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Narvikte büyük deniz harbı oldu 
Vorspite amiralının idaresindeki 

lngiliz filosu, Alman 
filosuna taarruzla imha etmiştir 

Yedi Alman destroyeri batırıldı. Düşmanın 
ateşi ile 3 lngiliz destroyeri hasara uğradı 

ı········································: 

i Koaak büyük bir s 
i rol oynadı ! • • : ........................................ : 
Mil K>arettir.> 

Loodra 14 (A.A) - Amirallık maka
mı bildiriliyor: 

. 
Hariciye vekilimiz ve Fransanm Ankara sefiri bir arada 

Türkiye, Boğazları aç-
mak niyetinde değildir 

c.Narvi'ke wşı yapılan taarruza bir 
~k 1ngi1iz muhripleri iştirak etmiştir. BuJgaristanda nazara ı-arpan hazırlık 
.MWÜipler Vis Amiral Withworlh'un ~ 

bayr.ağını hfunil olan Worspit zırhlısı- Alman tehlükesine karşıdır, deniliyor 
nın kwnandası altında hareket etmiş-
lerdir. Narvik körfezinde dört Alınan x..,x------
destroyeri batırılmıştır. Üç Alman dest- Paris 14 (ö.R) - Siyasi mahfiller, kiye olmak üzere Balkanlar ve cenubu 
l'Oyeri de Narvikc 7 mil mesafede kain müttefiklerin şarkta hazırladıkları ordu- şarki Avrupa merkezlerindeki elçileriy-
bir fiyortta batırılmıştır. üç Ingiliz dest- nun pek yakında bir kat daha kuvvet le yapmakta ol<luğu temaslar günün en. 
:royeri d(işmanın ateşi ile h3:fif surette bulacağını, bir iki güne kadar Mısıra mühim hadisesi olarak kaydediliyor. 
hasara uğramıştır. Başka zayıat yoktur. Kanada, Yeni Zeland ve Avusturalya- Ingilizlcrin Ankara sefiri gibi Fran.. 

. ALMANLAR 1Kt dan taze kuvvetler geleceğini beyan edi- sanın Ankara sefiri de Ankaraııın müt. 
'-..___. 8on taarruza iştirak eden .lftgiliz harp gemisi T~HTELBAH1R BATIRM!Ş~R yorlar. tefikler yanında aldığı çok kıymetW 
..... ..:----------- Londra 14 (ö.R) - Royter bildiri- manında Alman donanmasına. karşı bir Berlın 14 (A.A) - Alma_n. ist~ba- Fransanm ve Ingilterenin \.. ........ Tür- - SONU ' fiNc() sABb D -;Vff DAKfKA. : yor: baskın yaparak bUyük bir muvaffakı- rat bürosu Alman tayyarelerının şımal .....,_ -.Wmı 

.. .. Amirallık makamının resmi tebliği- yet elde ebnİ§Ür. Narvikte Alman harp denizinde iki Ingiliz tahtelbahirini ba-
l • • • ... • • • • • • di 
ı r: gemilerinin en büyilk kısmı batırılmış tırdıklarını bildirmektedir. 

• ırh/ı ile 19 Alman cVisamiral Withvorlh'un bayrağım veya muharcl>e haricine çıkarılmıştır. Evvelki gün Norveç sahillerinde ce- Şehit Kubili y Ihtif alı tQ taşıyan Varsplte zırlilıaı Ye buna refa- Haaara ultıyan AJman geniilerl mtıhte- r.yaı> 4?'1en hava muharebeleri f!!IDMln-

.)' Jlareai düfürüldü kat eden Ingiliz muhripleri Narvik li- mel olarak bir zırhlı ve 6 parça muhrip- - SONU 4 fiNCC SAJibı'WE - --------------·--------------
~ 14 (ö-.R-) •-ln-giliz hava ne
~ ildiriyor: 
~ ~ Uzerinde lngiliz tayyareleri 

tUn ll' faaliyet göstermişlerdir. Dün
~Ü§ Alınanların 19 tayyaresi düşü
~ \re bir Alman kruvazörü lngiliz 
~ \ılı1 l~~i tarafından atılan bombalar-
~ l'ıllllıştır. N: Alman tayyareleri de tahrip 

ı;- ııef · lngiliz hava filoları Alman
l'ıııı ~ aldınnıyacak surette taarruz
~tırıyorlar. 

l'eni vazi
llet önünde 
~~--ziyade 
t.1..1!~nda ve Belçika 
~eye maruzdur 

Almanya ezilmezse 
------------x*x:----------~~ 

ADıerikanın barba girmesi bir 
deniliyor ri vaki olacaktır, 

--------~--.x*x--------

em-

........ F~l'iket ....... 
Y o:zgadın beş lı6yü 
:zelze~eden harabe 

haline geldi 

0 ün Menemende, 
iştirakiyle 

ln1r.Jap tebidi Kubilay ihtifali, hava
nın yağmurlu olrnuana rağmen. dün 
Menemende büyük bir kalabalığın itti
ralüle yapılml§hr. 

Bumahaneden n Karııyaladan kal
dınlan i1r.i trenle, Vali Etem Aykut, 

---• Müstahkem Mevki kumandanı general 

Amerika k • • ı • Dört Öltl Ve 14 Mahmut Berkcsz Parti idare heyeti aza-

0 ngresl glz l •ı. izciler, talebe ve muhtelif te,ekkül-
yarab Vardır- lere mensup heyetJer Menemene gitmi§-

y ozgat 14 ( Huıuai) ~ Dünkü fic:ldetl lerdir. . 

b • t l t ğ l zelzele Yozgat vilayeti mülhakatında bir Hususi trenle Marn.adan gelen Parti 
ır op an ıya ca ırı ıyor çok felfiltetı:re se~ep olI?U§tur. Ma?en tetkilatı menaup~arı, kız ve erke:k.~ciler, 

• kazasına baglı Peyık nahıye merkezıyle talebe ve halk ıle Bergama, Dikilı, Fo-
. .. . . " . . .. , " .. . Dedefakil, Karamaiara, Kanberli, Ka- ça ve diğer hir çok köylerden gelen he-

. . :il!!! . • • • . "' ' "' . . .~ ~ " K la k" le . . l ri ta 1 h l'- d M d L. • ·ı:.:.:.~·.: .· ·;;.;:· : .' . . ,:-;:. . , '· .. :·:::· · 'i'. 1.: . . : ·~~ .. '~ ·~ ... ·: · ;:'.:~:";.;,,~\·k,.'/. rapınar, araca r oy ~ının e~ e - yet er ve a ~ a enemen e~ı merası-
'·~;.,,:.~ .. ~\<'.·~:·;'::.'"*:·· ·:(~::"!,: ~,.<~·. «: ~t~~ ' :1 :~ . •, ,.,~"'. "•@fi,)~~:*' mamen yıkılmıt ve bu koyler bırer ha .. mc iştirak etmiştir. 
\~;,.(~~1s~:·' . .ı-: '' .:ıı.. ~~;~.v.. . .. : , ~· .... ~ :tf. ":-S ... ~ .'''i::· .. :::·?~.\\~. rabe haline gelmiştir. tbtifalin her senedeki gibi, abidenin 

·' . Dedefakil'de 16 yaşında bir kızla se- bulunduğu Ayyıldız tepesinde yapıJma-
kiz yaşında bir çocuk, Karamağara ile ıı mukarrer olduğu halde, havanın fev-

- SONU 3 CNCO SAHİFEDE - - SONU Z iNCi SAHİFEDE -

bir çok 
yapıldı 

balkın 

Kubillly abidesi -·-HAKKI OCAKOOLU 

~rin ablokayı şiddetlendir
~ ~yaya ciden demir ve petrol 
~)ay, ~ sıkı tıkamak kararlan Al
~ etr llni bir hareket yapmağa mec
... 1. Nazi ordularmın Danimarkayı 
~ .::.n~i ve Norveçi istiliya başla
~~· devam ettirebilmek için mut
~· edilmesi lazım gelen demir 

Norveç ordusu Raver istih:. 
kimlarıoı isgal etti · 

... L-~ kaVUŞmll ıztırarınm tabii 
~dir. Almanya filhakika çok 
~ .. bir harekete girişmiştir .. 
~ t'i neticel~ri malUın bulunma
~)" beraber bu yeni taarruzun mu
·~~ etıe başarılması kolay bir iş sa
~ ol 4bnaıl donanması ne kadar cü
'-.~ Ursa olsun ve ne kadar iyi idare 
~'u ~isin müttefik devletler deniz 
ıL.·ttl öe~~rün nishet kabul etmiyen fai
~ ~i:~~de mahvolmağa mahkôm
~ "'111 daha ilk hamlede Alınan 
~ lıi.k· çok ağır uyiata uğramıstır. 
" ,;::;eti elde olmayınca d~niz 
"-~ tlerde harbi Ware ve ida-

Amerikada kongTe bina.tı 
Vatington, 14 (ö. R) - B. Ruzvelt Vaoington, 14 (ö. R) - Amerika 

bugün bahriye ve hava nazırlarile gö- hükumeti, Amerikadaki tayyare imalit
TÜ§mÜştür. Gazetclere göre yapılan gö- hane ve fabrikalanmn Müttefiklere yeni• 
TÜ§melerin mevzuu Amerikanın silah- tipte dublen tayyareleri inta ed~ilecek• 
lanma i§lcridir. lerini bildirmiftir. 

Reisicumhur Hariciye nazırı ile de Bu tipte yapılan ilk. agaritJer 316\ 
bazı görüımelerde bulunmuıhar. - SONU 4 'ÜNCÜ SAHiFEDE - > 

~~ hesı k, oralara ıöntferilen kuv- ha 
, tt 4.lnı emek in.kim haricin_d~dir.. Bir Alman va 
L... ~d •nya behemehal N~ı JŞga-
L~e da bulundurmak isterse mutlaka •• •• kıld 
~ ~:~aarr~z edecek, ltu memleket- ussu ya . 1 
L."lelt an hır mU\·asala yolu ele ge-
~ d!•relerini istihsale u~'lacaktır. LONDRA 14 (crR) - Almanların 
'~~tek başına yapabilmesi ihti- Norveçte t~sis ettikleri bir hava üs
S' ~~r f~rz~ilemez. Ner~e ~- sü Royal Air Force tayYareleri ta.: 
~~ ~ uzerınde mutlak hır hiki- rafından hazırlanan muvaffakıyetli 
~ P olan müttefflder h~! U-: • bir taarruzda berhava edilmiştir. 
'-~~olsun erıeç -~~~b : Bir çok AJman nvcı tayy~leriyle 
~ ~~ t~preklannclan ~kul! : bir deniz tayyaresi yakıb~, karada 

indcdırltt. Bu netıceyı : bir mühimmat dcPQSUllda bıfıl6k ol
•erdikleri kuann bir icabı ! muştur. Brit8'l)'a ' tayyareleriiıden 

~.Bu 

Norv~ -·-Sularında bulu,... 
Amerika v,..-laf'ı 

--------~---.------------..,,....""!--

Alman kuvvetleri müşkül vaziyette 
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Yeni vazi
yet önünde 

--*--
Balkanlardan ziyade 
Hollanda ve Belçika 
tehlikeye ınarazdUJ' 

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni ve mü
him karar 

Limanımızdan son iki 
ayda yapılan ihracat HA.f.tı oc.uoGL" Gsreyim •eni Seyfi... Bu iş çok mühimdir .... 

