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Sovyet Matbuatı . Lisanını lJeğiş irmişfir 

ALMAN TAYYA ESiNi 
ı~~~;-~G·--1 Sovyet - Yugo lav Anl şması 
t \' , enera · -
~ ~Ygand Ordu dan İngiltere Memnun Görünü 

. larından o 
,.,k - -

Çok Koşkulan-
h rnaktadır 
llliiil İr Ingiliz gazetesinde 

Roma - ltalyan gazeteleri lsveçin nazik vaziyeti ha.k· ı büyük bir darbe indirecektir, Sovyetler Baltıkta hakimdir 
kında uzun makaleler tahsis etmektedir. Bu gazeteler, Is- j ve Almanyanın orada da görünmesine katiyyen meydan 
veç hükumeti tarafmdan çok mühim tedbir ve tertibat , vermiyecektir. 

"ltaf şunları okuduk: 
t~lll Yan matbuatının son 
de'Q trde kullandıkları dil
let, •nlaşılıyor ki bu gaze

alındığını, hemen hemen umumi seferberliğin illn edildiği- Roma - Haber alındığına göre, ltalyan "ltalo Balbo,, 
ni bildirmektedirler. yük gemisi lngilterenin sahilleri boyunda bir Alman tayya-

Hatti Messagero gazetesi pek mlibim bir haber vero:ıek- resinin mitralyöz ateşine maruz katmıştır. 

l' d,llr Alınan nazar noktasın
~ -,t •Yrılnıamak üz.ere taH-
1, btbi ~1f!uşlardır. Bunun se-

tedir. .. . . . . ltalyan efkarı umumiyesi bu haberi çok fena karşılamış· 
Bu gazeteye gore Almanl~r ~00 ~ışılık hır paraşutçu tır. Gemide iki yaralı vardır. 

grubunu ~sveç toprakların~ ındırmeg_e m~v~ffak olmuş~ar Londra .:__ Sovyet - Yugoslav münasebetleri muvaflk 
ve Isveçlıler de bunları esır etmek uzere ıkı kayakçı muf- bir şekilde inkişaf etmektedir. 

n ~-\;~ tetkik eden siyasi rezesini dağlara yollamışlardır. . . " . . • • , 
Paris - Moskovadan gelen haberler gayet iyidir. Şim- Moskovaya gıden Yugoslav tıcarı,, heyetınde bır çok sı · 

t~ t,fikıı 1~rt son günlerde müt-
t,~,. trın Akdeniz filosunun 

diye kadar Almanyanın Norveçe karşı tecavilzüne daima ya~i ve aske~i .. erka.nın da b~lunması, bu b~yetin .g.örüşme-
taraftar görünen Rus gazeteleri birdenbire soğuk davran- lerın~ çok buyuk bar ehemmıyet v~rme~tedır. ~ngılız ~aze-

hıı~h edildiği gibi Vey
tt~ bil orduları başına döne
~~ 6tiin •hazırlıklarını ta
~.d •11ııs olmasından dolayı 
-.. ... ~ 0l•a kuşku olduğa ka-

maktadırlar ve Ingiliz harp raporlarına gayet büyük bir telerı Yugoslavyanın Sovyetler ıle hır ademı tecavuz ve 
yer vermektedirler. belki de, bazı şerait tahdında bir mukabil yardım paktını 

Iogiliz gazatelerine göre : Sovyet Rusya, Almanyanın ımzalayabileceğini yazmakta ve "Times" gazetesi de bu 
Isveçe karşı herhangi bir tecavüz hareketini çok fena kar- vaziyettn, lngiliz diplomasinin gayretlerine bir az bordu ol· 

~li, . 
~lt e varmı,Iardır.,, 

şılayacaktır. Çünkü böyle bir hareket Rus menfaatlerine doğunu da ilave etmektedir. 

