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[Sayısı her yerde2 kuruş] Perşembe ... .. .. Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

lngiltere ve Fransa, kati 
zafere kadar Norveçle ga11 

gana harbedecekler ~-
!Vo,.veç, Almanya ile müzakereye yanaş~ 
tnzyarak uurdunu müdafaaya karar verdı 
~~td Halifak; ve Çemberlayn diin birer n~tuk ;~yl:~i~r -

ftlanlar iki büyük harp gemilerinin bathgını ı ı~~ .e ıyor· 
D . lar - Almanların de~izdeki zayiatı çok cıgır •. 

enız muharebesi şzddetle devam edı9or 
niın~~k 24 saat içinde Da- ÇEMBERLA YNIN NUTK u ~ ait kati tafsilat henüz gel • 
tı. kat a ve Norveçt k" h _ . . , \ memiştir. Fakat Almanlar, 
tiıı b~ı -dair gelen haeb~rle a. İngiliz Baş ve kılı Çem ).~r ' Alman yanın en büyük iki 

D asası sırasile şudur lay~ ~ vam Ka~arasının <l~ n ~zırhlısı oldn " Kar~~roh.~ ~:· 
D A~lMARKADA kü 1çtımamda hır nutuk .s~y ile :' Bloher ,., krovaıorun 

Koca Sinan 
Büyük Türk m;ma

ıının ölümünün 
yıldönümü 

Valimiz. 
Dun''akşam kasap es

r afile bir basbihalde 
bulundu 

Valimiz Şükrü Sökmen
süer dün akşam Halkevinde 
toplanan:koyun tüccarları ve 
kasap esnafile iki saat süren 
bir hasbihalde bulunmuştur. 

Bu hasbihalde kasapların 
.ihtiyaç~ve. dilekleri dinlenmiş, 
halkın en mühim gıdası olan 
et fiatlarmın ucuzlatılması ça· 
!resi araştırılmış, Valimiz bu 
husu~ta gerek koyun tücbar· 
larmd::ın ve gerek esnaftan 
izahat istemiş ve notlar al· 
mıştır. 

n~ın,rt'Hnıa.rka Başvekili Da liyerek deniz ~u?.arebesının battığını itiraf etmekte ve 
bır b a nıılletine hitaben tafsilatını vermış Hante~ ." İngiliz donanmasının da za· Büyük "rürk mimarı 
AlnıaeYannarne neşrederek ve " Hardi ,, adlı lngılız yiata uğradıganı iddia t"yle - KOCA SINAN 

Hasbihal çok faydalı v~ 
samimi olmuş. Valimiz kasap 
esnafının ldileklerini tetkik 
ederek k"ndilerine mümkün 
olan her yardımı yapacağını 
vad~ylemişti r. 

her t~ 1 .• kuvveu~rine karşı torpidolarmın battığını, ~una mektedirler. Edirne 10 A.A. - Büyük 
\eıı ic:~·u hasrnane hareket . muk11bil iki Alma~ torpı~o- Alman tayyare filoları Türk mimarı KocaSinanın'ölü Felaketzedelerden 

700 ciftçi yurdla ""ı
na dönüyo· lar 

~Gnetj ıııb edilmesini ve sü- sile asker yüklü bır na~lıye dün geç vakit İngiliz filosu ııünün c' önümyıh münasebetile 
d1tlı oW ~ern\eket için fay· gemisinin d~ batırıldıgım, na bir hücum yapmış ve Al· Halk~viqde muazzam bir ih· 
n.u bty:gunu ilan etmiştir . daha evvel ask~r nakleden mantarın idC.:iasma göre, in tifal yapmışhr. M~rasim çok 
tı~b'Yet ıtnarne şu sözlerle altı Alman naklıy~ vapuru· giliz gemilerine bombalar muhteşem olmuş Sinanuı ~-
lını bir Lu!rnaktadır : " Bi· nun donanı~a tar~fı.ndan ba- isabet eylemiştir . Deniz mu· scrlerinden bahsedilmiş ve 