-~~~~--.K••~~~~---

var git .•• Bu verdiğim emri hemen yerine getir 81• na kı• ralaf l Şeh.rlıniz. ticaret ve sanayi odası ista- iptidasından 31Mart1~ a~ı..o.a k.a~ 
tistik servisi, Şubat ve Mart aylarında cia.r yapılan incir ihracatı ilt 28058,T - BAŞTARAn 1 inci SAYFAP" -

x•x limanmuuiu dıı mem'leketlırre ihraç tpıdur. Fransa, incir maluulümildhı ea 
Bunun için h•l' planının bazı yer· Redif w Seyfi patalar daireler:ne a tttırıl mtyacak tdilen belli ba§lı müsullerimi.ı. hakkuı- iyi müşMriaid.ir. mak ltalur-4• istit.ı. ~..,.. 

lerini degw:atirmekte kafi bir Hru- döndüler ... Avni pap iae, bahriye da bir istatliilk. huırlamıştır. Bu i.sta- PAMUK 1H.llACATl lar. Buunla ı.ora"Mr ~- N~ 
ar d ti t• v ·· M ._.J_ li ,_.;ı__ D---- ş ba ı•'"J 1 4~ Ll'A-' .,_e -1.•rdı"" ktı~1' vekiia• "'· ,• 

ret Sezmekteyim. Bir kerre de sizin nezaretine gitmek karariyle mer i- --·-- s ıge gore art ayUKMl ·manıml.MWIA .n.ouUIUyaya u tta -. , ..,ıı, l""'"'4~ .. ~ ,_ ... " ~ 
di 2188 3 ahs l das .1_ 89 uk ih ed'I · ı· lendilri ooibi ancak elli bin kişiden •:=a 

reyinizi almak istedigv imden, işte venlerden inip dairenin kapısı önün- Ankara (Hususi) - Koar 'nasyon • ton, m u mevsimi ipti uı- ıa Wl 7 ,1 loll pam raç 1 mış ll'. ... a.· re--
bas 

ek heyeti tarafından teklil edilen ve Icra dan 31 Mart 1940 akşamına kadar ret ise bu taarruı.u da ciddi bir h• 
11er ikinizi buraya çağırdım... de kendisini bckliyen ara ana t - vekilleri heyetince kabul olunan bir ka- 43543,5 ton üzüm ihraç edilmiştir. DtC.ER MAHSULLER olmak üze.re kabul et1?e~ek i~~ ~ 

Sultan Azizin bizi hak.lamasına rar binmişti... rarnameyt> göre bazı şehirlerimizde Oz.ümlerimW en çok lngiltere ve Fran- DL, memleketlere ŞUbat ayında Çünkü Norveç ne elli bm kifalik ~ 
meydan vermemek için, bizim on- ** gayri menkul kiralarının lüzumsuz bir sa çekmektedir. 2157 6. ton Martta 2173,1 taa palamut, lnavfttle istila e4ilebllir n ne de 
dan daha evvel davranmamız icap O akşam hal' işinde belli basla rol tercffü kaydettiği tesbit olunmuştur ve tNClR 1HRACATI Şub~t ayU:da 978,5 ton zeytinyafı , Mart- tekiltle işpl altında tutulaltilir .•• N~ 
d' oynıyan zatlardan büyük bir kısmı Ankara ile lstanbul şehirleri belediye Mart ayında limanımızdan ihraç cdi- ta da 3145,l ton zeytinyağt ihra9 edil- veç baı.kını ve taarcuzunu askerı t• 

e ıyor... H·· · A • • O k·'d d b d tl ' l ı·.ı:. b··ı·· ·ı· ~ ıner len incir ıniktarı 380 tondur. Me"sın· 1 mı..+;r, nümavi• ceklinde mlıtalia eylemek Llır 
Beru·m fi'-r: .... , arhk bu 

1
• .,· bı'r .. ,._ useyın vnının, s u ar a, pa"8 u u arı ı e c ıı:;er u un vı ay"". - • '"iw ., ..., 'j' -~lr• .,.. 

., ~·· :.- ..... k ı h" k b ı d b I ---------------·----------..------ mümkündür. Askeri usullerde b~ · · b'l - -!L • ed h · limanmdaki yalısma birer ikişer gel- cz.i o nn şe ır ve asa a ar a u uruuı bi' nıye ı e gcc.mbnn en emen §im- v ba l la d gayri menkul kiralarının Milli Korun- s 1 ç k istikamette hareket ~österip difer lif 
di harekete geçilmesi merkezindedir. m~e ş amı~ r ı... ma kanununun tatbik mevkiine konma- i go rta arın o yağmur istikamette kat'i netice istihsaline ç• 

Siz de, buna dair olan mütalaa- Rıhtımda bar çok sandallar top- sına tekaddüın eden senenin muayyen mak öteden beri kabul edilmiş bir~ 
mzı açık olarak bana bildirmelisiniz. lanmış. kayıkçılar yorgun bir vazi- olan kira bedellerinden faz.la olamıyaca- harirteki yagv dı seylap sip halindedir. Bütün dikkatlerin~ 
Malum ya, isti-re sünnet ı.. yette sigaralarını içerek yahya hı- ğı kararlaşmıştır. ~ ''eç üzerine çekilmesi ve asıl ~~ 

y- rak '-1 ) d · · e kuvvetlerinin başka bir noktadan~~ 
Hadi bakalım, arkada•lar, ifte si- tı.K an müşteri erinin önmesmı - - -- ı•htı•yatları d• • L_Lw-

y K d · en ı şe sı var taam•zl•ra girişnwleri ...,._.n ~ 
zi dinliyorum... beklemekte idiler... OOr 103SY00 Belki de mUUeriklerin Norveçe . _w 

Se.raakerin vaziyette tehlike pey- Denizin suları cansız ve durgun TUrk parası kıymetini koruma hak- Evvelki gece ve dün fasdalarla şehri- ve hava yollariyle müessir yatd~ 
da olduğunu böyle birdenbire apa- bir halde... heyet j 1) i O kındaki on iki numaralı kararnameye mize fazla yağmur düşmüştür. Yağmu- yapmakla beraber h,.nüz kara k11...-
çık hildinn~i Redif ve Seyfi P8f8- Havada ufak bir rüzgar eseri bile ek olıiıak üzere Ticaret ve Maliye veka- run bütün Ege bölge$ine yağdığı anla- lerini harekete ıeçiımemiş olına~ L..l• 

·ı · d Esaae h 1 k J lellermce müJtereken hazırlanmış bu- şalmaktadır. Bu itibarla Bergamada Ba- diselerin hanıi istikametlenlen i.nJlllr 
lann gönlüne de büyük bir korku se.zı mıyor u... n ° yaz ava ar yeni arar arJ lunan bir kararname Icra vekilleri he- kırçayw, Menemen ve Foçada Gediz.in, tar arzedtteğine dikkat eylemekte ...... 
salmıftı... Şimdi her ikisinin yüzü ~k kur~k g~d~~or~u ... !'ylardanbe: yetince kabul edilmiştir. Kararname şu- Bayındır, Torbalı ve Tire kazalarında lunmalanndan neşet eylemiş olabi~ 
de, ölü çehresi gibi sapsarı bir renk rı ortahga cuz ı bır yagmur zerresı --·- dur: da küçük Men~res n_eh.rinio !eniden F.sasen muhtelif kaynaklard•n r;.. 

d 
. R- -1'f L_f ·· •• bile düşmüş değildi... Askeri fabrikalarda <Sigorta şirketlerinin teftiş ve mura- taşmasından endife edılmektedir. Ova haberl~r bö .... le bir mütaliaya k"!.,..a. 

pey a ettı. eoı paşa IUl asını onu- l b' kl k ba b h lis h ih 1 ı_ • " ..: 

d 
... ... k 1· 1 k 1 k Buna tıcı ır sıca 1 ' ~tan aşa ~aııcan ıc~ııer ve yem kabesi hakkındaki 3392 sayılı kanunun köyleri a a . i, er . tiına e &.arşı JllU- verecek mahiyettedir. HoUand• V! -~ 

ne ogru egere e ıy e sa a ını a- b.. .. bo 1 ... k lam ~ 3' ".f' "I'~ muvakkat üçüncü madde.si mucibince teyakluz bulunmaktadırlar. ,.sL- mıa.ıı_.__ •-;aLı-.lerlnl ...ı ~~ 
t ... ba lad utun ş ugu ap ıştı... ithalat ~-Ukle...s 11._ .. -- ..__. 

nş armaaa f ı. Ha d b kad .. b. v • .. _.. .-.... sigllrta şirketlerinin hariçte plise etmiş -----· - çıkarmlflanlar. Bu hwhatlanla m -.i 
Se f pa-da · se sakal olmadıg"' ı va a u ar ezıcı ır agır- Ankara (Hususi) - İcra Vekilleri old··L•-- -t •• -... ve te1mik ih..:ya..ı---· Mı.,, .. ffr..Alt • • 1 la"'-1-- t a. it .,-

. . y 1da r- - '~la . l b ... t lık mevcut olmasına ragv men, yalı- uıuan • ..,au ... .. ... nqı 1 1 u ımıyef ~ motör ii ~· 11 fi' 
tÇın, o parma-. ray e ıyıgını a- d k k. b' d b'" .. Heyeti, Koordinasyon heyeti tarafından döviz veya Maliye ve Ticaret vekllet- Jall buhm117W tsvipe .. ......,. .-11 

v L '-~ -* a, orta atta ı ır o anın utun teklif o·,·nan yeni kararnameleri kabul !erince tesbit edilecek tahvil olarak Bavramı ~ .. - ile.._. At... huarlddart~~ 
ramaga aoyuunu.,..u... I . k .. ..... b l kerl oT ruma 

Bir arahk Redif P9fi' .akaliyle oy- pcndçere erı ıımıı ı ortü u u unu- etmiştir. Bu kararnamelere göre as memlekete ıeıtir'mete mecbur olmalan- clilduıti celWecek Wr tekil • _.. 
}•or u kara, deniz, hava fabrikalarında çalışa- na ralmen bu vecibeyi bazı sigorta pr- 23 n.İAll Milli Hlki""7et w Çocuk nıı.u- L-'-- Uifttea 11eı';:!j:9# 

namaktan Vll:t.geçcrck Scraslc.ere ha- Od· ·d·· b' le ı~ bal k l h ~-'- -a--· 1c • a a ır ço am arın ya 1 _ cak küçüklerle kadınlara iş kanunu U- ketlerinin, merkederinin buluncluiu bayrama bazlrhlrlanna devam -- tewcelh ıı.a ._...... il' 
ıp_. E"'et, bu du"tu-n""•nız· gayet dığı kafes aralı. klarından dıprıya kümleriyle ~ tatili kanunlan hil- memleketlerde döviz takyidab bulun- tıedir. Z3 ai8uı IODll ~ ,.....ıa-- da u.i .aıtt1ti7or. Bia k ...... ..J' 

.... "" k ed k kl tümleri tatblk olunnuyacaktır. ması sebeliini ileri sürerek, pndiye b- ~ meruim için bir procram baarlan- ...ıi fbHUik pek 1Mıa tkmıı ·~ 
muvafık, dedi .. Bu iı yaran sabah a 9 en uvvetlı ışı ardan anlaşılı- Yalvaç deri fabrikası Milli MUdafaa dar yerine getlrmedilde.ri anlafılmlf ve mı.ftu'. ÇGnldl mittelHder halis ,etrel 1' 
hemen yapıl.ip bitirilmelidir .. Artık yoprdu... l . .. ihtiyaçları için Sümerbankça faaliyete sigorta şirketlerinin kanunl vecibeyi BDl DIQb:&- k...- ............ l'eDt karart.r~ jf' 

1 . b' d-L·L b'le t 1 ençere erm böyle kapalı tutul- getirilecclc ve bu fabrikaya 150 bin Ji- ifa etmelerini temiaen kendilerine Ti- L....:'----erlu. llatti ceaulMı ~ 
mCM: enın, ar cu.ı-.ll ı uza ı ma- Sc sk '- d b ~· 
w ah •. 1 .. k lmad v be de maaı ra er tarann an o ak.şam ra sermaye v&Uecektir. Dikiş ipliği için caret veki.letince .90ll ve mUn.aaip ir ..... ... lll•M •-•a•ada na,.U P.. dlltk fht= ... Wr harp ~ 
um t ammu u a ıgına, n 1 d ed·ı k. 1 . b l b 'kal da . d il" t Uhl t eril . ril "ı.' t zar _ _. - • • - - - - u.-•-- B-.;ıı-"':". . . • b 1 ya ıya avet ı en ımse enn u mevcut a n ar ıt·ap e en avc e- m e v mesı ve ve en mı.nue - t-..ıa.-- •~Lıw.r.t neAretinia Orta etmekle iktifa e7 .. ,,-..... ~-~ 
sızın gıbı ınanmış u unuyorum.. odad t la d kla I k ~isa.t ve inşaat yapmak işi Sümerbanka fında da hariçte bulunan riyazi ve tek- ..... ~ ... ~ il n:Dr-Jar taarnna ~-- ~ _. 

