi bakımlar
dan tetkike değer müstesna 
bir mevzu olarak ele alınır 
ve öyle takdir olunurdu. 
Demek ki medeniyet diin
yasında bütün alanlarda ha
kiki birer cevher husule ge
tirmiş olan eıkil neslimiz; 
kahraman atalarımız takdir 
hislerinde aldanmıyorlardı. 

Garp mede•iyeti de kül
tür hususlarındaki y&ksek 

[ DeYaaı 2 inci sayfada J 

Majino hattında can sıkınhsı. 
Fransız - Neden böyle yüksek sesle şarkı söyliyoraun ? 
lariliz - Can sıkıntısından ... Zıgfritteki Almanları altı aydır, 

mini mini deYletlerle çarpıımaja a-idiyorlar. 
biz beklerkea ••lar 



SAHiFE 2 

SON DAKiKA 

_____ _.,. .. _____ _ 
ITAL YA, KDENIZ HARP 

HARiCi KALMASINIISTIYORı 
Budapeşte - Stefani ajansından: Peşter Loid adlı yarı 

resmi gazete, Akdenize dair neşrettiği bir baş makalede 

(Halkın sesi} 

HA 

ezcümle diyor ki: Bu deniz ltalya için hayat meslesidir. Bu 
denizin hark harici kalman da Italya siyasetinin ana bat
lanndan birini teşkil eder. Hakkınd Tahkikat Herman 

Deva• Almanların Geçici M11Yaffakı
yeti Alman Varlığı Gibi Batak
lıkta Boğulma!{a Mahkumdur 
::Paris - Amisterdam'da çıkan "Anden Blott" gazetesi 

bir yazısında, Hollandanın Danimarka gibi sürprizli bir is
tiliya müsamaha edemiyeceğini ve Alman •uvaffakıyetinin 
s•ni bataklıklarda bi.r Alman varbiı ile beraber boğulmağa 
••akim olduiunu yazmaktadır. 

Çörçilin Akrabası Olmakta 
C.. .. • • ' urum ımış ••• 

Pariı - Vinston Çörçil'b yeğeni Bay Mentor•• Norvaya
ii'de Almanlar tarafından tevkif edilmiştir. 

Bay Mentoronun gazeteciden ve işlediii cürüm de Bay 
~lrçilin yefeni olmasıdır. 

Pariı - B. Reyo Şark orduları kıuaaadanı general Vey
•••ı akşam yeniden kabul etti, aarbiye vekili .le hazırdı. 
1Jıa• uıadiye Yakmşarkta ordusuadan bahsettikleri tala
•İa ediliyor. Harbiye nazır vekili •ecliste• çıktıktaaı onra 
razeteciler etrafını aldılar. !Ucrindea kurtulaak i~in yalnız 
t• l.eyauatla iktifa etti: "Siıo şimdilik söyliyeeek birşeyim 
yekttur. Yakında bildirilecek çek şeylerim olacaktır. Buıftn 
lelçika meselesini konuştuk ! ,, 

laarap - "lzvonimir,, adındaki Hırvat gazetesi •ltllri 
f enaa akşam meçul bir şah is tarafından öıdürü.loııiştür. ------...................................................... 
i Elhamra · sinemasıada i 
ı luiÜD •atinelerden itibaren iki büyik flim birden ı 

i 1 •• MiKADO i 
ı liUin renkli ve harikulade musiki ve muhteşem mizansen ı 

Ediyor 
~~--~~ .... --~-----

Dün tevkif edilen Alman ı 
Herman bakkı•daki tahki ~ 
kata Müdeiumuailik ve Sor
gu Haki•liği tarafıqdan de· 
vam ol•nmaktadır. 1 

Tefrikıiliırımız 1 
Diinyanın bütün radyola· 

rıadan beş altı lisanla alma
ğa başladığımız radyo aaber· 
lerinin çokluğundan dolayı 
bugün (Afrodıt) ve (Almaa 
İ•paratoru, Ruı Çarını nasıl 
ahlattı?) başlıklı tefrikaları· 
mızı neşredemedik. Udir 
dileriz. 

YENI ESERLE!t 

Endüstri 
Türk işçi usta ve tekais· 

yenleri•İll mesleii bilri •e· 
faydalarına çalışa• bu kıy
•etli aylık mecmuanı• mart 
sayısı, çok değerli fen ve 
san'at yazılarile çıkmıştır. 

Çocuk Haftaıı•cla, Çot•k 
lsirıeme Kuruaıınun sizden 
ıöreeeji alaka ve yardım 
memlekette ku••etli bir nesil 
çahşkaa Te muktedir bir 
gen~ik vücude getirecektir. 

Çocuk Esirgeae Kur••u 
Genel Merkezi 

Aldığımız malumata ıöre 
Herman ifadesinde öteden
beri gazetecilik yapdığıaı •• 
bu defa da muhabiri bulun
duğ• iki Alman gazetesine 
rindremek iizere gli.ze) b:mir
den baıı güzel manzaraların 
resi•lerini çektiiini iddia 
etmektedir. 

Şahitlerin ifa.leleri alındık
ta• senta Heraan derhal 
••hke•eye se•kejileeektir. 

i 2 --- Şimal Oteli i _V_E_B_O_L_I_D_ 
ı FRANSIZCA SÖZLÜ ı 
ı Başrolde : A N N A B E L L A ı 
ı Metro jurnalde: dünyanın en son harp haberleri. ı 
ı Seanslar : Ş. Oteli 1 - 4.30 - 8 de ı 
ı Mikado : 2,30 - 6 - 9.30 ı 
ı Dikkat : cumartesi ve pazar 11 de ve hafta arasında her ı 
ı gük 1 de ı 
.......................... .. ........................ .. ....................................................... 
i Tayyare Sineması T 3!:!;6n i 
ı Aylardanberi sabırsızlıkla beklediğiniz kıvrak, lahuti, hazin ı 
ı sesiyle dinleyicilerini mest ve teshir eden ı 

ı ÜMMÜ GÜL 0M'ün1 ölmez bir :seri ı 
i <VEDAT> YanıkEsırei i ( ) TÜRKÇE SÖZLÜ ı 
ı Ayrıca EKLR JURNAL No. AKAPÇA ŞARKILI ı 
ı 9 son d1..nya hadisatı. Oyun saatları :2-4-6,38-9,lSd.e ı ....................................................... 

Su Tasfiye Cihazları 
Her cihetden faideli olan 

VEBOLİD cihazlarımızı kul· 
lauınız. --------

Tediyede kolayhk. 
Beş senelik garanti. 
V cbolid Mağzası : Saman 

iskelesi Mimar Kemalattin 
Cad. No. 15 ... Tel. 2365 
Telgraf Vebolid P. K. 72 

lzmir Memleket Hastane~Jİ 
Rontken Mütehassısı 

Rontkenvaeldtrilr teJaoi• 
yapılır ıkinci Beııer So 
No. 29 TELEFON 2542 

Milli Piyan~o Biletlerinizi. (SAADET ) Kişesinden Alınız'· 1 
Çorakkapu Pollı merkezi karıııı No. 864 Haıan Tabıin Ô•deıTelefon3497 l 

DANiMAR 