t-ı 'I lltdense ltaiyat Gene
~tk t1gandın ordularından 
~'lb!o~ koşkulanmaktadır. 
~, llihkı ltalyan diplomatları 
blllta 'Yet bunların başında 
Vty ilan B. Mussolini bilir ki 
Ilı._ i'•n.d orduları, Almanya
dllt "'Yahud müttefiklere 
..._._~in her hangi bir düş
b,ı. ?1 Dıüttefiklerce müda-

"'t k ~tt~ arar altına alınmış 
~'bi~llgi bir memlekete ya
~llt~ ttelderi tecavüzü dur
lıtı •k, •emen orada bas-

tdir'1. l.oğ•ak içia teşkil 
~t-~ 1'• her gün, iter saat 
'6r,_ dalıı.a büyüye•. taarruz 
~~ t edikçe tedafii, kat'i 

tcavnze ujradığı tak· 

dirde 9ir yıldırım çabukluğu 
ve yakıcılığı ile saldllacak 
müthiş, önüne geçilmez bir 
kuvvettir. 

Eğer ltalya, harbın ilk 
aylarında iddia etmekte• 

zevk duyduğu sulh ve bita
raflık siyasetini terketmiye
cek olursa bu kuvvetin onun" 
la zerre kadar alakası ol
madığını anlaması gerektir. 

Yok Roma, bu makul 
politikasından dönerde şuna 
buna saldarmağı göze alırsa 
ona mukabele edecek yal
nız Veygand ordularının ol
mıyacarını da pekala bilir 
ve takdir eder. 

SIRRI SANLI 

'tı)' 
Alman imparatoru Ras Çarını Nasıl Aldattı? 

dıa~0'duk. Bütnn arkadaşlarımızın bu kamarada ol· 
C'ltıl • '-et, ınıanımız vardı, Bu kamarayı bulmak mak-

-,.,,1> "•rnuık demek idi. Fakat burasını bulmak için 
ita il:) keaainin her tarafını dolaşbğımız halde bir tür-
,i:"•ffak olamadık. 

'lti~. cuaıa günü idi. Arkadaşımız Kurtoeye teklif 

di~ ~Ugün bizimle gel, asıl sana ait işin başına gel-
() edik. 

ı.ı d, d, kabul etti. Zaten bu tahtelbahir hayatından 
~tlli~·llsannııştı. Birbiri arkasından üçümiizde tekrar 
••k ~n dibine indik. Kumandan kamarasının kapısına 
"rdQ~:·~ vardık. Kapıyı da zor açmadık. Burada 
b~Yi.ik erıınize hayret gözü ile baktık. Burası pek 
r'•ı ~ \re pek müzeyyen bir. salon idi. Salonun eş~ 
1~ -ıt ltışnıış ve düzeni bozulmuş fakat onbir sandık
i ll~ .. ;n. define yerinden bile kımıldanmamış. 
'aı11ı,, •rın yeni yapılmış, Rusya seyahati için ha.zır-

1\ıı oldukları anlaşılıyordu. 
~ ... b::aaey evveli kumandanın kasasını açtı. Bizde 
''- "1e ''111ıızı onun kolay çalışması için, daha dotru
~6l~-~ sevkile kasanın içine çevirdik. 
~ ._,..d trınıiz altınlarla karşılaşınca; ben sevincimden 
"'ttç l: ~ltııı diye batıracak old•m. Fakat derhal 

elbıseıi içinde bulunduj'um Y• b11 elbiH al-

ltalya Akdeniz devletlerile 
anlaşmak taraftarı _____ .. ____ _ 

Paris - Gayda, Giornale d'Italia'da yazdığı bir makale
.de : 11 Akdenizle alakadar devletlerin elele veıerek bir an
laşmaya varmalarını ve birbirlerinin haklarını tanımak su
retile bir sulh havası yaratmalarını tavsiye etmektedir . ______ .. _____ _ 
Mütt -fiklerin ve Türkiyenin 

oşkulanmasına Mahal 
Yokmuş ••• 

Remn, (Stsfani) - "lvnink Stret" in Müttefiklerle bera
ber Türkiyenin de Akdenize ve Balkanlara karşı yapılacak 
bir taarruza durmak için lıaer hazırlıklarını yapbklarına dair 
neşre~tiği habere aiç lüzum olmadığını yazan "Jurnale 
d'ltaha" gazetesi şiyle bir cevap veriyer: 

"Bu tehdidaver lıaberi neşre lüzum yoktur. Zira Almanya 
ne Akcle~ize ve ne de Balkanlara taarruz edebilir. Çünkü 
Italyadakı efkarı umumiye şimdiye kadar olduğu gibi Jı.un
dan llöyle de bu yerlerin sulhunu bozmak istiyenlerin dilş
manıdır. 