F 1_ b'lc b h . a op n ı rını an atma ta b. "k h tla b" . 1 c.e•k -fi profw&o L F RUlhbrook V um - _,, ~ a-.at 1 mem, u ususta ıcap 'd' z· k ı .. l . d verilmi:; ve bankaya bu iş için 600 ın 01 i tiya r için ır temJ.Mt a uımuı r- r" • - "olmaktaa maldlr Bmalan ~ 
eden bütün hazırlıld.ar ikmal edildi ı ı... ıra onu§U an soz erın ışa- liralık hir: sermaye itası kabul edilmiş- ve bu teminatın ecnebl müessese ve şir- liams pyri resmi bir s.iJareHe bulllll- lna etlerin üh.im İ.ir _..... ile.,-

.. 1
"\ rıya 11zmuından korkulmuf ve bu- tir. ketlerin Türkiyedeki bloke matlubatm- mak üzere Anbraya ıelmlftir. ııı .. '":-1r1anmmul..lrlrelr.._ .. ._.._~ 
'.. na meydan verilmemek üzere hü- Ayrı blı- kararname ile ithalıitçılar '.lan tesisi kararlaştınlm!§tır.> 1913 senesinde de Ankarayı ziyaret d lan~b ph ı---:t· nJ~ .. J-Sera k Her -y hazır ,.+-•• olan nwı.L--::.. Rushbrook Villi- u u ce e ere mı yo ar • ,,, 

1 er Pll§Cl - r- ... tün deliklerin örtülü tutulması tCd- hirlikleri için hazırlanan tip statil tas- . --·--- ..... _ı.:. . r.... r~~~ k .. ,_•·ı•t ia mecbur kalacaklardır. Halbuki .M 
Sadrazam ve Şeyhülislamla Mit~t birine baş vurulmuştu... dik olunmuş ve Ticaret Veklletitie sev llAIJCETtNDE . ;uns,_ ~~u. se.~~r, ~™.1 tanımA ta muşKu" lllHyacla hikiOI olan bir bna_at ·~ 
pap, yann ,afakla ber. aher ~b.alı- Odada. Seraslter de dahil oldug"' u kiz birlik kurulma."ı için salihlyet ve- KO..,.,...D .& aw9tt n ~ktıguu .. 90yleDU§tır. . ki o da 1914 ~ Aım.~ 
~ Lı..ı:. · V t!_'L ..ı _ _ı_L d k ·ı · u· B b' likl lard ne-~ .... Profet0. r .• Ankandan Surıyeye hare- ,·ınm' muh•-•:t --a...:ıeN ~ ...... _.. 

ye •~elUBI'... -e~ aanı 0 - halde. dokuz arka"aat. yuvarlak bir rı mış r.. u ır er şun ır : Aıikara Hukuk. L.L..:~)tesi .nrofe&Öl'\i B. - "~ ,,.-;... 
t K 1 ta. YI bu karar Deri, kösele · ve deri sanayii yardımcı .._u - ket etmıştır. 111 L- t•.:. a - ... - .. -, Af....:L-cla barp b~ul 

'

0_
1
r .... apo. Y0 " vaaı,. 1 .e ............ n etrafında o .. ·-u11lar, hafı'f •"-'-mut W01-..:t n~L. ..... 20.ı .. 1·n4 0 cumar- - ,.. ~J- ,.._.. 
,j M ~. d b ............ umu ~ maddeleri ithalitçı birliği, mad~nl eşya .IY.Mlll - DU5AUU • - ,. .... ı9Nllelerle m--""'dele mesinin hüyük •it hita teşlOI 

t>ı , .. ,.c' ·· urat e en 1' u ~ece bir sesle konu§fflakta idiler... ve matı.eme ithaatçJan birliği. çuval, t~ gün~ ... t 18 de! Halke~ ~lonun~ ~- ...,_ 
eabaha lcar§ı saraydan alınacak ve -BiTMEDi - kanaviçe, jüt ve mamulatı ithialAtçıları ('~rlt .~ ~den bıt safha • Mevsim münuebetiy~ çekit• sürfele- di~•ıd telleft ~ Hidiıır ~ ~ 
buraya getirilecektiT .• Biat merasiv K b / 'h L 

1
. birliği, manifatura ithalatçıları bi.rliii, T_urk mılletı ayaga k~yor) mevxulu ri.nin inficarı ihtimali karş&S&Dda viliyet bu defa 1914 hatasılal tekrar etıP•Y.._ 

,. -sker kapısında yapılacak.tar. U l ay l f iT Q l k.Ağat, mukavva ve tatbikatı ith:ılatçıla· bır konferana verecektır. Zira.at müdürlüğünce sıkı tedbirler itü- leriai tek cepMdıe barheUikleri.ni ~,, 
Her şey düıünülmüt Te ona aöre _ BAŞTA.KAFi 1 iNCİ SAHİFEDE_ n birliği, cam, zUccaclye 4!4Ya.!ll ithalat- .. . ••• . haz edilmiştir.. Nere-de çemrce çıkar- esasla cok kuvvetli bulund~ 
İcap eden bütün tedbirler almmı~- ltaladc yağmurlu olması buna imkan çıları birliği, sanayie ait boyalar ve sa- Bugun ~- yıne Balknı. s8lonunda aa- sa derhal merkeze blld.irilmesi için en o. tekrarlanu~ z1.tW 
tır... venn•miftir. ihtifal, yeni sinemada ya- nayi ve uraate ait kimyevi maddeler it- at 18 de Doçent Dr. Cahit Arf tarafm- uuk köylere varıncaya kadar tebligat- Harbia ınukaddenıtı mutlaka ,......~ 

J h ) halat.çılan birliği.. dan (~odem Fizikte madde t~liklcbıi ta bulunulmuştur. Sert mücadele usulü fik orduların yeaıilmeai veya ,,.fd.. .J 
Bu gece, yatııdan evvel bütün P m11. üt:nı sa on ve E dıt 1 kor~orlaı - - · - - ve tabaat kanunları) mevzulu hır kon- edileil~ltir~.ek çekirgeler derhal imha ıaonwriyle taayyün edeeeğine cörC~1 

Clll'L-.l--lar benim yal.da toplanacak- tamamen o mu~tur. . . v~e i .•tikli) A i l '-1 Ait ferans verilecektir. ........... . L:- ·•• ~ 
._... fi bi martı çalınmış. sonra iz.mır Partı bq- ınoraU l)e a )' k..ı.n möteveccih uq· taarru&- · r !•~ .... Orada daha e!_ra l r ~~~tte kanlığı adına idare heyeti azaamdan • · - P0--1.- J_S_l'_B_.-.-------- ttetice üzerinde tesirleri kuv~· 

191 bır kene daha gozden geçırmz ... A,·ukat Ekrem Oran bir nutuk irat ede- takımları Jstanba/a ınua ifade eylemekten çok 2 
Her ikinizi de bu akşam yalıda rek. sahte Mehdi ae arkad&flannın Me- • • • • • • • • • Belki efkilrı oy•ltyı&eak buı ~~ 

beklerim... ncmende bapnnağa tetd>büa ettilderi gidiyorlar s· l b K d d d istihsaline yardun edebilir. Faka~ 
Bunlan aöyliyeı Hüseyin Avni meş'um taa•up hareketini, bunun nuıl Milli küme maçları önümüzdeki haf- 1r ta C C 0r 00 a denize Üştü, ufer temin eyliyemeL Ancak ._ ... ~ti: 

' a'--m·t 11ürad v kahram Kub'l"y riıWı idd.ia ettikleri ooibi 1914 ha.,_. 
bir d rdUktan hat - ... e - ıgıru. an 1 a tadan itibaren hızını alacak ve c:ıunpi- •• •• •• b ·· • az ~ sonra ınna ye- ile arlcada~larının inkılabı korumak için ~-· "" ) d rarlanm~ olur. Halbuki ~~!:k -,_ 
niden bir teY gelerek merkez ku- hayatlanru nuıl feda ~u.ıtlerini anlat- yona üzerinde.bir fikir edinmemize ve- goz gOfC gorC ogU U taka müttefik ordularla ç~--~ 
mandanına dönüp dedi ki: ınış, bu irtica hareketini tel'in ve tehit sile hazırhyacaktır. ini denemek Weyiate ıöslt.rioi _l'rll 

- Az bı..n bunu ana aöyleme- Kubilay ile arkada~lanm takdia etmiı. Bu haftanın sonlarına doğru Izmlr Dü ------x*x:------ eephesine dikmeğe mecburdur. ~ 
• • ~---L Şimd .. ~'-L- T'' k ·ıı . . d . Jt b 1 d şampiyonu Altınordu ve Izmir ikincisi n ~t ~şt.e, ~irinci ~ordonda bi~ Kaduu telidit etmif... hattına yüklenm••e cearet. ~.J 

81nt unu~tım... . i ınanmut vur mı .etını,? auna uyavD . ~ un u- Altay takımları lstanlıula gideceklerdir. ~lebenın bogulmaSiyle netıcelenen fecı Aziziye mahallesinde Şükrü oğlu Sab- - ...-:- ır. 
Nedimin ve Dcrvit papnm konak- guo~ ":e ınkılabı koruyacaguu ılave c.y- Izmir takımlan tstanbulda Galat.asa.ray bı.r kaza olmuştur. ri, sabahleyin mağazadaki işi.ne eitmek- im hattı saptan ve s.oldan çevı ~ 
,_ .. .. .. "'-- di'- t!_. lemıııtır. F hah ·t k ıl kl d Alsancakta CeW Bayar bulvarında te o'-- Bekir '-ızı .... y••ında u __ _.•y·- ıamancb İngilterenin cenubu 1 ~ 
Hart . onu ne gozcuıcr _ 1a11e?8ın... Bundan sonra Manisa Parti teşkiliı.tı ve ener çe ı e aTŞ aşaca ar ır. ~ • ~ ...,.. na1UG.1 ..... yaklaşmış olmak i~in behemt-h• •~,~ 
Padıph bu adamlan yeniden ıf ba- adına bir hatip, ordu namına bir teğmen Geçen hafta iz.mir stadında Galala.'Ml- bakkal B . Ahmedin evinde- misafir bu- yi blçakl• tehdit etmiş, tutularak adli- ru:ılaranı Hollanda, ffel!;ika ve PJ 
şma aetirecek olursa her iki.i de nutuklar irat etmişlerdir. Teğmen nut· rayı mağlup eden ve Fen~r~ mağlup lunan Lise son smıf talebesinden MUnir yeye verihni§tir. li7.erine tevcih eylemek m«buri,_...... _,-

k d O' ."n Izmı·r talumlarmın I:.tanbulda ela- oğlu 20 y ..... ında Sıtkı Gu··n kordonda ** .,. derhal tevkif edilmelidir. Göreyim un a, ordunun daima inkılabı koruma- lj\ ...,.. • dir. Biyle bir turnı~da Almallr 

Sc f B 
ğa haz r bul d ... b'ld" · k ha çok çalışarak müshet nl'lice ahıcağı gezinirken, yağmur yUzünden ıslanan Bomovada Hasan oğlu Kokulu, eski · ·affak ol•bı"lir mı"? 

