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Londra - Narvyck deniz harbinden bahseden son ge-
leıı mufassal rapora göre : . . .. . 

1 - Bir ay evvel Altmark hidisesı esnasında buy&k bır 
"'"ramanlık göstererek Alman vakurundan 300 esir lng!l!z 
••kerini kurtarmağa muvaffak olan "Kozak,, adlı lngıhz 
terpido muhribinin de bu son deniz zaferinde büyiik mu· 
'lifakıyetler temin ettiği anlaşılmıştır. , .. 

J - Narvyck şimalinde ve Norveç sahıllerının bilyilk 
"'' kıımıııa haki• olan ve askeri ehemmiyeti olan (Aar) 
iatilakim)arı kalıara•an Norveç askerleri tarafından istirdat 
'•ilnıiı ve bu tarihi kalenin tepesinden Alman bayrağı in
dirilerek merasi•le Norveç milli bayrağı çekilmiştir. 

Pariı - Bir Alman askert nakliyat gemisi batırmaj'a 
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muvaffak olan bir Norveç torpitosu esir ettiği 180 Alman 
babriyelisini bir 1 giliz limanına teslim ettikten sonr tek-

• 
rar memleketinin müdafacsına koşmuştur. 

Londra - Navyck deniz muhar~besi esnasında binlerce 
Alman bnhriyelisinin cesetleri denizler üzerinde görülmüş 

tür. Şehirdeki Alman kıtaları perişan bir halde dağlara 
kaç•ıştır. 

Bremen radyosu Norvyek'te bir lngilis karaya ihraç 
teşebbfiıün~en bahsetmiştir. Havadisler Jıaala karışıktır. 
Dakikikadan dakikaya hadiselerin inkişafı beklenmektedir. 

L•ndra - Amirallılı makamı bildiriyor: 
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Skajaraktaki Alman mayıı barajını yarmağa muvaffak 
olduktan sonra Baltıp denizine giren filomuz Daoimarka 
sahillerine kadar uzanna ve bu suretle Alman 

sahillerind baştan başa abloka altına ve tehlike mıntaka
sınn sok n b ir yeni mayn tarlasi dokmeğe muvaffak ol
muştur. 

Paris - Sovyetlerin, Almanyanın imdat isteklerini re•
detmesi, Vaşingtonda gayet iyi karşılanmıştır. 

Bükreş - Hariciye Nazırı gazetecilere So•yet Rasyaıua 
Romanyaya hiç bir nota vermediğinden telif edilecek llif 
birşey olmadıiını beyan etmiştir. 

~·ve A ----Bütün Dünyanın, · Denizler 
Hakiminden Beklediği 

lAlmanl r isk ndin v şehirlerine 
• 
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D ü•kft baş yaı:İ•ızda ı deni.eri başlıya• de•İz •u-
Franıız .... lnrilizlerin harebelerinde lnriliz •• 

•ra~ıkları ıibcş meydanı••• Fransız donanmalarının ya-
bulualluğu ve dftayaya •ey- rattığı harikalar, isabeti•izi 
liaa oku•alaraaa rag"' •ea ıöıtermekteclir. 
">· E b' 1 'b. b"tü ••ıfirt istihkimlarıaıa yer sa sen ız e~ gı 1 ~ An 
•ltıatlaki sıiınaklarına sak- demokrat ve bıtaraf huku-
lıa•ası kezlarını paylasmak met ve milletler, denizler 
i · 1 · 1 hakiminin bütün deniz harp-
~ın karıı karşıya reme e- ı . t 'b. d k dettig"' i veç · 

r' . L k ..ı·kı • Al l l en arı ın e ay 1~1 
•• leaı en ••• ar a hile başka türlü bir hareket, 

llyılaal yet kartılaş•ış bulunu- başka türlü bir netice bek-
•r ar. l d''-1 · kt 
1 . e ili. erı yo ur. 