-~---... ---~-
Mussolini Ber
line gidecekmi 
gitmiyecekmi? 

Paris - Mussolininin, Ma
yısın 9 unda Berlioe giderek 
Hitlerle görüşeceği hakkın

daki haberlerin asılsız oldu
ğu Romadan bildiriliyor. 

Bu sabahki Sofya radyo-: 
su da bunun aksine olarak 
şu haberi vermektedir: 

Roma - Diplomatik mah
fillerde temin olunduğuna 

göre Musolini mayısın doku

zunda Berline ridecektir. 
Bu seyahata biyük ehemmi· 
yet veriliyor. Bu ıidiş bura· 
da haritan lehine de aleyhi
n• de tefıir ediliyor. 

Üniversiteli 
gençler gitti 
Bayram münasebetiyle şeh

rimize gelen üniversite hukuk 
ve iktısad fakültesinden 137 
kız ve erkek talebe dün 
şehrimizin mühtelif yerlerini 
gezmişler ve öğleden sonra 
Ankarapalas sa!onunde C. 
H. P. tarafından verilen çay 
ziyafetinde hazır bufonmuş
lardır. 

Ziyafetin sonunda parti 
başkanı B. Atıf İnan ıenç
lere güzel ve kuvvetli fikir
lerle dolu bir hitabe söyle
miş ve gençler bu nutku 
1'sağol,, avazeleriyle karşıla
mıştır. 

Oniversite gençleri bugün 
Bandirma ekıpresiye Iatan
bula hareket etmiılerdir. 

MiLLİ 
BAYRAMIMIZ 
MiLLİ ŞEF VE BAY AN 
İNÔNÜ YAVRULARI BÜ
YÜK BiR ŞEFKA'f LE 

KARŞILADILAR 
Ankara 24 (Hususi)-Milli 

hakimiyet ve çocuk bayramı 
dün yurdun her yerinde ha
raretle kutlulaomıştır. 

Şehrimizdeki ilk ve orta 
mektepler talebesinden se
çilen yavrulardan mürekkep 
bir grup Çankaya köşküne 
giderek Milli Şefe sevgi ve 
saygılarını teyit Ye izhar 
etmişlerdir. 

Milli Şef ve Bayan İnönü 
yavruları büyük bir şefkatle 
karşılamışlar ve keadilerile 
ayrı ayrı alakadar olmuş· 

tardır. 

--o---
23NISAN 

Bayramı Şerefine 

C. H. P. Asansör ocağı 
gençleri tarafından Hakimi
yeti Milliye bayram gecesi 
Asansör salonunda verilen 
temsil ümitten çok fazla 
rağbet görmüş, salon baştan 
nihayete kadar halk ile hınca 
hınç dolmuştur. 

Yeni yeti,eiı Cumhuriyet 
gençlerinin temsilde bDyük 
muvaffaklyetleri görülmüş ve 
umumun teveccühüne, hara
retle alkışlarına mazhar ol
muşlardır. 

Pek çok kadm ve erkek 
seyirciler tam= m:anasile neş· 
eli bir gece geşirmişlerdir. 
Asansör ilk okul oğret•eni 
B. Ali Rıza Ôzkanın hita-

besi de pek çok alkıı anmış
tır. 

HUCU MU 

Tercüme eden : S. S. 