0 
_,j 

seni y i... u İş çok mühimdir. .. ı un ugunu ı ınnı~ ve ço ümit edilebilir. .. ..-.:. V ' t B d'V. . h allcışlanmışhr. Daha sonra da ögretmen- \'C kaypak bir şekil alan taşlar üzerin- karısı Emetullahı, önüneı geçerek tah- Bu üc: devlet küçük millet~.~. f'ı' 
a~ gı .... u ver ıgım emn emen ler adına bit öğretmen ve Mene~nliler - - · - - tlcn ayağı kaymış, denize di.ifmüştür. kir ve ölümle tehdit ettiiinden yakalan- itibariyle Abnanya. tatbik eltl~1._.k ~ 

yerme getır... namına Parti teşkilahl\11 mensup bir ha- Yapap satışları Zavallı genç, yüzme bilmedijinden de- mJJ, adliyeye verilmiştir. nnı harbiyle belki delil, muha~il~ 
Bu akpm yalıda tekrar buluımak tip tarafından nutuklar söylenmiştir. ve ihracatı niz.e dalıp çılanala başlamış, bunu gö- BARDA"l·A nıemleketlerj ilk hamlede çi:nıY~ 

üzere artık birbirimizden ayrılalım... Sinemanın dıııında yer alan bir aııke- Ticaret vekaletince verilen yeni bir ren nokta polis memuru, deniz poli.s Bapndan yaraladı Fakat unutmanulk lazımdır ki "'~ 
Benim görülecek daha bazı işle- ri kıta tarafından manevra fi,engile ha- karara göre, ellerinde yapağı bulunan merkezini teJefonla vakadan haberdar Karantinada 141 inei •kakt.a oturan urdular böyle blr taarruzu dah• f.-! " 

rl·m kaldı Bah · et' 'd' vaya üç el ateş edilmek suretile inkılap 1 1 ctm·ıc, bunun :; .... ın· e bır' ~-L••-ı'ye san- b .. cladı~ı ilk .nınJerde h~a,. P 1 .... ......., ··· nye nezar ıne gı ıp h 
1 

__ , 
1 

tacir erden isüyenlerin ma mı Ziraal ~ ..--.. ~ R .. fı'L ..J.lu Te-~L L--.ıı:...:-e ..... -.&. ver .. Y ııo ... -i '~ Ah ·ı .. .. ... . ş· fC İt erimiz ıM:Jam anmtt ve mcruime bankas ala k .. .. .... Y&I&, .... ~ J ,_, - ona cöre tedbirlerini, tertipleP'!~ ... 
. . met paşa ı e goruşecegım... ım- aon verilmiştir. Bundan sonra muhtelif ı satın ca tır. dalı ıönderilmipe de sandal, hldiae ye- miyen kahveci B . Mu.talaya b.rdakl.a bulunuyorlar. Hollanda. eelç•-

dılık Allaha ısmarladık arkadaşlar ... teşekküller, heyetler, talebe ve iz.ciler, Yapağı ihrat"Btı da vekaletin müsaade rine vanncaya kadar Sıtkı Gün boiul· batından ya.ralamlfill'. isvirre topraklarında Alm11n ~ 
Her üçü birden ayağa kalktılar ... jiddetlc yaian yaimura rağmen, Kubi- c<l~~eği nishetler dRhilindc serbest br muştur. Sandalcı boiulan gencin CeM-- 8UAll tap7•Dl•r . . kar;ılarında muhakkak 1ngiliz ..:e ~ 

önde Serasker arkasında da Redif lay abidesinin bulunduKu Ayyıldız tepe· ra ı mıştır. dini denizden çı.kararak merkeze ıeür- Bomovada Ramuaa adında bll'iam ı;az kuvntleripi bulacaklardır. fll' 
ve Seyfi pqa~r odadan çıktılar sine çıkarak, beraberlerinde getirmiş ol- - - · - - ıniJUr. Hl<We tahkikatına müddeiumu- üzerinde bir tabanca, K'!"erde Ahnwtt, bir çarpııpna harbin ınukad~,..ta ~ 
Se k k d ·, r . k ... duldan çiçeltleri abideye koymuşlardır. Yerlere ttikiil'enler ınilikçe el konmuştur. Bu ölüm vakasın- Ka~ıyakada Salih, Ibrahım ve Y~arda rhıde müettslr Qeticeler tevlıdııte ~ 

raa. er, ar a aş arının e ını 81 ıp Müteakiben heyetler ve halle geldikleri Ycdcrc tUki.iren beş kişi ct>zalandırıl- da ba:?kaca sebepler bulunup bulunma- bir~ biçak bul\lnlll!Jj, müsadere edil- rettir. Eicır Abnanya M•Jino ~ 
merdıven ba~ında onlardan ayrıldı.. yerlere dönmüılerdir. mışlır. dığı araştırılmaktadır. ın~tır. ~ısuıdp inti~r dev~nde ~1':~ 
--~!!"'!"~"!!!"~".!!!!!!~~~-~"!"'!"'!!1111111111 ....... --~'!!!!"'!~~!"!!"!!~!"""""'...,.~~111111111~---'"'!"'""~...,.--ı-ı"!!!!!~--~~~~~-!'"~'!"--~---..... ~~----!l~~--~~-~"Jl!ll"'~-....~ aılulnuş, nıutlaka bir harekrt ~ ~ 

dur.. Şadofö otelciye : Luvrden geliyordu. Gniafonu görmü,ş. metbpriyetini hisseylerqiş 15;bdi1., 
- Bütün kuşlukta madam İvonu es- - Bizim herif odasında mı! tü .. Hatta Gniafon ona cabadan, yani dınşlarnu yubnda uy~~ ~e Jl...,..tı' 

piyonladı .• Çok şükür ki madam dışarı Diye 50rdu.. hizm•tine mukabil vflrttekleri paradan S.J.kanlar~ z.iyad~ ~iç biiY-...., 
çıkmamış.. Otelci : gayri ·olarak bir de tabanc. h.ediye et- ~·~· tevcıh. ~yleınes~ .d!h• J'd ı.O 

Mülhim Şadufö : - Daha gelmedi, l."evabmı verdi.. mi,ti ve : ıhümal d~~ıhode ~lür. ~~_..-
- Dostlanm d~i.. &evgili Jarumın - Vay canına, bir şey çakını~ olma- - Bana mah'.lınat verecek y .. i bir d•b.a katı miit.lblar .ıte kAtO' ~ 

arkadaşı, bizden biri lrendisine re!Uat :;m?.. şey var ım? idn ~n~We bafl~ı, fut~ 

DEMiR MASKE 
etmedikçe, ayajını dışarı atmamalıdır. Fakat henüz. söcünü bitinnişü ki bay Diye sonnuşiu .. O da şunları sıörle- MM ınkipfma ınüuır e. ,,f 

- Pazart.iye kadar cüceyi yakala- Livcdİ.iin umumi salona girdiii görül- ın~i : ııcler. , .a -.1offl" 
malt biz.im için mümkün olmıyacalc.. dü.. - Eve\, bay Gniafon. ~r ~ydeo ev- B~IEIJI ~,,,... 

ve macera romanı Büyuk tarih 
(ıKıNCı KJSIM) l".sld silAh hocası . - Bilinemez ima- M•tyo •rkad-.ların. : vel .!ize l\alMr ve.reoeibn ki madam tvon _ __.. • ...,.,.-

nun,. E.ier çok uuklard• saklanmamış - Güzel Me.ırih! &ni t.a'kip edin~.. But.il d 1t·· · ~ l ..-..-1ır .......... 
- 166 -

olsaydı hemen cidip kılıncımı kamına Dedi .. )terdiven ba•ma ıelclik.1.ri za- mey anının cenup ~m ll- ~---..,....... ~ kir bir evde ohırrnaktitdU". I .._ -AlldL V 
..p&amak i4ten değil&. nıaıı ilave etti : _ IlfııMN o&.We dıejil ha! .m ... llRll;:--::--:•• e ·'le ~J 

Munis bir tavırla çocuk : 
- Bay zabit bana meseli Tuileries'ye 

kadar ıttJn~k emrini veıw patron buna 
itiraz edemez. Ben de çok sevinirim ha
ni! .. 
Çocuğun bu sözleri. zabiti güldürdü : 
- Demek canın o kadar gezmek isü

yw ha? 
. - Ah 1.ahit efendi: evet.. Üç a)·dan 

heri bunu içim çeker durur .• ~r bu
J&ÜA bu fınau ~ll'lı8fD Tu.iler.-·~ 

Se . d '--k - Bu akfam onun e.spiyonunu bir - Sen he_riCi yakaJaınJk için burada ..- Hayır .. Buaün si~ ~in e<te. rim ki Paurlarda ~~~~~ > 'le v-er~11-
nın a ın ne aHI ayım! güzelce istintak eder, yarın da emniyet- bt·kliye<:ejim .. Siz. odaya gidilliı:,. mad.nt ı~ 90CU~ " ftıir 4e hianet'i J:t e1naI bakkıoü nU11•a.ıı:-me • J>IJ "';, 
- Frike, bay r.abit!.. li bir yere götürürüz.. Farjbol : ki& ile &Kil •lıeJÜ~ w ~ ev- üzere zab&i vacwm tutul~~~re 
- Öy~ Uıe, ba7 Frike! .. l!er ~rey.e - Bahaederim ki Banyoleye... - Bana ihtiyacınu yok inu? de oturmak~. ~ ıayr~ aı.hı~i ıney,.,eler nı~

0 

./ 

c~~nu. ıa~ oraya ~ gıtmeai- - TA cwaya b.y Faribol... - Ha)"tr .. Yalnı& batma yapabilirim. Sonr•, düu ıve. ~ bütün tüa ne ımha edılm~r. =-----:.,,,.ılfl 
7.J SJ~ emredıyonım .. Amma Y•~·~ sa- Uç arkada!! öğleden sonrayı Beyaz Maamafih, ajzını tıkamak için bir Nj •• 
at dörde kadar .. Patronun sana ıhtıyacı 1 avşanda geçirdiler. Fakat akşam ye- haurlaym~ .. Belki bajınnajoa ~.. yaptığtı" il()yliyerek ilAw- •tmi.1'i : ,. ••••••••••••••••1t•••••11•••••••• 
olur.. ıueğini orada dejil. ~imyacı v-e ~si Bö;·le diy~L.-k ikinci katın cur hoıya- - Şimd; bay GJıl.ıaion, Y•rın Verııaya : (!.ı NtsAN tll ' 

- Çok teşekkür ederim ~y zabil . 11..ün &veye gidecek olan Dorf~·ün re- tında vaziyet aldı.. ,_ltill ntüaıkücı ~~ ~11' ~dam E ÇOCUK llAYll~ 'I• 
Zabitin bU- İfilreÜ Ü.Zerine çocuk sa- f!lkatiud.! Ekı.Wi parı.s •onwıda yt.odiler. Madam lw-wıwı Sıilldandıiı yeri 1.aras- Di Me.wnon• Paru.te mu~• hid~eler : Bayram yakla~yor Şimdıden_.:..lat 

. k h-.IMaı.akia. aW .. uğuau •ylemegı ta- : ru1.·rı111ızın hazırlıkJannı >'',..~ 
vıncteıı sıçrıya sıçrıy.ı c:;ı tı.. Dragon zabiti eski ilih hocartı ve ~ ederken Füldii;ün.den ~pbeai ol- •lııhil Mer naaamu• : ua 

Jııli8Cufle arkad~ : -.. ..W- ,,...,._. .ll••twtlıt S- Ala\u · · 
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~ Me8ıtu-l&rı f ....................................... .c TELGRAF HABERLERf 
Amerika Reisicümhurunun 

çok mühim sözleri 

ızMiR·SOMA 
MOllAYLARI 
Okuyucularımızdan Akhisarda mu

kim Gördeali Bay Saffet öğüt, bize aön~ 
derdiii bir mektupta diyor ki: 

cb:mir - Soma araıında iıliyen otoray
J.rda kadın ve erlı:eğin yerleri ayrıfma
mı,tır. Bunun netice.! şöyle oluyor: 

Yolcu ook old•iundan erkekler otu• 
rulacak maludleri İIPI ediyorlar, kucak
larında çoculdan ola. kadmlar bile 
ayakta kalıyorlar. Devlet Demiryolları 
idaresi acaba huna bir çare bulamaz 
raı? • 

~------~~--~~-....._ ....... ~~~~~~~--~-
''I< üçük ve istikliline hürmet istiyen 

milletler, haklarınızı · 
koruycicak olanlarla birleşiniz!,, 

~~~~~~~~~----.---~~------~~~---
L_Va,iacton, 14 (ö. R) - R...k, N......P.. n Duimar- tam bir Tal.elet baliecleclir. Medeniyet beka bulmak için kü
....._ İltilUlnl fiddetle takbih ederek demiftir ki: çük milletlerin hürriyet ve iatikliJine behemehal hürmet 

« - Zorbahk kUYVetleri daha bir defa küt&lı milletlerin 1 cöatermek li.zandar. F.ier medeniyet çöloniyecek ,,. llaki 
- ........ baldMma laırp ...... ecliyor. Dm" -.tla..,. blac:aka, "'-•• kiçik milletl_. ~ ................ 
~ aarlanLmberi bütw. diinyanln hliımetini kau.nnnt 1 lanna h&rmet et:melini W.. Aw.padılki ~ n lı:aetli 
llllilletlerdir.» - ....... ~.....-........ 

Küçük Ye UtildiDerine hürmet İlıtİJen miUetler, .izin bak-
. .... ek lııill,;,,Ma f11 ..-.eda W etmiftir: lannuı:ı koruyacak olanlarla bide,iniz. CW-. itimat edebi-
• c - Am +._ .icclw, wlMJliga takbibi luuwanda !ininiz.• 

Nazan dikkati celbeden:r;. 

** DANA BURNUNA 
KARŞI İLAÇ-
Baicı bir karümiz. bize bahçelerine 

dadanan Dana burunlarını imha için, 
fayduını tecrübe ettiği bir ilaçtan bah
aetmektedir. Elli kilo suya bir kilo ça
maıır sabunu - eritilip katılacak Ye bu 
mayi, fidanl:mn dibine dökülecek . 

Okuyucumuz, bu basit ilacı çok med
beylemek tedir. 

•• fada 
•••••••• •• 

Macar .takımı galip geldi 
Kafalarını çelıiç ile 
kırıp öldürmüf, evi 

de yakmıf 
Nevyorktan bikliriliyol! : 
Los Anceleste oturan Kloe Davis is

minde on bir yaşında bir kız çocuğu 
hasta olan annesini, iki ~sini ve 
küçük erkek kardeşini çekiçle kafaları
& kırmak suretiyle öldürmüş olmaktan 
zan altında tutulm\lflur. 