a 9arpışmanın dalta zıyatle Yalnız, tekrar Insôliz tlost-
denizler iisttintle ve karalar Iarımıza anlatmak isteriz ki, 
•alaillerinde yapılmakta ol- Bir Amerikan gazeteoiain de 
llaıı lnrilizlerin kutlretle, dediği gibi, "deliğinden ba-
••lihiyetle ve •eharetle şını çıkaran emperyalizm ve 
oynayaltilecekleri bir maç diktatörlük yılanı,,nın başı bu 
•laea;ıaa l'Öre, Amiral Nel- defa ezilmiyecek olursa .onu• ••n alafadının bu savaşta dişlerindeki zehir Skandınav 
Jeni ltir kahramanlık destanı memleketlerinden sonra da-
Yarataeakları hakkın&laki ha bir çok diyarları zehir-
G•itli•izin çok kuvvetli ol- )emek fırBBtını elde etmiş 
d•iuaa ela işaret etmiştik. olacaktır. 

Hakikaten üç dirt rün- SIRRI SANLI 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

1> anim arka nakliye vapurları-
nın hamuleleriyle In2iliz li
manlarına sıiınmalarının 

mana ve ehemmiyeti 
Nevyork - Bir Amerikan gazetesi neşrettiği alakalı bir 

llıakalede şunları yazmaktadır : 
.. Almanlar bir iki lngiliz nakliye v~pu.r~ bat!_l'dıkl.arı ıçın 

•cvinirken yüzlerce Danimarkalı gemıler.ın.ın yu~lerıle be
raber Ingiliz limanlarına iltica etmelerı~ı~ . lngılteraye ne 
hiiyük bir kuvvet ve servet temin edecegmı. ~iman erkinı 
lıarbiyesiyle iktisatçıları pek ali takdir edebıhrler. 

Vaşington •· Ruzvelt söylediği bir nutukta ~lmauyanı~ 
Dani•arka ve Norveç memleketlerine karşı yaptıgı hareketı 
kat't bir lisanla takbih etmektedir. 

Son Dakika'nın Devamı 
- a insi Sahltemlzdedlr -

yapt kl rını Balkan/arada mı 
? tekrarlamak • istiyorlar • 

ALMAN SEYYAHLARININ U 
R DA AKIN ETMEL RI 

Y NA MUCiP 

ELER HALiNDE BELG
TEL.AŞ VE GALE
OLMUŞTUR 

Paris (Radyo)-Almanlarıa Belırad fnarında yaptıkları merkezine saldırmaları ve İskandinav memleketlerine birde• 
büyük ve müteaddit pavyonları sizde ziyaret etmek mak- bire görülen Alman işgal ordusu kümelerinin bu suretle 
sadiyle Yugoslavyaya bir akın halinde hücum eden Alman 
"seyyah,, kabileleri, Belgrad büldimetinin nazRrıdikkat ve oraya koşan seyyah bir anda silahlı Alman askerleri halin-
endişesini celbetmeie başlamıştır. Berlin hUkftmetinin dışa- de otellerden ve barındıkları kaçak silah dolu vapurlardaa 
rıya para çıkmaması korkusu ile Almanyanın haricinde se- çıkıvermeleri Yugoslavya hüktımeti kadar diğer Balkan 
yahatı menettiği halde bu seyyahların Yugoslav hiikiimet memleketlerinde de heyecan ve telaş uyandırmııtır. 

~~------------111111111111-----------

Son deaiz harbinde yedi Alman torpide ve, muhribi 
vetlen Kont Amiral Vitaney geçen yaz 

lstanbulu ziyaret eden şanlı 
lngiliz kumandanıdır 

Londra - ln~iliz Amiral
lık makamının sabaha doiru 
neşrettiii resmi tebliğ: 

"Başlarında Valspayd ge
misi olduğu halde l>ir tor· 
pido muhribi filomuz Narvik 

körfezine girmeğe muvaffak 
olmuş ve 7 torpid"Odan mü· 
rekkep bir Alman filosunu 
tamamen imha etmiştir. 
Ha:-ekitı idare etmiş olan 

Kont Amiral Vitneydir. Esa
sen büyük bir kısmını kaybe
den Alman donanması ıçın 

bu mağlubiyet müthi~ bir 
darbe indirmiştir. 