-36-
Bu budalahğı, bu delDlll 

blle bile ve lftlharl• 
yapıyorum 

Hem kimi seviyorum bili
yormusunuz? Beni zengin 
edent beni dllnyaya tanıtan, 

bana apartmanlar, otomobil· 

ler, hatti yatlar vadeden, ki· 
çük bir memleketi andırmu 
btiyük mağzalarımı:ı.ın hemen 
yarısma sahip olan biriod 
patronun biricik, genç, ra-
kışıklı oğlunu değil de daha 
bir kaç ay evvel.önümde , ıD.t 
dökmüş bir kedi gibi korka 
korka dolaşan denkli. fakir, 
tanınmamış genç ressamı se
viyorum. 

Hem onu, onun b.abra Ye 
aşkı için bir az önce bah
settiğim, bir kaç defa mil
yoner büyük patronun oj'l•-
nu reddetmek, feda etmek 
suretiyle ye çıldırasiye se'fi-

yorum. 

Bu genç san'atkir İÇİD ne
leri fecla ettiğimi öğren•D 
mektep arkadaşım Miı Ceyn 
hemen apartmanıma koıa· 
rak yüzüme karşı haykırdı: 

- Bir budalalık, bir de
lilik yapbğmı anlıyor mu

sun? 

- Anlıyorum Ye bunu bi
le bile yapıyorum. 

- Ben senin yerinde ol
saydım, ressamı se'fm•kle 
beraber patronu• oğlunu da 
ihmal etmezdim. 

Sen benit eski mektep ar
kadaşını dinlersen pişmaa 
almazsın, fakat aksini yapar
san, sonunda belki çok acı 
bir surette nadim olursun. 

(Devamı var) 

ltalyan 
Firmaları 

-----o---
Birçok ltalyan fabrikaları 

ve ihracatçıları şehrimizdeki 
acentelerine telgrafla fev .. 
kalide vaziyet dolayisile 
satışları durdurmalarını bil-
dirmişlerse de bilahare ge
len ikinci bir telgrafla sabı-

lara devam edilmesi bil
dirilmiıtir. 



SAHiFE 2 (Halkın seel) 24 N~ 
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Sof ya - T etüven mebusa 

Petrof, bndcenin müzakeresi 
esnaıı•da arkadaşlarını talı
kir etti!i için vekiller heye
tinin kararı Ye •ebusan 
ek1eriyet azası ile mebusluk
tan atılmıştır. 

In2iliz pilotunun yardımı ile 
Berlin - Dliıı bir ineç gemisi lngiliz maynleri araıın

dan lsveç sahillerine geçmiştir.Bu gemide maya tarlalarının 
planını hamil bir lngiliz pilotu olduğu anlaşılmııtır. 

Almanya ltalyayı Teıvik 
Edip Duruyor! 

Hava2ası 

Fabrikası r 
Şehir Meclisi azaları ~ 

vaıazı falıırikasınd.ı 11
• 9' 

tetkiklerde bulundula~· ~ f 
müessesede nazan dık 

Sofya - Londradan te
Jefonlaadığına göre aktam 
gazeteleri Noneç harbinde
ki muyaffakiyetlerden balı
sedcrken iskandinayya mil
letlerinin de seYincini teha
rlz ettiriyorlar. Bu Yesilc 
ile şuna da ilave ediyorlar: 

Berlin - "Doyçe AlgemayneC nın Akdeniz :ve Afrikadaki 
Çaytung" ga.ıeteıi, ltalya, menafiine her zaman mani Berlin - Dün 2500 tonluk bir Danimarka nakliyesi ln

giliz maynlerine çarparak batmıştır. mlittefikleria Norveç köşe- ı b·ı· e· ı h b · o a ı ır. ınaena ey u şı-
sinde meşgQ.l olmasından . . . • celbeden bir nokta,. ı~: 

14000 metre mikabı ıstı~ 
Halkın Sesi - Bu vapurda Norveçten kaçırılan Alman 

mühimmatı olduğu zikredilmiyor. •emnundıır. Zira müttefikler mal hareketı ltalya ıçın hır 

Londr (Bulgar ajansı) - Norveçteki Almanlar ric'atten 
başka çare olmadığını, bu yarım ada kendilerine mezar 
olacağını anlamış olmalılar ki gece gizlice Danimarka ge
milerine bir çok fenni alit ve bir çok yaralı yüklenmek 
suretiyle Danimarka sahillerine çıkmağa çahşmıılardır. 