Son zelzele fdakeli dola 
yısile Erzincandan vilayetimize 
gelerek misafir edilen fela • 
ketzedeterden çifçi olanlar, 
v 1 ı a y e t e müracaatla 
ziraat mevsınıı dolayısile 
yurtlarına dönerek tarlaları

nı ek.neği istediklerini bil -

dır. o d:ek gayemiz var • tı rıldığım soylemıştır. · harebes"nin bütün şiddeti\e Büyük ölünün mtlnevi buzu· 

:~llıektir. Du~hu ~uh.afaza uENl~ ~~~~l~ıESl· devam e•tiği bildirilmekte· runda ihtiram sükutu yapıl· 
nı!'ltka ku; a ge~ı~ bır .. D_a N .. . . tedir. mışbr. 
l l ltşebb··mak ıçın huku· Evvelki gun lngılız ve v1ÜZAKERE. HABERIYALAf\ Yunanistuı1.a 
lerc ie . Us ve müzak~re ,- Alman donanmaları arasın· ' . . 
er b Çınış Vt bütü f d k 1 halen I lstokholmdan veı ılen hır 

1 ı.ı114 • n par ı- a vu UC\ ge en ve .. N h""k" 
C tıJit. ,, nı\lvafakat eylemiş devam etmekte bulunan bü- l hab~:-e gore, ~~ve? u umr 

a~ yf/ıük denliz muhadrobesin< •• (tStonu iıkınc~ke ) 

Ote Aı tesıni t~bliğin l! a mu e l -
~un ,buy~aıı . ordusu evvelki 0 an • 
ltdıkta bır mukavemeti l l 

Payıtag.° sonra Norveçin ler e an Q~llQr 
ll'ıı.ıvaff,~ olan Osıoyu işgale Y .:::1 
d Norve olnıduştur . '11.luhtemef bir tecavüze kaı·-
anıığı ç onanma kuman ı VJ 1 

~e A1~1" resmi bir tebliği Şl mühim fedbirJer aJznıgor 
Norve an harp gemileri!~ 
Çok ;.d ıeınile ri arasmda Müttefiklerin Holandayı işgal edeeekle-
~1"1uğu~ude t~ hir muharebe rine dair Alman tarın çıkardığı şayialar ya 
d: ~itirah et~~~ bu10!:~~~~~ lanlandı-Belçika bitaraflık politikasına 
karayr Alrnan krövazörünim devam edecek 
.nıcktc~·ot\Jrduğunu bildir - Amsterdam 10 A.A.·- İngilteri ve Fransanın Holın 
ışRaı hır. Alman kıtaların ın şimal memle~l.ekellerinde da ve Belçikayı istila için 
~dir . arekatı devam .etmek vukua gelen hadıseler dola- ,bir taarruza hazırl ırndıkları 

ALIFAK "asile Holandada bir endişe işae edilmektedir. Ayni ıne 
~ SIN NUTKU : 1 1 h h 

L 
lrıgili H ba~lamışlır . Muhtemt er an hafi!, Müttefiklerin böyle bir 

lltd H 2. ariciye Nazırı gibir tecavüze karşı Holandn taarruza Almanyanm mari 
llık .. ahfak, dün bir nu _ hükumeti bütün tedbirleri olmasını ileri sürmekteJ ir. 

1 
so11 t~~)'ali~e~.c~ Almanların almış ve memleket dahilinde Londra resmi mehafili, bu 

-. Ve N vuzunu takbih etmiş ki trenlerde yolcu ve eşya manevranın Hitlere has 
tirıi 0~.veçlilerin memleketle nakliyatı kaldırılarak yalnız bir usul olduğunu ve Alman 
tı l nıa'ı•Hıdafaa için silaha sa· asker taşınmağa t.aşlar. mıştır manyamn bitaraf memleket· 
rak 1 ~rııu hkdirle karşıhya Hudutlarda mühim askeri lere saldırmak için hep bu 
Vet >ıtarafları birleşmeğe da kıtalar tahşid edilmiş bulun usulü kullandığını beyan et-

eyıenliş ve demiştir ki : maktadır. Bundan başka Ho emektedir·. 
. " lrıgilter "h . f . landa hükumeti Almanya ta- Brüksel 10 A.A.- ijel· 
ısrı . e nı aı za erııı çjka kabinesi bügün fevkala 1 ısalıne k d rafından vukua gelecek bir 
hııyan h a ar , Norveçle tecavüzü önlemek için ln- de bir içtima akde<lerekHa· 