Bu dehşetli deniz harbın
da üç Ingiliz torpidosu da 
hasara uğramıştır. ~ 

Halltın Je•i - Bıı h11r1'i 
( Devamı 2 inci sayfada ] 

mah-
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SAHiFE 2 (Halkın sesi) 14 NI~ l 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~--~~~~~~~~- ı 

VE ŞiiRLER so HABER LE Rj Ct!EKaffei=ıari 
• Posta 

YUZU KIZA . MA~AN BUN- HıTLIER Tayyareleri 
LARJ NASJL SOYLEDJ? ---o--- Y.ırından itibaren A• 

ŞA AK 1 [ ı l 

-1-
Bir gtizel kadı11 se't'dim, yaşı henüz yirmi beş 
Ylzlaü riren saaır, yeni değ•UJ llir r•a•ı 
Oaa ı&rdlim ıareli, kalbi•• dtiştü ateı 

Nakarat 
la ıeker bayan bana, aceba olurmu et ? 

Ne e.lalı yoı•adır, tarif edemem ıiı• 
Plaıuraatla her ıamaa r•lıe• çekmadur dize 
Teklif etsem relir mi?, Bilmem bu akı•• iliz• 

Ba t•k•r t..ayan baaa, acaba olurmu eı 

LOTFÜ IMIL 

• 

[ ! J Bu çok kıymetli arkatiaşımu:ın bazı bazı b• ribi 
aefiı ıarkı 't'e şiirlerini bu sütunda 11eıre.leceiiz . ........ ~ ..... ······~~~~···~~ 

SON AKiKA 
•••••• 

[Baıtarafı 1 inci sahifede] 

Paris - Inıiltere kralı Noneç kralına gCSuderdiii rizli 
hir mesajda lagiltere Norveçe bütün kuvvetiyle emin oJdu
zafere kadar yardım edeceğini azimle bildirmiştir. 

N evyork - lngiliz hava kuvvetleri Norveçteki bütün Al
man askeri mevzilerini bombalamakla meşğuldurlar. Alman 
tuyyareleri lngiliz tayyarelerine karşı muvaffak olamamakta· 
dırlar. 

Londra - lngilizler Baltık denizine tle mayn dökmüşler· 
•lir. Bu hadise Almanların •btitliı:ı nakliyat işlerini durdur
muıtur. 

Brliksel - Belçikada mülaim askeri tedbirler alınmış 
bulunmaktadır. Bfttün askeri binalar muhafaza oldaia ribi 
lrlkıel ratlyosa da aıkert koatrolu altıntl .. lır. 

Loadra - Royter - Nor•eç kralı paytalatı elaa Oıleya 
ailHi Ye prensler ile beraber terketlip ıehird~n kaprken 
kralıçe ile aralarına bir kurıun dlşmtişttir. Kral bu kuıu
DU alarak ıilaiı ve cebine koymuştur. 

Stokholm - Alman işgali altındaki Noneç ıehirleriai 
terketmek iıtiyen ecnebiler Alman polisi tarafıadan trea· 
de11 indirilerek istic•ap edilmekte batta bazıları yolların· 
daa ahkonmaktadır. 

Stoklaelm-Isveç kükfiaeti kendi karakollarının her ta
rafında mayn tarlaları tesis et•ekle iktifa etmeyip deaiz 
keaarlarındaki istihkamları tla yeniden tak•iye ye tahkim 
etmektedir. 

Stoklaolm-Almanlar İfgal ettikleri Noneç arazisindeki 
e~aliain elinde bulunan köm&r, zahire ve sııda maddeleri· 
aia hepsini müsadere etmektedirler. 