öyle bir kuvvettir ki ltalya- fırsattır. 
fit yaptığı halde aııc~ •• Jt 

bin metre mikkabını ı• 

"Eger iıkandinaYyalılar da 
vaktile Balkanlar gibi elele 
Yereydiler bugiinkl felakete 

----H---

lngilizlerin meşhur amiralı 
NELSON~SEVGiLiSi 

mektedir. 
o~ 

Şimdi de Havaga:ıı • ,r 
sesesi fazla istihıalit y•P I 
ken tenzilat kararı da f •· 

miştir. Ayda 2l5 kurut f ' 
kabilinde bütün' bil' bat•~ 

düşmezlerdi. ---Kısa Tel2raf 
Haberleri 

Paris -IAskerle dolu bir 
çok Alman nakliye gemile
rinin, torpidoların himaye
si altında Baltık denizindeki 
Alman limanlarından meçhul 
bir semte hareket ettikleri 
bildiriliyor. 

lngiltere Erkanıharbiyesini 
Tekviye Ediyor 

Londra - lngiltere erkinıharbiyesi deniz, kara ve bava 
kuvvetlerini idare için geceli gündüzlü çalışmak mecburi
yetinde kaldığından erkinıharbiyede yeni şuheler tesisine 
lüzum görfilmüştür. 

ALMANLAR 
Bu harbte neler kaybettiler? 

LONDRADAN BILDIRILIYOR: 
Almanyanın harp IU\nındaki donanması 

lngilizlerin son deniz za
feri üzerine, arada sırada 
"Melsonun çocukları,, tarzın
da tabirler sarfolunuyor ve 
sözle lngiliz bahriyelileri 
kaıd olunuyor. 

Nelson, 1758 de doğup 
1805 de vefat etmiş ve mil
letine şan vermiş bir lngiliz 
amiralıdır. 

Brunham-Thope'de doğ
du. On iki yaşında iken de· 
nizciliğe girdi. Hind denizi· 
ne ve şimal kutbuna gön· 
derilen sefer heyetinde hiz
met etti. Danimarka Kana-

da ve Saint-Dominiqu'e mu
harebesine harp gemisi ku
mandanı olarak işaret etti. 
Akdenizde Amiral Hood ku
mandasında iken Bastia ve 
Calvi muhasarasında bir gö
zünü kaybetti. 

1797 lspaoyoJlarJa muha
rebe ederken bunların iki 
gemilerini zaptetti ve bu za· 
fer üzerine kontramiral ol
du ve Cadiks'in bombardı
manında bulundu. Şanta-Cruz 
hücumunda da bir kolunu 
kaybeden amiral yarası 

-Sonu yarın-

zı ocağını kullanmak 111 ~ 
kündür. İki ocak kulıaDdif' 
maktuan 310 kuruş 6 
ceklerdir. 

1 .. .,, .. 
Bu sene Kültürpak ıçı etif 

fuar zamanına kadar Y -' 
mek üzere kapalı bir y6• 
havuzu inşa edilecektir •.. 

Atlıspor klübü inşaatı 
lem iştir. Bu da yakı od• 
mamlanacaktır. 

---o--Paris - Selihiyattar Fran
sız askeri mahfillerinde Al
man yanın lsveç hakkındaki 

tasavvurlanndan bu sabah 
endişe ile bahsedilmekte idi. 

2 Hattı harp kruvazöre : (Gaeisenau) Norveçliler tarafın
dan batmldığı iddia edilmekdir. (Scharnhorst) uRenovvn,, 
tarafından saf harici kılınmıştır. 

____ .. _, ___ _ 
Gözelyalıd• 

bir kaza u Erzincan - Saat 14,5 de 
dipten gelen şiddetli bir zel
zele yarı• dakika sDr•üş
tlr. Bau evler yıkılmıştır. 