~~~~------~~---.--,~--------~--~---

·Fenerliler, gayet fena bir oy undan 
sonra Macarlara mağliip oldular Küçü.ğiln, bUtUn bu cinayetleri işle

dikten sonra suçunu saklamak için evi 
de yaktıiı iddia edilmiftir. 

~. . . . Amerikan polisi bu küçük çocuğu, lst.abul 1' (Huaul) - lı&car pm- Macarlar bugün kapalı bir oyun oy- sata yakalıyan Feaıediler hepaİQi bedr- ıc-L-- ............. __ _:.;ı..:- "--"-ı-
lıı'L....._ '"-••" rl bir ha _..ı_ u_ , _ _... ..,. li1e . daha •-L - ••:•-- K. ııL -L .... 3T . . dek·ı.-..:ı ucmuu ~unsu en .,.,...._ muıı:::nnue
""""1JllU .,... .. n yalmu u •-na- nıyorumaı ... ~ . r ~ a~ 0~- CWICI'. ÜÇwı. ra&nn mcı --'-.ua re yapıldığı gibi slkışt.ımuş ve gilnleree 
~Y stadında P'~ ile ikinei Dl)'ordu. Kllçük 1'.ı~tın buırlac:IJğı bır sahayı terketti. Bu suretle devre . 0-1 isticvap etmiştir. 
~uu yaptrufltr. Oyunu hakem Şadi tol ~ta hedredildi. . . Fenerlilerin aleyhine bitti. Polislerin üzerinde hAsal olan his, ço-
.a·ezcan idare etmiştlr. B~ ~~t ~esef fena ıdi. Oy~- ikinci devrede Fenerliler bocalamap culun mUthit bir cani yaradılışa malik 

Oyuna Macarlar baflaaut ve Macar nun ~>n ikıncı dakıkasında Macarlar gu- başladılar. Profesyoneller bir çok hile- oldu~ merkezinde bulundutundan, kU-
... \lhacimleri flk loda Feoeıbahçe kale- ~~ kazandı~. t .. bel . ..,. ler yapıyorlardı. Hakem de böyle- bir ~U kızın büyük bir soğukkanlılıkla in-
~'-d. kadar :--:.;ıerdir. Sekizinci daki- F ka M aıılarmanevkıyka 1 

1 yu mı'lıa"1' oyuna müsaade ediyordu. kir etmesi ve hattA polislere kafa tut-
ama~ a l acar ço apa 1 oynıyor r üpbeleri artt• ............... 

Fenerbahçeliler vuiyet.e hlltim ve Adeta mUdafaa yapıyorlardı. Otu- ikinci devre golsüz geçmiş ve Fener- ınasıF kaş •-LL•L &A .. il....,~ ledik .. ten 
...... .,, ___ ..ı_ bi lı: 1 f la k .;ı_ı.:L_..:ı_ F ille La ı·ı ••- l f '-- b. 1 --" a t uuUU&at er sonra h.....-v~ u. r ço go ırsat rı a- zuncu ~ ener r oyuna na- ı er -...car ara .sı ıra a.af'§I ır e f'Qlll- A rikan Us' k··~:ı.. k b'...::-~ı. 
•-n la d k' ld 1 B dak.ikad ·· l ( · 1 rd' me po 1• u,.._. wn ıa ........ ......._ lf r ır. ım 0 u ar. eş a uç go ll'- mış e ır. olduğunu hayretler içinde görmUştü.r. 

Feliket 
Yozgadın beı kiJyd 
zeluleden harabe 

haline geleli 
~NU 4 t)NC() SAJdnDB -
•l li köylerinde birer çocuk enkaı 
l'a~~~· kalarak ölmüş ve 14 kişi de ya
-.wnıştar. 

lfaftf yaralılar mahalleri.ode tedavi 
~lerdir. Ajır yaralılar hastaneye 
-.cıtrilinııtır. 
~:undan başka 15 köyde bir çok evler 
\it. ılınıpa da insanca zayiat olmamış---·--Karsta 400 den 

fazla ev 
sular altında 

~a; 14 (A.A) - Darbojaz ve Sarı
'İrf lftan gelen kar &uy.unun hrıfma
~ t! Kars çayı tafm'i ve ~birde 400-
~ fuıa ev ve dükkan sular altında 
lS 'flır. Bunlardan 12 ev tamamen ve 
'-tcİav de kısmen yıkılmıştır. Dükkln
' n yüz ellisi tamamen, dilerleri kıs
~ s ular altında bulunmaktadır. ln
L.~ca zayiat yoktur. 10 kadar hayvan 
~UlmU§tur. Maddi zararlar tesbit edil-
~t .. ..:ı • 
~ '"Utf. 

~ Yvclce alınan tedbirler sayesinde ev
~ tahliye edilmiş, sabaha kadar ton
-..~la su içinde kalan aileler kurtarıl
....,. ır. 

}t~ğer .sular Karsın içinde bulunan 
~l.&f tı.ıd~reyi de taşırmlj, Gölyeri dol
~· cıvardaki ev ve dUkkAnlardan üçü 
t14 '°1en ve 12 si kısmen yılulmıj ve 
~ ~a ev ve dükkan sular altında 

lftır. 

t1. TOPVNöA 
't-.a Ttbtiye rekoı'la 
~Nl<ARA, 14 (Ö.R) - Buaün 19 
~ st.ctuıda muh~lif atletimı müa
~ L._ • yapıldı. El topu mü.sahakuın
.. ~ lUeai talebetindea Bn. lıılesude 
•"' ~ atarak yeni bir Türki7e reko-

...._.etmiştir. 

Çatala~;,' elektrik 
antrall 

ınaıe edildi 

Atatürkün Bergamaya 
Cinayetleri işliyenin, Kloenin çılgın 

annesi olduğu anlaşılmıştll'. 
Hasta kadın, çıocuklannı öldürdükten 

aonra evini yakmış, küçük Kloe ise bir 
mucize nevinden kurtuhmqtur. 

Ayak 
büyük 

bastığının yıldönümü 
tezahüratla kutlandı 

-·---
Ankara Radyosu 

~ 
~~------~x*x:--~-----.., 8UG01f 

DALGA UZUNLUOU Berpma. t .f (A.A.) - Piin Ata- mut ve araba Wk tarafmdan çekilınek 
türk'ün Bersaınayı ziyaretinin yal dönü· auretile Halkevi bahçeeinde huwrlanan 
mü olduğu için eski yıllarda yapıldığı yerine çektirilmiftir. 
~i bucün de~ apo~ .. al~da Atatürkün Burada Halkevi reia de yaptığı bir 
ılk ayak baabiı ve u:r;erande orduya tat- hitabede tafUl Bergamalılar için ifade 

1131 m. 183 Ka./IZO Ww 

bikat yaptırdığı lafı muhit olan abada •V• .. L L ' M 
b . .. 1 t O b'nl L _ ı ı.. ettiıa yu .. ae .. manayı anlatm1fbr. era-

T. A. Q . 11.'1' m.15195 Kes./ 21 Ww. 

T. A. P. :Sl.7t m. 1415 Kes./ !t Ww. 

ır toren yapı mıt ır. n ı erce nauun · al l LI . · ·ı 
. tirak •V• b f' 1 tildAI ·ı lime ay ann yaph .. an l'ec;•t reenu ı e 12.30 program ve memleket saat aya-
" ett18ı u orene • marıı 1 e aon ven1mi.hr. 12 35 1 h b l 
batlaruıut ve kaymakam Şevket T ancar _ ır.. •• •• •• •• . rı, . ajans ve meteoro oji a er eri, 
.öylediii bir nutukta Ata türkün hayati- Bu guzel yıldon~u mu.~aebetile her 12.50 milzik: Muhtelif şarkılar (Pi.), 
nı ve baprdaiı inkaliplara habrlatmlf ve taraf b~aklarla aüal~nuttir. Gece de 13.30-14.00 Milzik: Kar~ık müzik (Pi.) 
az.iz hatl1'asını anarak Milli Şef lnönüye Halkevande yapılan bar. toplanlada ke- 18.00 Program ve memleket saat aya
ltar11 bajlılalrJarını ifade eylemiftir. aif bir kalabalık huzurunda muhtelif ha- rı, 18.05 müzik: Radyo caz orkestrası, 

Bundan aonra Atatürkün Bergamada tipler tarafından verilen hitabelerde 18.40 Konuşma (umumi terbiye ve be
ilk ayak baatıiı ve Üz;erinde orduyu tef- Atatürkün hayatı. fedakirlaiı, hizmetle- den terbiyesi), 18.55 serbest saat, 19.10 
tiı ettiği ta, meraıimle bir arabaya kon- ri Ye inluliplan izah eclilmiftir. memleket saat ayarı, ajans ve meteoro
-------------------------..;;..•---- loji haberleri, 19.30 müzik. 
:···················· .. ··················: 
;Müttefikler, Hoı.: . 
i landayı istila 

etmiyecek 
-.--

LONDRA, 14 (Ö.R) - İngiliz de
niz ve hava kuvvetlerinin müşterek 
hareket ederek Hollandayı :isti.IA 
edeceklerine hazırlanmakta olduğu
na dair Berlin radyosunun verdiği 
haber resmen tekzio edllmiftir . ••••••••••••••••••••• .-••••••• i7e ........ . 

Norveçte 
Alman ordusu artık 
yardım göremez 

Londra, 14 (Ö. R) -- Norveçte bu· 
lunan Alman kıtalaruun Danimarlcadan 
han yol• ile yardım gördü4deri teebit 
edilmifti . 

Bucün öileden eonra No
0

rveçe ayni 
tekilde cephane l'Ötüren iki Alman tay
yare.i, lnsili:r: tayyareluioin taarn&ZUfta 

uiralnlf n ikiai de dilfürülmiittür. Bun
dan aonra Norveçteki AlllUla lı:ıtaab,, 
hiç bir yardam premiyecellttir. 

Load ra. ı • ( ö. R) - BU Alman Al
b~yı Norveç makamlanna te.lim ol
muttur. - ·--Danimarkad•ki 

B 
ÇALANLAR: Kemal N. Seyhun, ergen g~-;:.et Çağla, Fahri Kopuz, izzettin 

1 - OKUYAN: Mefharet Sağnak. 
Cioarında müthiı bir ı - Suphi Ziya - Hüseyni şarkı: 

(Yaslanıp yatmış), 2 - Nuri Halil -
harp oluyor Hüseyni şarkı: (Artık yetişir), 3 - tan-

burl Cemil B. - Hüseyni şarkı: (Gör
LONDRA, 14 (Ö.R) - Norveçte Vest- .mek ister), 4 - Halk türküsü - (Esmer 

land eyaletinde Bergoo civarında harp bugün ağlamış) . 
de\·am ediyor. Bu mıntaka sevkülceyş 2 - OKUYAN: Azize Tazem. 
bakımından hayati bir ehemmiyet taşı- 1 _ Neyzen Riza - Ferahnak şarkı : 
maktadır. Dördilncü Norveç fırkası bu (Geçen şimdi bu yeırden) , 2 - Hiristo
havalide Ahnanları sıkıştırmaktadır. Kürdili H. Şarkı : (Gül§en açılsın) , 3-

Yirml bin Norveç ~keri Oslo civarın- Hacı Arif B. - Kürdili H. Şarkı : (Düşer
da harekAtta bulunuyor. Almanlar içe- mi şanına) , 4 - &tik Ağa - Kürdili 
riye dotnı ilerliyememişlerdir. H. Şarkı : (Hançeri ebrusu saplandı). 