1-' a arbedecektir. .• riciye nazırının son vazi. 
. raıısız ın tb gilt~nin yardımını temin ey-

t;ııı n k a uatı Norve- L d d yet hakkındaki izahatıoı din· 
kı\:lanltuakatveıuet kararını al· temek üzere on ra a temas 

v • r • lemi~tir. Kabine Almanya· 
Atınaııyay& vke - ınüttefikterı'n lara geçmış ır. ıl l 1 k 1 . a - 0 A A N mn şıma mem e et erıni iş-
dirnıek . . atı darb~yi in. Londra 1 . .- eş · gal had' . k d B l 
l A ıçın çok b kl k d"l "b" t bl"ğd . ıs~sı .. arşısın a e çi 
aı.101 Relnıt-d " . . ~ eme re ı en yarı ı esm\ ır e ı e kanın ıstıklal ve bitaraflık peı 
dırlar, 1~1111 Yumakta· şöyle denilmektedir: litikasına azimle devamı ka· 

Alman siyas! mehafilinde rar vermiştir. 

40bin tou buğday 
sattık 

lstan ~ - Toprak mah· 
sullcri ofisi Yunanistana 40 
bin ton buiday satmıştır. 

. Baoun 32 biıı tonu yu
muşak, 8 bin tonu da sert 
buğdaydur. Y unanistandan 
daha hut<)ay iatenaektedir. 

EN SON DAKiKA 

dirmişlerdir. Bu mürac!aat 
nazarı dikkate alı'nmış ve 
Hatayda mi,afir bulunan fe
laketzedelerden 70 çiftçinin 
Erzincana gitmelerine müsa· 
ade edilmiştir . Çiftçilerin 14 
nisandan itibaren sevlıi ne 

başlanacak ve masraflar1Kı21I 
ay tarafından öd~n~cektir. 

Müttefik kuvvetler 
Norveçe vardılar 
Alman gemileri birer birer batırılayor -
Norveç Kralı bir beyanname ile milleti 

mücadeleye davt:t etti-Almanların meşur 
Emden krovazörü de batı·ildı 

lsto.kholm 11 (a.a .) - Müttefik İngiliz ve Fransız kuv· 
vellerı Norveç topraklarına v.umış ve müttefik donanma
lar da Alman gemil~rini birer birer batırmağa başlamıştır. 

NorveçKral. ve Başvekili birer b~yanname nf'şrederek 
~imanların müzakere teklifinin red edildiğini ilan ve bü 
tun Norveç halkını mücaddcyt: davet etmişlredir. 

~alk seferberlik dairelt:rine _koşmaktadır. Yalnız as· 
kerhk çatında olanlar daail, gönüllüler de akm halindr: 

Askerlik şubelerine hareket etmektedirler. 

lsv~teo de birçok gönüllüler geliyor. İngiliz ve Fransız 
donanmaSl Skaiarak boğazına ve Norv~c sahillerine ta· 
mamiltt hakim bir vaziyettedir. 

Bir çok Norvea; limanlarını işıal eden Almanlar geri 
çekilm~ nıecburiy~tinde kalmttktadırlar. lngil ız filosu 
Oslu hm~oı.~d.~ bulunan Alman gemilerini hapseylemiştir. 
~s\.-er yuklu UÇ A1muı vapuru batırılmış ve bunlardan 
kıms~ kurtulanaamtJhr. Bir Novç harp gemisi Almanla· 
rın meşhur "Entden,, krovözörünü batır mııtır. 

- " ., ... . .. ·-·· 