8erlin - Narveçteki Alman ordusunun umum kuvveti 71 
ltia kişidir. Bunların 50 bini Cenubt Norveçte. ~O bin kiıi 
kiti de ilk İfl'•Ji yapanlardır ki bu sonuncular Daai•arka-
4lan, bifinciler de köprülerden ıcçmişlerdir. 

Londra - Royter : Britanya hük6meti yaptıiı 1'ir tels
liide Danimarka gemilerinin ve hamulelerinin müsadere 
edileceiini ve bunların dtişmaa gemileri gibi muamele ıö
recetini bildirmiştir. 

Leadra - Roytör : Alman filosundan Gitemberr enftn· 
de evvelki gün yanan geminin içindeki askerin adedi 1408 
olduğu ıibi elli dört de beygir vardı. 

Bunların hepıi de boğuldu. 
............................ . ........................ . 
i Elha•r• sin••••ı•da i 
: augün matineler.len itibaresı iki büyik fli• birden ı 

i 1 •• MiKADO i 
ı 8itiin renkli Ye harikulade musiki ve muhteşe• mizansen ı 

i 2 --- Şimal Oteli i 
ı FRANSIZCA SÖZLO ı 
ı Başrolcle: A N N A B E L L A ı 
ı Metre jurnal4e: tlünyanın en son harp hal.erleri. ı 
ı Seanslar : Ş. 8teli 1 - 4.39 - 8 de ı 
ı Mikado : 2,30 - 6 - 9.30 ı 
ı •ikkat : cumartesi ve pazar 11 de ve hafta arasında her ı 
ı gük 1 de : 
.......................... .. ........................ .. .................................. .................. .. 
! Tayyare Sineması T ~~:,0 i 
ı Aylar•aa9eri aai>ırsızlıkla beklediiiniz kıvrak, lahuti, hazin ı 
ı sesiyle tlialeyicilerini mest ve teshir eden ı 

ı OMllO GOL üM'lin ölmez bir :seri ı 
i <y•D > Yanık Esır• i ı ( ... AT) TÜJtKÇI SÔZLO ı 
ı Ayrıca EKLR JURNAL No. ARAPÇA ŞARKILI ı 
ı 9 son dt.nya hadisata. Oyun saatları :2-4-6,31-9,lSde ı ........................ -.......................... .. 

Jt ( d lımir ve lstanbul post• a yayı an ı- yareleriyle yolcu nakli1• 
--- - - .. ----"---

Stokholm - Barada buhınaa Noneç BaıYekili Al••• 
faciasını laikiye ederken bir hatırasını da şöyle anlatıyer: 

"Bir hafta e't''f'el beni ziyar~t ederek mftttefiklerin yan
ı., siyasetinden, akıncı hareketinden, (Fransız Ye lni'ilizler 
öleceiine Yarsın Norveıliler ölsün) yollu dlitüncelerle beai 
kandırmaia ~ahtan Alman sefirinin baaa Norveçin işgal 
e4lileceği haberini vererek Neneçlileria müdafaada \:tulan· 
•amasını taniye ederken mittefikler tarafındaa yapılaca· 
tını teceaslil ettiği bu hak11zlıklan kendi hük6aetiai11 irti
kip ettiiini söylerken yilzünün kızarıp kızarmadığına dik
kat ettim. Fakat Alman diplomatının yüztınde zerre kadar 
mallc11biyet Heri g6rmedim.,, 

( rabilecek Mi ? ba,ıanaca_ktı_r. __ 

_____ ...... -----
ISKANDINA VY A PA Ti 

V SOV ET RUSYA 
Sofya -Moskovadan bildiriliyor: Kııılordunun mBrevYici 

efklrı olan Krosniyo lzvezda gaıetesi yazıyor : 
"Sovyet Rusya İskandinavya devletlerinin paktını heğ'en

miyordu. Böyle bir paktın Sovyet Rusyanın hudutlarını teh· 
dit edeceğini ortaya sürüyordu. Hatta biyle siyasi tecrü
belerin Sovyet Rusyayı mukabeleye mecbur adeceiini söy
liyordu.,, 

Bugün bu gazete Sovyet Rusyanın bu koşkusunda hak
sız olduğunu nevma itiraf ediyor, ve bu paktın Sovyet 
körkusundan değil Alman korkusundan olduğunu bugünkft 
hadiseler ispat etmiştir. 