- ·-- 20.00 Müzik : Saz eserleri. Ney: Hayri 

J 1 Tümer, Viola, Cevdet Çağla, Kemençe 
SYCÇ nazır arı Ruten Kam, Kuddüm: Nuri Halil Poy-

f I 
• raz. 20.15 kom19ma (f.n ve tabiat bil-a a ıyctte gileri), 20.30 müzik. 

ÇALANLAR: K~l N. Seyhun, 
Stokholsı, 14 (A.A) - Socia1 Demok- Cevdet ÇAğla, Fahri Kopa. izzettin 

retea gazetuinin bildirdiiine gön İlveç ökte. 
nazarlan, memleket dahilinde faaliyete Okuyan: Sadi. Hoşaes. 
ıeçrl.i§lerdic. Bodenden gelen ve kendi- 1 - Pqrev, 2 - Zeki Arif - Mahur 
MI zabit aüaü veren bir ad am yeGİ bir §al"kı: (Seninle dunnak), 3 - Refik 
lefekkiil vücuda getirmek m.abadiyle Fersan - Mahur şarkı: (Diln yine eü
~cısizltti angaje ederken tevkif ecUlmif- nUmü.ı), 4 - Şükrü Şeaocan - Mahur 
tir. Yaplan arqWmalar neticesinde bir şarkı: (Bu scYda :ne tatlı yalan), 5 -
~ n..ı.ı. ele ldÇiri.l.miftir. Suplai Ziya - Mahur pıkı: (Ş.. ,a.aele 

Bu riaalelerde iptdere bir' buçuk bakm), C - Seıl. Pınar - R.t ,.,-kı : 
Juooa yemüye vadedilmektedir. (,Arlar ~yor), T - Su .ıtemllbl. 

M .J • --11J 2 - Ok.UYAN: Radife Ki-tem. 
ıııraa yenı uıuua· ı _ suphi Ziya _ Hicu ..,.ıı..: <.u. 
~ f ,, . f !Öl'M .eni) :! - Suphi ?A,ıe - m.. ,-aa a •ı•a ı MJ'lu: cOlaiı • ... ~. ' -

Kahice, 1' (A.A) - Nuular mecli.ti T..U.wi Cemil B. - Hicaz .,....: (Hep 
milli müdafaa i9a yaım milyon Ilı.ar • r•i v•aalm,.le), 4 - S..lıeU6a ltapM
Uruaoa belit o&... .. unum tabliaat ka- H-..,.ai ..,.ıu: (A,rrJalı:: yıl witmiU. 

1 •• o= •• = • 

fSON HABER 

Japonya denizde Ame
rikayı geçmeğe çalışıyor 

Süper dntnavt filosu yapıyor 
~------~-x.x·~~----~---

New-York. l.f (A.A.) - Tlınea ~a
zetıelinin Vaıinsto11 muhabirinin aldıiı 
malU...ata ıöre j11pOnya büyük bir süper 
drtnut filoeu İnp etmektedir. ln14at 
pek gizli tutulmaktadır. Bu faonun to
najı Amerikan zarblı filoeunun tonajanı 
geçmektedir. 

Muhabir §Öyle denıektedir: 
Bir kaç .enedenberi japonya deniz 

intaatını aıizli tutmaktadır. Şimdiye ka
daT alıınan malCunattan, japonyanm 40 
bin veya •S bin hacminde üç nya dört 
drtnavt inta etmekte olduğu anlatıl
makta idi. 

Bunlar ııimdi hizmete girecek bir v .. 
zi.yette bulunmaktadırlar. Şimdi aluuıa 
mal4mattan. ayni tonajda .ekiz ve bel-
ki de on iki zırl.lınm inp.sı içia bir prog
ram hazırladığı anla~ılmaktadır. 

Muhabir, japonya yalnız dört zırhlı 

İnp etmiı olsa bile Amerikan filosu to-
najının inoaatının 9Cri olmaması yüzün
den apğı yukarı japon filosuna müsaYİ 
olacağını kaydetmektedir. Fakat japon-
ya aekiz zırhlı inşa ettiği takdirde japoe 
filoaunun tonajı Amerikan filosunun to
najını tecavüz edecektir. 

Sovyetldrin Romanya
ya nota verdiği yalan 

--~----~------~x•x----~~--~---
Bükrq. ı • (A.A.) - Gafenko sazetecilere beyanatta bulunarak. Romaa-

7aya Sovyetler 8irliii tarafından biç bir nota tevdi edilmcdiiini ve böyle bir 
notama teYdi eclilmiyeceiini ümit ettiiini ııöylemittir. 

Romanyanua kompdarile münuehetleri iyidir. Ve ortada Rumen halkam 
endİfe7e dü.,ürec:ek bir teY yoktur. 

lsveçte büyük hazırlıklar 
x . x 

Almanlar, Isveçin mü-
dafaasını istemiyorlar 

--~~--~~--~-x*x--~~~--~---
Stokholm, ı • ( Ö. R) - Büyük ve mühim binalarda han taarruala.n a... 

timaline karfl müdafaa tedbirleri arttınlmıttır. Stokholmda bir çok aaimalr.lar 
vücuda getirilmiftir. Göteburgun aiYil halktan tahliyesi devam eçlİyor. lrteç 
Baıvekilinin bir taarruz halinde lıveçin müdafaada bulunacaiı hakkuıchıld 
beyanatı Alman7ada büyük bir asabiyet uyandırmıftır.Berlin racl,.oau ve mü
buab laveç Batvekiline hücum ediyorlar. 

Stokbolm. ı • ( ö. R) - laveç gazeteleri bü.yük harpte Belçika krah Al
bert aleyhinde yapıldaiı gibi Alman ukerlerinin kral Hakonu ele ııeçffmek 
makaadile yaptıklara hareketleri fiddetle tenkit ve takbih ecliyorlu. 

lngilterede müzakere
ler cereyan· edecek 

--.-...-~~-x.x:~---~~~ 

Loodra. 14 (A.A.) - Chorchill'in aalı ıünü Avam bmar•mda N-.eo 
sahilleri açığında ve Baltık denizinde cereyan eden harekat hakkında izah111 
verec:eii bildirilmektedir. 

icap ederıe müzakerata çarpmba ve perıembe günleri devam edilecek
tir. Busünlerde bir ıizli celse akdedilerek iktıaadi harp ve harekatın sevk ve 
idaretıi hakkında müzakerelerde bulunulması ihtimali de vardır. 

Almanlar Marn hezimetinden daha müt· 
hiş bir mağlôbiyete uğramıştır 
--~----~~~~~~-:x*x~~~--~-~~--~-

Londra. 14 (0. R) -- lnciliz donanmU1run maruf bir amiralı Sunday 
TaynU.te netrettiji bir makalede Almanlann Sbndinavya deniz harbinde 
müthit bir hezimete uiradaklarını Hitlerin bütün Alman donanmaanı tehli
keye attaimı ve harbin daha illr. güıderinde olduiumu:r; halde Alman donan
muuun büyük bir luamını kaybettiğini kalan donanmantn Sovyetler Birliii 
donanmaaandan ve hatta HollaAda filoaundan daha d6n bir vaziyette olda
iunu bu muharebenin Marn hezimetinden daha müthiı bir hezimet telllcki 
edilebileceiini yazıyor. 

Mütehassıs Fransız amiralı Muren 
·~~--~~~~~-~~x*x--~~----~-~---~ 

Pasif korunma işlerin-
de beyanatta bulundu 

An.kara, ı • (Huau•İ) - Memleketimizi terketmck üzere bulunan Franmz 
Kontr Amiralı Muren apiıdaki beyanatta bulunmuıtur : 

- cMemleket ve halk için faydalı bilcümle tedbirleri ve paaif korlUUIUl 
tedbirleri almak huauaunda çok dikkatli . davranan Türk hükameti bize mii
racaat etti. Bunu bir ıeref addederim. 

Türk makamlarına bu buauata bir yardımda bulunmak bizim için zevktir. 
Alınacak tedbirleri söylemek bana dütrnez. 

Türki)-ede pasif korunmayı buırlıyan otoriteler ıayet iyi çalışıyorlar. St
imaltlann yapılmaaı, yardım ekiplerinin yetiıtirilmeıi gibi hususlarda iyi ted
birler ahnıyor. Halkın da kendisine düten vazifclui yapması icap ediyoT. 
Türkqedeki vazifemin bittiği sırada beni gayet iyi Jtartılıyan Baıvekile ve 
OahlİJ'e V eltiline minnettarım. 

Ankara, lzmir, latanbu.1 gibi ziyaret ettiiim tcftirlerde mu.azam eaerler 
mey.._. cetir~. Buralarda sördiilı:leriıni h~ranlılı:larunı tcmqa ettim.» 

Düa Ankaar•sa yapılan atlatizm 
müsabakaları güzel geçmiştir 

~----~~---~•a.~--~--~-
A.bn. ı • (H......ı) - Şeluinlizde ya.,.laa atletiaa müaabakalan ç9k 
~ .-.ılİ· 100 llMll're .ür' at kOfUMll\da Nazmi birinci, Har., obl ...... 
Ani ikiMi pWi. Rellt• 12. 1O,1 auiyedir. • OO metre mü•bakayı Galatua
ra7L FMir. 800 metreti Demiftperlta Arif, 1 SOO metre tahammül kOfUllU
~ind.a Mehmet, üç ad111n1 D.d ... tedtiyeei ...Utüaıii11den Ba.i, 
c-.li Harp .-....c1 .. Haydar k~11. 

'*~ (Hu.su.&) - Çataljunila tesis 
~ olan H bin kilovatlık elektrik 
!--. lı .•i~ muknel.a AMDkta 
1-;ı.~lr. Stparitf deruhte eden 
''-'İ~ 'MetropoUtan-Vicken E&ec
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·Dün Baltık denizine mayn dökül 
Almanlar, lngilizlerin bu hareketine tamamen • • 