3 Cep zırhlısı : (Amiral Graf Spee) Mürettebatı tarafın
dan battrılmiştır. (Amiral Scheer) bir denizaltı tarafından 
torpillenmiştir. 

KRAL HAKON VE 
NORVEÇ ,... ' 

Dün akşam saat I!, '" , 
(Deutscbland) şüpheyi daYet edecek Mr şekilde "Lut

zovz,, tesmiye edilmiştir. 

_____ ....,_ .. _____ _ 
Gözelyalı cami sokagıll ~- ~· 
bisikletle · slr'atle ge~oıof ~ 
olan eskici MehmedıD l 

Mersin - Limanımızda bu
lunan ltalyan bandıralı Eti
opia vapurunda dikkatsizlik 
yüzünden bir kaza olmnş. 
zavallı bir yurddaş ölmüş ve 
üç yurddaş ta yaralanmıştır. 
Vapurun lostromosa tevkif 
edilmiştir. 

2 Ağır kruvazör : 1 tanesi yediği torpiller neticesinde 
ağır hasara uğramıştır. Sonradan, belki Gneiıenau'uıa bab
rıldığını örtmek maksadile, Alman başkumandanlığı bu re
minin~ batırıldığını tebliğ etmiştir. 

Norveç kralı, halkın reyi ile 
16 yaşlarında Zühdi B• 1. ~ 
baş muallimi 8. Ce')l" ~ 
oğlu 13 yaşlarında !~kıl 
çarpmış ve Zühdi bı•1 d' \· 
ten yuvarlanarak baı•:,,. ' 

A tahte oturan yegane 
hükümdardır 

Paris - Yüksek harp mec-
lisi sekizinci içtimaını burada 
yapmıştıt. İçtimada bulunan 
Çemberlayn ve Halifaks 
içtimadan sonra tayyare ile 
LıJDdraya avdet etmişlerdir. 

6 Hafif kruvazör : 1 tanesi "Ursula,, denizaliiıı tarafın
tan batırılmıştır. 

1 tanesine "Salmon,, deniz altısının torpili isabet et~ 
miştir. 

1 tanesi 9 Nisanda bir lngiliz denizaltısı tarafından ba
tırılmıştır. 

1 tanesi 9 Nisanda Sergen açıklarında bir lngiliz tay
yaresi tarafından bombalanmıştır. 

1 tanesi 1 Nisanda lngiliz Donanması tayyareleri tara
fından hasara uğratılmıştır. 

Dr. Fahri• Jcık 1 tanesinin battığı tahmin edilmektedir. Karlsrühe : 10 
'J:' Nisanda batırılmıştır. " 

lzmİI' Memleket Hastanesi 22 Destroyer (Bu rakkama, destroyer tipinde 11 ufak 
Rontken Mütehassısı gemi ile bir miktar motör torpitobot ilive etmek lazımdır. 

Rontkenveelektrik tedaoi• Böylece, destroyerler de dahil olmak üzere, bu kategoride 
yapılır ıkinci 6eı1er So S' gemi vardır.) 
No. 29 TELEFON 2542 - Sonu Yarın -.................................. .................... : 

ı "I" s· T e ı e f o n ı KUltir1tark Sinemasında 
ı r ayyare ıneması 36 - 4' ı 
ı Bu hafta iki büyük filim birden... Bir haftadan beri ı Muhteşem iki filim hirden 
ı gösterilen Şarkın ve Arap diyarının ses kraliçesi ı: Gece Yarısı Şarkıcısı 
f ÜMMÜGÜLSÜ,MVEDAT"YANIK ESISE:' Filminde şayanı hayret dans 
ı ün ölmez eseri TuRKÇE SuZLuı 1 ve raks numaraları... Nefis 
ı ARAPÇA ŞARKILI ... Umumi talep ve arzu üzerine bir ı 