-----.. ··-----
cbebi gazete muhabirlerinin 

Ziyafeti 
Sefya - Ecnebi gaıete muhabirlerinin· Sof yadaki ce•i· 

yeti eY•elki akıa• Balgarya oteli saloolarıada bir ziyafet 
verdi. Bu ziyafette başYekil ile diğer Tekiller,, k••andan
lar, bası ae1tuslar Ye daire midürleri hazır ltalond.ular. 
Geç vakite kadar etlendiler. 

--o--
Lentlra - Deyli lkspreı 

razetesi, Hitlerin Mussoliaiyi 
müttefikler aleylliae laarbe 
sUrüklemek için tekrar bl
ylk bir fay ret sarfettiiini 

llelenler, llltl•...., 

yazıyor. 

----

Şckrimiz Iran ko•• 
B. Hilseyia Koa Istı• 
gitmiı, lzmir meb•ıu B. 
tafa Bengin lsta111'• 
Manisa menusu 1. il 
ince S&keden ıehrimiı• 
mişlerdir. ----

----

Hadiye Erkek inzibat me 
Oldu Vilayet •emurin iasİ 

lstaubul - Aydını• Söke komisyonu yarın saat t 7 /. 
kabasından buraya kız ola- vilayette vali B. Eteaı 
rak l'elen Hadiye, ameliyat· kutun reisliiinde topl 
taa sonra erkek olmuıtur. caktır. 

Bir ltalyan Gazetesi Mısır 1 
Ne Y azıJ·or ? _____ .... ____ _ 

Berlin - Italyada çıkan "Akeiyon Kolenyale,, 
Mısıra ihtarda bulunarak diyor ki: 

"Mısın o lngilterc ile olan "Uğursuz,, dostluj'u, lt~~Y' fi 
göre, bu memleketi aızik vaziyete sokmaktadır. lnııbl 
Fransız askeri kuvvetlerini Mısır neden kabul e4iyor 
nedea bili itiraz lagiltere • ve F!a~aaaın. he~ iste~ikl t' 
baş eğiyor? Nedea •ustakıl •• Lıyakatlı" bır barıet ti J' 
ıet takip etmiyer? Nede• laiilteranin şi•dlki •ltkll f 

yetinden i'tifade edip te milli talepleriai tatain etıal 
Şimdiki vaziyette kaldıkıa Mısır bir ıey kaıana•az •• 
kaybe4lebilir ,, 

Demir Stokları ---Ellerinde 201 kilodan fazla 
tleair steku bulunanları• 
•ıntaka ticaret atidirlftil
n• verecekleri beyan••••· 
lerin mtiddeti yarın akı•• 
soaa erecektir. 

Moskovaya göre Amerika ile aüttefiklet 
ara•ıada askeri bir ani şma yapılacakmıf 

Brüksel - Moskova radyosunun verdii'i bir habere ılre Panama kanalinın atidaf~~ 
nı takviyeye medar olacak guadeloup ve Hortinik adalarının Franıa tarafında• A•erı ,f 
ya verilmek surMile Amerika ile mfittefikler arasında askeri bir anlaşma yapılacatı 
laşılmaktadır. tıJt 

HeJsinki - Bir Finlandiyalı gazeteci Norveç kralı ile görüştiliünü kraha Alaan iı ~ 
sındaaberi çizmelerini ayaklarından çıkarmatlığını ve etrafına dllşen dört lloabadaa 
mücize kabilinden kurtulduğunu gazetesine bildirm:ttir. 