seyırcı kaldı 
~~~~~~-~~~-~ . .,.,.--~~~~~~~~~~ 

Artık Almanların Baltık lngiliz kralı, Norveç kralı
na bir mesaj gönderdi ile irtibatı kesildi • 

eenızı 
• 

Norveçteki Alman kuvvetlerinin 
dönebilmeleri imkansızdır 

Almanlar, kralın hazinelerine varın
caya kadar Danimarkanın 

bütün altınlarını ve eshamını aldılar Yeniden bir Alman vapuru ·daha batırıldı 
Londra 14 (ö.R) - lngiliiler, Jska

'arak ve Kategat boğazlarından Litvan
yaya kadar uzanmak üzere mayn dök
müşlerdir. 

Artık Norveçteki Almanlann Bal
tık deniziyle irtibatlan keailmittir. 

Bu mayn sahası 275 mil olup lsveçli
Jerin Gotland adasına kadar uzanmak
ta ve Danimarkanın Layzo adası cenu
bundan geçmektedir. 

Amirallık mayn konulan sahayı şu 
suretle tesbit etmiştir; 

Derece Dakika 
A ) 57 00 Şin1al 

8 28 Şark 
B) 58 00 Şimal 

12 24 Şark 

C) 55 30 Şimal 
14 20 Şark 

D) 55 30 Şimal 
21 0,6,5 Şark. 

Bütün Baltık suları, A dan B ye ve C
den D ye kadar giden bütiln hatlar ütc
rinde scyrü sefain için tehlikelidir. 

lngiliz donanmasının Bergenden 
Norveçe lskajarak ve Kategat bo
ğazlanna yerleıtirdikleri mayn tar
laları, Norveçteki Alman kuvvetle-

Almanlann cYeni Siliih> diye ortaya 
attıkları, fakat tesirsiz bırakılan 

nıaynctik maynTardan biri 
rini tamamen tecrit ebni!tir. 

Londra 14 (Ö.R) - Amirallık dniresi 

israfından tebliğ edilmiştir: 
Şimal desıiz.inln bütün şark sahillerin

den sonra dün gece Ingiliz harp gemi
leri Almanyanın bütün Baltık sahille
rini, Baltık denizinin cenup kısmını 
maynlarla kapatmışlar ve şimale git
mişlerdir. 

lngiliz filosu, lskajarak ve Kate
gatla irtibatı temin etmiJtir. 

Baltıktaki mayn tarlalan, bütün 
Alman sahillerini ve Danimarka aa
hjJlerini kapam!J bulunuyor. Baltık 
denizinin maynlanması şafakla be
raber nihayetlenmiştir. lngiliz gemi· 
leri bu vazifelerinde en uf ak mü9-
külata uğramamışlar ve Almanlar 
seyirci kalmıJlardır. Ancak onlann 
bu seyirci kalı§lan acizlerini göster
mİ§lİr. 

Londra 14 (A.A) - Amirallık, Bal
tık denizine mnyn döküldüğünü bildir
mekte'Clir. Isveç lcara sularına mayn dö
külmemiştir. 

BiR ALMAN VAPURU BATIRILDI 
Drrıreg adlı Norveç torpitosu bir Al

man nakliye vapurunu batırmıştır. Bu 
torpito, ngiliz filosiyle teşriki mesai et
mekterlir. 

-~---~~~~~~~--*~_,,-.---~------~~---~---~ 

Londra, 14 (AA) - ingiltere icralı hükfunetine bir beyanname ne§rederek 
altıncı George, Norveç kralı yedinci Ha· ~anunu esasinin 4 1 inci maddesi muci
akona atağıdaki mesajı göndermiştir: lbince yeni bir emre kadar Norveç krallı-

Almanyanın merhametsizce ve evvel- lğı niyabetini deruhte ettiğini bildirmiş
den tasavvur etmek suretile memleketi· ltir. 
nizin ba§ına harp helasını getirmiş oldu- Quisling gazetecilere beyanatta bulu
ğu bu nazik anda majestenizle milletiniz narak Skandinavyaya yapılan Alman 
tarafındnn gösterilmiş olan vekar, şe- müdahaleıinin Norveçin bitaraflığının 
caat ve metanetten dolayı majestenize lngilizler tarafından ihlalinin bir netice
kendimin ve imparatorluğumun derin ıi olduğunu söylemiştir. 
hayrıınlıklnrımızı bildirmek isterim. Bu Quisling söylediği bir nutukta Norveç
mihnetli anında Norveçe karşı derin bir !ileri yeni hükumete ynrdım etmiye da
sempati ile mütehassis olduğum halde vet etmiştir. 
hükumetimizin Fransa hüküm eti ile ta
ma mile mutabık kalarak Norveçe elden 
gel~n yardımı yapacağını Müttefik kuv
vetlerin Norveçlilerle yanyana harp ede
rr.k Almanyanın son taarruzunun haina
ne olduğu kadnr cüretkarane olduğunu 
ishat edeceklerini majestenize temin ede· 
rım. 

Oslo, 14 (AA) - Quisling, hveç 

NORVEÇ BAŞVEKiLiNIN 
BEYANATI 

Stokholm, 14 ( Ö. R) - Norveç 
Başvekili bir İsveç gazetesine beyana
tında fÖyle demiıtir: 

< - Osloda Almanların kurduğu 
kukla hükUınetin, Norveç milletinin mu· 
kadderatını tayin hususunda hiç bir kıy-

meti olmadığını bütün dünya anlamlf", 
tır. Nüfusumuz azdır. fakat mevcud-
muz kuvvetlidir. Müstevlilerle eier a...., 
}aşmak üzere müzakere yoluna girse~ 
dik, bize verecekleri bir şey yoktu. 

Danimarkada ne yaptıklan meyda~ 
dadır. Teessürle haber alıyoruz ii o~ 
nimarka bankalarında mevcud altınla# 
ve kıymetli esham tamamen Almanya
ya sevkedilmektedir. Kralın hazinclerİI 
ne kadar Almanyaya yapılan bu sevk~ 
yat, küçük milletler için pek hazin bit 
derstir.> 

«NORVEÇiN BOYOK KARARI» 
Paris, 14 ( ö. R) -Norveçin Alman"' 

yaya mukavemetini selamlıyan gazete
ler, Norveç kralının enerjik sözlerini ı;e 
son Norveç toprağı kalıncaya kııdai 
Norveçi terketmiyeceğini tebarüz etti'id
mesini, cNorveçin büyük karan> olara 
tavsif etmişlerdir. 

Türkiye = ............. u Cihan Ha tun u ............. a 
- -- -- -- ----*-
- -Boğazları açmak 5 Abbaailer Devrinde Türklerin nüfuz ~ 
§ ve kudretlerini gösteren büyük § 

niyetinde değil s ve Tarihi Ask romanı § 
- BAŞTABAfo'I 1 inci SAYFADA - : '* : 
mevkii muhafaza azminde olduğunu be- İlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHU•llllllllllllllllUllllll 
yan eylemekte, Pariste ve Londrada k YAZAN C • Z da 
Türldyeye karşı esasen mevcut olan iti- Tefri a: 30 : arcı ey n 

lsveç Hududuna Doğru 
-~---~~~---~---~--.---~~-----------~- madı bir kat daha ~rtırmıştır. -

Narvik baskınından sonra Alman 
ordusu bu hedefe doğru gidecekmiş 

Ankara, daha evvel de beyan edildi- Aydoğdu) ya selam vereli. Sonra (Ci- medi. Çünkü onun felınesini bddiyor .. 
ği gibi Çanakkale boğazından müttefik- ban) dan halini, bir şey isteyip isteme-- clu. Bilakis memnun oldu. Çüukii on~ 
!ere hotbehot bir geçit hakkı verecek eliğini sordu. la konuşarak fikrini ıı.nlamak, onrıaO 
değildir. Müttefikler böyle bir şey ist~ (Cihan): kurtulmak için çar~ aramak ~stiyo~?u. 
mekle, Türkiyenin giriştiği taahhütleo.r _ Bir şeye ihtiyacun yoktur. (Ay· Derhal ayağa kalktı •Nerededır?a wY• 
dolayısiyle müşkül mevkide kalmasını doğdu) yu nasıl buluyorsun? dac1ıcı- sordu. 
katiyen arzu eylemezler. ğım! Hayız.ran: . . . . 

---------------·<WW---""-~~~------~~~- Boğazlar bir sahip tanımıştır. O da (Hayızran) bu s..ı{llden ürktü. (Ay- - Salondadır. Sızı beklıyor, de.iı. 
FARİS, 14 (A.A) - Fraıwz siyasi ve 

askeri mahfillerinde hAsıl olan kanaate 
ııaı.aran Narvik muznfferiyeti siyasi ve 
askeri sahada mühim neticeler verecek
tir. Bu mahfillerde Destroyerleri tahrip 
edilen Almanyanın donanmasının üçte 
birini kaybettiğini kaydetmektedirler. 

Diğer cihetten ayni mahfillerde düş
man tayyarelerinin uçmasına müsait 
yegilne hava meydanı olan Stavanger 
tayyare sahasının bombardımanı gibi 
hava hareketlerinin ehemmiyeti tebarüz 
ettirilmektedi.r. Bu hava meydanı İngi
liz tayyarelerinin hUcumu neticesinde 
ciddi hasara uğramıştır. 

Bu cihet esasen Norveçte neşriyat 
yapan Almnn radyo istasyonu tarafın
dan da teyit edilmektedir.. Bu mahfil
lerde Almanya tarafından sarfodilen 
gayretlerin üç hedefe teveccüh ettiği 
~öylenmektedir. 

l - İsveç hududuna doğru .. 
2 - Oslo ve Trondheim demiryolu 

imtidadınca .. 
3 - Bergen istikametinde Norveçte 

bulunan kuvvetlere gelince bun1arın iki 
veya üç fırka kadar olduğu, yani 35 bin 

kişiden ibaret bulunduğu tahmin edil
mektedir. 

LONDRA, 14 (Ö.R) - Varspitc zırh
lı.c;mın Alman donanmasına karşı ka
zandığı büyük .ıafer Londrada habc:r 
alınınca halk amirallik dairesi onı.aıe 
gitmiş ve on binlerce İngiliz büyük nü
mayişler yapmıştır. 

Varspite'in kumandası altında hare
ket eden muhripler 19 Alman tayyarc
s!yle bir kruvazörü imha etmişlerdir. 

LONDRA, 14 (ÖR) - İngiliz domm
rnasının Narvike yaptığı baskın çok 
muvaffakıyetli olmuştur. Bir zırhlı da
hil olmak üzere yedi Alınan harp gemi
sinin battıkları teeyyüt etmiştir. 
. İngiliz amirallığıııın bir tebliğine göre 
Ingiliz filosunun ynptığı baskın pek fıni 
olmuş, Alman harp gemileri daha zi
yade çekingen bir vilZ.iyet alır.ıştır kı 
Alman harp gemilerinin likibetini ka
rartan hadise de bu hnreketleri olır . ..ış
tur. 
PARİS, U (Ö.R) - Narvikte İngilız 

donanmasının kuzandığı emsalsiz mu
vaffakıyet münasebetiyle başvekil bay 
Pol Reyno, İngiliz başvekili Mr. Çem-

Narvikte büyük deniz 
harbı oldu 

Vorapite amiralının idaresinde/ti lngiliz filo
au, Alman filoauna taarruz.la imha etmiştir 

~~~~~----~~·x·x·~~---~--~~~-

- BAŞTARAFI l NCi SAHİFEDE - mevcut bin tayfa da boğuhnuşlardır. 
• Narvikteki .Alman kara kuvvetleri, 
lngillz donnwnasınm vaziyete htıkim ol
ı:nnsinaan sonra da,ğlara Çekilmişlerdir. 

Narvik fiyordunda ou büyük zaferi 
kazanan. Worspitc lngiliz donanmasının 

l"AARRUZUN TAFSiLATI en eski gemisidir. 

da Almoular 5 taY)!are '.kayhetmişlerditt 
Buna m"l.lkabiı,...:Jngi11z.1erfo :16 tayyarest 
diic:iirülmii tür. 

Lontlra 1.4 "(ö.R) ...... Ingiliz amira'l!ı-. • 
ğı~dan ~lı.mın resrpi ~alCımata .g.öre.baŞ- (YENi ASIR -Worspitc geÇen Ağus-
ta Worspıte olmak uzere Ingılız fılosu. tos ayında Istanbulu ziyaret etmi§ti.) 
tarafından yapılan taaJTUzda Nnrvik fi- Worspite geçen harpte Jütland deniz 
yordundan içeri girmişlerdir. Yedi Al- harbına da iştirak etmişti. 
man torpitosundan evvela dürt 1orpito Bu taarruzda büyük bir rol oynıyan 
sulara gömülmüştür. küçük Kossak torpitosuna gelince, i1u 

Ingiliz filosundan, başardığı bu birin- gemi geçenlerde Altmark vapuruna ta
ci baskın muharebesinden sonra Alman arruz ederek 300 Ingiliz gemicisini kur
muhripleri Narvik'in şimalinde Rombah tarmışh. Kahraman Ko~ adiyle ma
fiyorduna sokulm1'§la~sa da Ingiliz se- ruf olan b~ to.rpito Narvikte yapılan 
.-ıileri diiJmaııı ta~ ~erek diğer ~ç muharebede fiyord sahillerine .yerlefti-

berlaync gayet hararetli bir telgraf gön
dermiştir. 