1 
şarkılar heyecanlı ve mii.es-

ı hafta daha göı· N 1 K d Oynı· ı ı sir hır aşk hikayesi 
ı terilecektir. amus u a ın yanler :: görülecektir 
: Meglemonier-Henry Garrt-Raimu - Fransızca sözlü ı Ayrı-o•• ı•• H b• 
: Ayrıca EKLER JURNAL son dt.nya had1sab. : ca : Um Br 1 
ı Oyun saatları : N. Kadın : 2-5,15-8,30 da... ı 
ı Vedat : 3,30 - 6,45 - 10 da. ı 
...................... .. .......................... .... ............................ .. ....................... . İlavetenlParamunt Juraalde 

en sen harp havadisleri 

-------· ·----

-6-
batırılmış olmasına rağmea, 

Norveç hali dördüncülüğü
nü kaybetmemiştir. Bu 1965 
gemiden 268 tanesi sarnışlı 
gemilerdir ki tonajlarm ye
kunu 1,,73,000 dir. 

Hitler, Norveçe taarruz 
edip onu müttefiklerin ku
cağına atmakla bu 4 buçuk 
milyondan fazla gemiyi müt
tefiklere hediye etmıştir. Ar
tık bütün Norveç ticaret filo
su, bütün Norveç ticaret ba
lıkçı gemileri müttefiklerin 
lehine ve Almanya aleyhine 
çalışaçaktır. Norveç balıkçı
larının dünyanın en çok ba
hkyağı istihsal eden balık
çıları olduklarını da ilave 
edelim. 

İsterseniz, Norveç ticaret 
filosuna Danimarkanın bir 
milyon 130,008 tonluk 694 
ticaret gemisinden bir kıs
mını da iliYe edebilirsiniz. 
Bu kısım, Danimarka işgal 
edilirken Danimarka ve Al
man limanlarında bulunmı-

l 

i Elhamra sinemasındP i lzmlr defterdarhğınd•n : 

ı Bugün matinelerden itibaren ı 
ı İşte mübaiegasız senenin en büyük filmi ı 

ı S VIMLI HAYDUT ı ı - Ü ı 
: FRANSIZCA SOZL Tabii Renkli : 
ı Bugüne kadar eşi ve emsali görülmemiş harikalar şahe- ı 
ı serinde dünya sinemacılığının bütün gönüllere hükmeden ı 
· ı en güzel ve sevimli erkeği · ı 

1 TYRONE POVVER i 
: VE NANCY KELL Y - HENRI FONDA ı 
ı Metro jurnalde: dünyanın en son harp haberleri. ı 
ı Sean lar: her gün : 1-3-5,15-7,30-9,SSde başlar ı 
:cumartesi ve pazar 10,30da ve hafta arasında her giin ldeı 
ı UCUZ HALK SEANSLARI ı .......................... .. ........................ .. 

icar No. Muhammen B. Lira K. 
40 Balıklaane altında müzayetle salenu 160 
•U Üç kuyularda Güzelyalıda22503metre murabbaı otlakiye 40 
42 Bornova cadtlesi Mersinli sokak 54 taj no.lu ahsr 21 
43 Alsancak bahçeler sokağıntla to9 yeai no.lu dükkan U 
44 Uruçreis çirkin sokağ'ıntla 19 taj numarah hane 4oe 
45 Şelaitler 2inci altın sokağıntla 33-37 ne.lu dükkan 4o 
46 K.ızlarağası hanı alt katında ~6numaralı dükkan 150 
47 Tuzlaane aokatıntl• ikinci kordonda 26 taj no.lu dükkan 9o 
48 Develi köyünde 25 dönüm bat lSO 
49 Kızlarağaıı hanı ve müştemilatı (müzayede kaimeain-

deki hususi şartname• ) 15oe 
5o Kemer polia karakolu arkasında alur 75 
Yukarıda yazıh emvalin bir senelik icarları peşin para ile 17-4 

-940 tarihinden itibaren müzayedeye konulmaştur. İhaleleri 6-5-,40 
tarilııinde pazartesi glnü saat 14de Milli Emlak müdürlüğöntle 
yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 
depozito akçe.si yatırarak yevıni meıkiırde satış komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 1354 