Kublay ·Günü lngilterede gaz Son deniı 
Harbinde ---Kubliy ihtifali bugüa öi· 

leden soara yapılacaktır. 
Basmallaaeden 12,20 de 

iki husast tren talarik etlile· 
cek v bu trenler saat 12,40 
da Karşıyakadan geçecekler
dir. 

htifal 
Abdülhak Hamidin ölü

münün yıldönümü milnase
betile dün halkevinde bir 
ihtifal yapılmıştır 

• 

Klltllr9'•rk Slnemaıın4la 
iki filim birden 

1-Zevk Gecesi ___ .... __ _ 
filminde müstesna bir aşk 

1 

hikayesi görülecektir. 
2-Banıesterler cellldı 

'
~İlaveten Paramoun~ Jurnalde 

en son harp havadisleri 

! Dr. F altri lfık 
ımıir Memleket Hastanesi 

R~ntken Mütehassısı 
ontkenveelektrik ıeJaoiı 
yapılır ıkinci Be; 1er Se 
No. 29 TELEFON 2542 

maskeleri 
-o-

lnrilterede iki aylık bir 
çocuğ'un babası. çocuiun•n 
gaz maskesini iyi muhafaza 
etmediği için bir sterlin, beş 
şilin altı peni kara cezasına 
mahküm edilmiştir. 

Bir sterlin, beş şilin ve bir 
peni kıymetinee olan gaz 
maskesi, çop tenckesiode 
kırılmış olarak bulunmuştu. 

-·-
-Baştarafı tinci salaife~•/ 

lraz•n•n V•rıpitc ;ırrlıl-' 
ile on•n fıınlı kum•nJatJ 
Vithney ~çen yaz 1.t-' 
brıl halkına verdifi m•lıt' 
ıem bir bal• lminaacbeti1' 
le T•rklere Sa Mai••t• /tı' 
gili;c Kralının aelamlarıfl' 
t••lii etlen %attır. 

2 Sinema 
Yıldızı 

ı ~~..-...-'!imi!!~ 
Çocuk Haftasıatla, ~•f 

s Haydut Tarafınllan 
Soyeldu ı 

Sinema yıldızlarından Kon· 
tans Bt:net ile Anna Loyz 
Holivudda sabaha karşı o
tomobillerile bir balodan dö
nerlerken, beş maskeli bay .. 

dut arabalaıını durdurmuş, •• 
iki artistin ö:zerinc:le bulunan 
6 bin İngiliz lirası değerin
deki müccvlaerleri çalmıştır. 
Haydutlar, yıldızların bile
zik ve yüzüklerini adeti çe· 
kip koparırcauna almışlar, 
Konstans Benetin üzerinde
ki ermin kürkü de çıkart-

Esirreme Kurumunua siı4•' 
göreceği alika ve yardı~ 
mealekette kuvvetli bir il., 
çalışkan ve muktetlir ~ 
gen~ik vi\cude ıetirecektıt• 

Çocuk Esirgeme Kuru"' 
Genel Merkezi~ 

VEBOLID 
Su Tasflye!Clha2ıar• 

Her cilaetden faide1i el•' 
VEBOLİD cihazlarımızı k,ı
lanımz. ---------

Tediyede kolaylık. 
Beş senelik garanti. 
Vebolid Mağzası : Sa••' 

Milli Piyanııo Biletlerinizi ( SAADET ) Kiıesind~n Alınız 
Çorakkap11 Polia merkui kar1111 No. 864 Haıaa Tahsin Ôadeı Telefoa8497 

maya uğraşırken uzaktan 
akseden polis otomobilinin 
keraesiai duyunca kaçaış
lardır. 

iskelesi Mimar Kemalatt;' 
Cad. No. 15 ... Tel. ~3' 
Telgraf Vebolid P. K. 7'J 