Telgrafta ezcümle şöyle deniliyor : 
- •Düşmana, kat'iyen altından kal

~amıyacağı kadar büyük zayiat verdir
mekle Büyük Britan~a bahriyesinin ba
,arisına İngiliz milleti olduğu gibi Fran· 
sız milleti de sevincini izhar etmektedir. 
Zaferiniz ve zaferimiz büyüktür .. • 
PARİS, 14 (ÖR) - Fransız gazete

leri Narviktc Vnrspite harp gemisinin 
kumanda ettiği Brit:mya donanma par
•:asının elde ettiği muvaffakıyeti bugün 
büyük puntulu harflerle sahifelerine 
geçiriyorlar. 
Fransız gazeteleri Norveçe ve Dani· 

markaya taarruz etmekle büyük bir sev
k ülceyş hatası yapan Alman erkfuııhar
biye.sinin bu yeni v~Jyetten çok mü
teessir olacağını ilave ediyorlar. 

LONDRA, 14 (Ö.R) - Roytcr bildı-
riyor : 

İngiliz tayyareleri bugün tekrar bir 
Alman tayyare meydanını bombalaınış
lardır. Hangar ve bir Alman tayyaresi
nin imha edildiği muhakkaktır. Bu ha
va hangarı üzerinde uçnn bir Alman 
tayyaresi de düşiirü!müştür. 

Norveç 
- - ·--

Türkiyedir. doğdu) nun huzurunda böyle bir sual (Cihan) büyük bir vakar ve ciddiyet .. 
BULGARlSTANIN VAZtYETt sorulacağını ümit etmiyordu. Onun jçin le yürümeğc başladı. Hiç bir sürat v• 

Bulgaristanda alınan ihtiyati tedbirler birdenbire şaşaladı: telaş asarı göstermemek için kona;?ıJI 
Paris.te: Berlinde olduğu gi?i tefsire~- _ (Aydoğdu) gibi bir adamı benden kapısına varıncaya kadar yürürken dB"I 
me~nıştır. K~dorscy. Bul.garistanın ~·1- mi soruyorsun? Onu sen benden ziyade dısı ile konuşmak ile vakıt geçirdi. Iç~ 
lerın~e. aldıgı teclbırlerı, Almanya ıle biliyorsun. Artık baıı:ı söz söylemek dü- girip salonun kapısına varınca baş ta"' 
hemfikır ve hemhareket olarak değil, ser mi? Hüda Hürmüz ikinizi de mesut rafında (Afşin) i oturuyor gördü. 
bi~akis Al~~n istilası korkusiyle a:lm- buyursun. (Afşin) Cihanı görür görmez aya~ 
dıgına kanıdır. Sonra (Cihan) kardeşi Samanı sordu. kalktı. İstikbal için yürüdü. Bu zat alt-' 

YUGOSLA VY ADA (Hayızran): mış yaşlarında idi. Sakalı ağanmş idi-
Belgradın bütün endişesi, Ahnanya- _ Acele acele koı.aktan çıkıp gitti, Fakat genç olduğunu göstennek içi.JI 

nın Sovyet lilusya ile hemahenk olarak dedi. saçını, sakalını boyamı.ştı. Uzun boyl~ 
Adriyatikte bir harCoket yapmasıdır. (Cihan) kardeşi i~in (çok kalmaz, ge- büyük gözlü, müstatil yüzlü, uzun ~ 
Eğer Almanya Romanyaya bir taarruz lir) dedikten sonra ayağa kalktı. (Ay- yunlu bir adam idi. Alnı kat kat olmll~ 
hazırlar veya Tun.ada hakikaten propa- doğdu) kt>ndini toplı:yarak 0 da ayağa yanakları biraz çıkmış idi. Başına ~ 
ganda edildiği gibi seyrü seferi ele gc- kalktı: kısa külah koymuş, üzerine işlemeli b!' 
çirmek isterse Yugos1avya bu herP.ket _ ·Artık gitmeme müsaade edersin sarık sarmış idi. Knhve renginde bİ'. 
karşısında lakayt kalacak değildir. değil mi? uba, topuklarımı kadar sarkan bir ~ 

--·- - _ Buna razı olmak bana giiı.; gelir. var giymiş idi. Abanın üzerinde siy 
bir cübbe vardı. Cübbenin altında ınlJI 

Al Fakat... rassa bir kemer kuşanmış, kemere knlr' manya .. (~ihan) biraz t~red.!üt ettikten sonra 7esi murassa bir kılınç takmış idi. 
sozune devam ettı: 

- '1--- - Selamet ile git. Renim iç~n 1:11i~ste-- (Afşin) kendi makam ve mansıbı~ 
• • rih ol Ben de çok kalmam, snnn ıltıhak güvenerek gurur ve azametle yürilY?,~ 

Ez.ılmf!Z.le Amerıka- ederim. Buralarda oturmakta.-ı bana CCihnn) ı hüsnü istikbal etmeyi büY'l. 
ld. bir liitiif ve tene21iil addediyordu. (Ct"' 

h b . . b . usanç ge ı. k 
nın ar Q gırmeSl tr (Aydoğdu) Cihan ile ved& ettikten han) a yaklaşınca tebessüm edere : . 

• k • / kf sonra oradan çıktı. - Fergane güzdi1 merhaba! bugU" emr1va l 0 QCa ır (Verdan) konak adamlarının bazıla· kendini nasıl buluyorsun? dedi. 
- BAŞTARM'I ı İNCİ SAHİFEDE _ riyle bet"aber onu bekliyordu. (Aydoğ- Sonra rnusnfaha icin elini uz.attı. Orıll 
adettir. Bunlar 660 ltilometre aür' atte- du) Iraka hareket i1.;in icap edeıı yol te- mukabil (Cihan) da .<?!ini uzattı. (AfşİD~ 
dir. Dünyada bu derece seri tayyare darikAtının hazırlanmasını eJTl4-eyledi. onun elini sıkarak musafaha etti. F~ 

k.ızcagvızın elini bırakmak istemedi. (~Cİ". mevcut değildir. Bu tipte hazır bulunan 
k _ 22 _ han) bu hareketindeıı kalben pek bU 

Ordu •u Raver ı· •tı"h. yÜze ya ın tayyare yakında Müttefikle- bir nefret duydu. Maamafih sabır ve ' 
o 0 re teslim edilecektir. 

kam/arını İşğa/ effi Va,ington, 14 (ö. R) - Kongrenin (Cihan) Aydoğdun:.m müfaruatın· lAdet t~~:~:~.c~yv~~~e~~:deyim. :e&J"" 
- gizli bir celse akdi için içtimaa çağın)- dan sonra sanki kalbinin kopmakta ol-

- BAŞTARAFI 1 NCİ SAHİFEDE - dığı hakkındaki haber tekzip edilmemiş- duğunu h~etmeğe başladı. Bir dakika yurunuz, oturunuz. C1" 
H d b '"t" ko ktugvu şeyle• birer (Afşin) otururken ağır davrandı. (._,, idare etmektedir. Kral Hakon lngiliz tir. enüz teyit te edilmiyen bu haber geçme en u un r 1 k 01' 

kralının mesajın~ ayni suretle samimi doğru olmasa bile bazı tanınmış sena- birer hatırına geliyord•ı. Yegfuıe istinat- ban) bir sandalyeye oturuncaya a dl 
bir cevap vermiıtir. törlerin Ruzvelte bazı müsaadatta bulu- gAhı olan sevgilisinin kendisinden ay- bekledi. Sonra kendisi onun karşısın~ 

nacaklnn sanıl ıyor. rılmao;ına müsaade ettiğine pişman ol- diğer bir sandalyaya oturdu. Gözl~~ 
Kral Norveç milletinin bu elemli da- 'd' (Af · ) · t' d k (Cihan) ın yüzünden ayırmıyordu. ~t 

k.ikalarında hürriyet ve istiklal aşkının Nevyork, 14 (Ö. R) - Gazetelerde muş ı ı. şın ın vasaye ~ enl pek vaJlı kız bu bakışlardan fena man~ 
verdiği kuvvetle tam bir zindeği ile günün mevzuu harbin Amerikaya sira- çok canı sıkılıyor, Lundan d urtu ~a fftl'" 
11yakta olduğunu vt> lngiliz . • Eransız yeti karşısında Amerikanın takip etme- için çare dj.işünüyor~~ .. Kar eşinin av- an]ıyorı onun hakkuıda hisse~t1ji ~ 11' 

si muhtemel bulunan hareket tarzıdır. detini bekledi. o'. ôa ~lip görünmedi. bir kat daha artıyord~. Gözlerini 
9 t>ıJ 

Müttelilderinin yardım vaidlerfoden ll kı' bf! '"' g{"' U d' ·ı ve masumi'yet ile yere dikti. (A'rin) . ,. r.fkarı umumiye harp aleyhtarı olmakla Zava 1 z utun •n n en t.c;·~ ı e, H Jl"' 
cluyduğu "inşirah içinde vatanını miistev- t:. d hareketi (Cihan) ın hüzün ve mateJT11 

beraber, Birl .. sik Amerika devletlerinin hüzün ile geçir İ. !ilerden kurtarmak için htitiin gayretle- -. k d Sa 1 .. h lede k dedi ki· harbi bir emrivaki olarak kabul edeceği Ertesi gün er en uyan 1• ç :.mm or- am re · bli' 
rini sarfedeceklerini bildirmiştir. d S h lb·. · d ' u·· • • h - Ugrv adıg~ın felaket hakikaten .11 zannı hakimdir."' u. iya e ıse gıy ı. zerınc sıya :bl>" 

'5 kh 1 · l 4 (Ö R). N- · 1 ·• - k b ' al .ı. B · ah b' uu"ktu"r. Çu"nkü·, nr.derinin vcfntı kil . to o m, . - orveç n- Nevyork Sun gazetesi diyor ki: ıpe ten ır !Oanto w. • aşını sıy ır ., Y~ rıı· 
giliz sefareti atcşemiliteri Norveç halkı- cHarbin son inkiı1afları Amerikanın C.rtü ile örttü. Ay öyle manaları haiz ve- telafi olmıyan bir .tlyadıt. Pederirile 9 de' 
na hitaben bi_r beyr.•mamesinde, 'Alman- şimdiye kadar takip etti~i hattı hareketi ya 0 gibi sihirkfir gözleri havi .->l~a idi mızda ne derece samimi bir meved ti 
ların faaliyette bulunduklan her nokta- yeniden tedkike tabi tutmasını icap et- örtü altında görünen 1\ latif yüzüne ay bulunduğunu bilirsin. Vefabndan SO~ 

N 1 ·ı· k • · ı · d k · 1 du Sonr" kona beni sana va.sl nac;betmesi bu dos.tlu .~ nın orveç ve ngı ız as erı oterıte erı- tirmiştir>. "::X<:.as:ı eme caız. o ur · "" - 13 .. 
• v b • ktı A~ l l• da muzu müeyyed olan delillerdendir· .ı, ne bildirilmelerini !stemı§tir. . . Nevyork H~al4 de fÖyle y-.ıyor: gmın ah<;es.ne 1;1 • gaç arın u .ın taJtW 

Bu tebligv de Jngilizlerin Norveçte he- cBugün de 191 7 <fe olduiu ~ w- dolaşmakla biraz vakıt geçirdikten Sll,nı·a nu ancak senin bence ne kadar rı~ 
· ti L _..'1 • _ __ L L!L-'.!..· -~-r.ı_• b" lr...- k .. · turdu edildigvini bildiği için yaptı. Bunu,,, __ 0 ,, J nüz mektum tutulan bazı noktalara ••· rika mi eti naroe alJllllCI[ J'Jll[J'ftlJ , ~- tr --...;ıs;-Ye varara uzerıne o · au..., e-

ker çlkardık.ları baber veriliyor. ,. d 4=r. F.abt hubie AmeriMa ..-ıee"4 Yiae düjüDcelere daldı. (Cihan) b·ı dal· aizmdan hiç işittin mi? Aklını, -'!' mu tehdit e0ttiii aörülüyor. A-ikanı• gm halinde iken aHapız.ran• acelP. acele tini ne kadar takdir ettiğimi o sana 
ann•nnnnn•n•n•HHHH•nHnH• a hayati meDfeat!erİnİ k~- y .... e fleldİ! lemedi mi? 
i Ailede 90cUk, hayatlanaı birbiri- : iı. Müuefikterin galebei& 'Ye _.....,... _ Hannncainn! m burada mıanız.? (Cihan) Afşinin bu suretle aö7.e 
:ne ekliyen en aallam dti~. J mo ml•ıliılir. AUi tak&cle ........... _ ~ Ne •art dacllcııpn! 1amaama taaccüp etti. Jlapmefih 