Milli Piy&Di(O Biletlerinizi (SAADET) Kişesinden Alınız· 
Çorakkapu Pollı merkezi ka111ıı No. 864 Haıaa Tahıla ÔadeıTeleıfonS497 

yan yüzlerce gemiden mü
rekkep olacaktır. lngiltere 
ile Fransa, Da-ıimarka ile 
harp halinde değildirler. Da
nimarka armatörleri, açık 

denizlerde bulunan gemile
rini bitaraf limanlara laap
setmekten ve harp sonuna 
kadar beyhude liman resmi 
vermektense, müttefikler nam 

• ve hesabına çalıştırıp para 
kazanmayı tercih edecek-
lerdir. 

Hitler, şöyle yuvarlak bir 
hesapla, müttefiklere, 5 mil
yon tonluk gemi hediye et· 
miş oluyor. Halbuki şimdiye 
kadar batırdığı lngiliz Fran
sız ticaret gemileri, henüz 1 
milyona varmaktan hayli 
uzaktır. Çörçil bu hediye
sinden dolayı Her Hitlere 
bir teşekkür telgrafı çekse 
deier doğrusu 

ağır surette yaralanmıt 
Yaralı zabıtamızın celb~ 

tiği i•dadı sıhhi . otoJll~ 
ile hastahaneye kaldırıl 

tır. cı~ 'ı 
Manisa - Mektupçu °' J' · 

Birsel Niğde viliyet ~ti' b. 
• ..1·1 .. ıf "41 

tupçuluğuna tayın eaı S'' 
Manisa - Manisanıo f" 

ruhanlı köyünden 20 Y'ı'I 
rında Ali oğlu Esad e~ ,.1; 

R . . k•': ... ~ mek üzere amızın ,,. 
istemiş ve ihtiyar kızıoı ,, Jı' t .. "':'" ~ meyince Esad Rauıııı ,,. 
vede tabanca kurşuniY1' ~ 
dürmüştür . 

--o__,.--

Nüfus yazı~ 
jç' 

Umu•i nüfus sayını• 1,t 
vilayetçe hazırlıklara b•f 
mıştır. 

? .-10 ~ 
Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı. l ,,, 

tındaki sesimi kimsenin duymayacağını hatırl• pi d 
Nihayet altuna kavuştuk. Fakat bu altanl~rde l, 

aJtuou olarak tebtlil edilmişler ve fişek balın ' 

rılmışlardı. 1 ti 4
1 

' 
Arkadaşımız Kurdney bu kasadaki par• ' 

bazı rözlerdeki vesaiki çı~a~dı. . it'~ 
Bugünlük hu kadarla ıktıfa ettık. Çıkaıak Sıt• ~ 

tini verdik. Ağırlık teline kasayı da bağladık· Ibi•''' 
Hepimiz giiverteye çıktık. Gemiciler dalgıç e ;ırıı•' 
rimizi çıkarıp ta kasayı açmamız hususunda 5• 

lık gösteriyorlardı. s•odı' 
ihtiyar kaptana gelince; o da dayanamadı. j•'~ı: , 

ğın iki kulbıından tutup yerden kaldırdı ve b• / 
- Oooob, gel keyf İ• gel ! tf ı' 
Bütün ·tahtelbalair halki etrafımıza toplaod1

• b'' 
i k··ac' kes altınlara hayran hayran bakıyordu. l o ·~ 

başımı kaldırdım ve kaptana söyledim: ... .,.,,J•,f 
- Baba görüyorsun ya? Şimdilik şöyle nuoı 1''~' 

olarak biraz altın getirdik. Bu birinci sandıktır· , 

bu.nun arkası da var. --~~-
Bu sırada herkes dünyaya bakim olan sar•.,,~ı~ 

tere meftunane bakıyordu. Çabuk elden ~· )'I' 
adedini saydık, hesa'-ıın yaptık. Yalaız en bıJI 
lirası kıymetinde olduj'unu teıbit ettik. 


