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Şimali Norveçde müttefiklerin 
Yeni cebhe kuracağı söyleniyor 

IHollandaya 
akın yakın- -

• 

Bir kısım 
gemilere 

kuvvet dün Namsosdao 
binerek hareket etti 

Amer1kadeki lntUfahlt
lerin fayanı dikKat :muta. 
lea ve latikbali görüfteri 

~ Başta kral olduğu halde Norveçliler mukavemet ediyorlar 
tıd., 

Vaşington : 4 (Royter) - Bir 
çok mUşahitler Alırıtınyanın muhak· 
kak surette bu yıl içinde ga~·elerini 
halle çalışacağını söylemekte ve Hol
landaya hucumun pek muhakkak ol• 
du~unu ilave etmektedirler. 

F,ı. e. : 4 lRoytcr) - Tam bir 
"

1.Y1:tl b1ı1 11 e geri çekilme hareke 
rıa,, l ·ı· k l · b' ~, ng1 .ız. uvvet erı ıç 

lttd"~cden Nnmsosdnn gemilere 
•r 

Qd ... ... . .. 
de. • "t (Ro.)•ter) - Avnm kn 

t'İıı· Norveç sahillerinde lngiliz 
~ '' '

1
11 Verdiği zayint:ı dair oln· 

ıı a 
d~ r tnrafın<lnn bitornf mem 
ı~11 1:2:cUınlc Bnlknnlardn orta· 
''1ihbllıUbnlagah haberler hak· 

"· arat nazırına suaUor so· 

'~•r s· 
~b 

1
• •r iohn reith bu suallere 

t t:d b 1 , 11 b c u unmuştur. 
•ı b' aberlcri o kndnr mUbnla · j 

t ~to.ra( memleketlerde ancak 
t siratn ebeb ' olabilmekte 1 

- • 4 · (Ro, ter) - Alınnn 1 
&es v 

Yine bu mUşahitleriıı kanaatine 
göre, Belçikaya hucum Almany:ı. içia 
ikinci planda gelmektedir. Ve taarru 
evvela bir tarafa yapılacaktır. 

İsveç'in bitaraflığı ve 

Moskova - Berlin kararı 

Londrn : 4 (Royter} - Bu sa
bnh Tns ajansı, İweç'in bitaraflığl .. 
nn riayet edilece~i hakkında Sovyet• 
Almnn nınkamnb ıırıısındn evvele~ 

bir anla~mn oltiu~unu bildirmiş tir• 

İsviçre asker toplıyor 

.._!llı· re, duşman şimal ccbhc· 
•nı miktnrcln ölU ve c .. ir lngtltcı•enin Ak<lcniz filo~u B:ışkumandnOI Ankaradn iken 

Londra : 4 (Royter) - lsviçre 
federal kokseyi bir kısım t fradın 
silah altına alınmasını karaı laştır· 
mıştır. 

1 "'tçJ·ı 
~t .. 

1
1 
er Oster vadisinde Ro 

\. 
0 

•ltında bulundnrmakta· 

"' ~I tçlil 
t"dı: tr bu bölgede gönullu 

1 l~ıı 11 
takviye almaktadır top 

'<ı 11Un b ~ 
1 tlc ura<la pek şiodetlen 
\.~.,~fııttıcktctir. 400 kişilik bir 
.~ "c~ . \t ltı cın Rorosa h1.1cum et· 

& (Ot btı~•ffak olamRmıştır. 
~t~·k' gUnduz dn! evll"rİne 

1 altıncı sahifede ) l 1 

llıanlarla 
t'şılıklı 

t~IJı 

lngiliz · Fransız ı 
deniz kuvveti 
iskenderiyede 

Londra : 4 (Roy ter) - Fran ız

lngilız bUJ Uk deııiz filosu iskendı:rİ · ı 
,yeye vasıl oldu. Bu \'aziyct .Mısırda 
buy uk nlal:.n ile kar ılnnmıştır. 

-

DUÇEYE. iTİDAL TAVSİYESi 

Akdenizde lıarp olmz
gacağz söglenlgor 

Amerikan tabası İtalyayı terk emri almış değildir İngilizlerin 1 

h •• 1 l Vaşington : 4 '(Radyo) - Ruz- / ucum arı velt gazetecilerin bir toplantısına iş· , r- -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·( 
tirak etmiştir. Bu es•ada Amerika ' R d N "l ) 

~~ft 
~ ttAVA MEYDANI PEK HARAP HALE OETiRILDI ... , . 

Cıımhurreissi, harbin genişlememesi •

1

• omanya 8 azı er e 
i~ı~ elden. ~elen . gayretin !'arfedildi· * yapılan mücadele 
ğını, sulh ıçın daıma çalışıldığ'ını söy • ~ .. ( . 

lt"i ~ ~oytcr) - İngiliz hn· 
~d '>lav t~ a A.J angere yapdıkları 

.ı lttltı. ~anlar pek zayif mu• 
~t ~ 1ftır ç k ~ b d 
• lltll • Un u u mey an 
'-'' : 4 p edilmiş bulunuyor. . "'L (J~O\.•t ) F . 
- "l'ı lı J er - rızon 
btı .Yap stunde İngilizler ke· 
l ~k b lllnhadır. 
~d "va b 
4 it• arckctlcri gece 

t,.}' 
t hrcı . 

~ tııtıbi trı dun gece Jn • 
'ııı .Yt.pfark1 snhillc:rine bir 
~,, trınlr • • 

f.L ""•n ıstemışlerse de 
"11: at · k C)lattı cşı nrşısındn bu· 

•rtıışlardır, 

1- iman - Yugoslav ikt sad 
komitesi toplantısı 1 

Berlin: 4 (0. N. B.) - Alman 
Yugoslav iktisat komitı-si ilk ıçfr 

maını 9 Mayısda yapacaktır. 
. Yugoslav hey .. ti önümüzdeki 

hafta Berlioe gelecektir. 

İngilterenin Ankara 
Elçisi Sofyaya vardı 

Londra : 4 (Royter) - lııgilte 
renin Ankara elçısi Sofya ; a muva
salat ~tti. 

Sofyadaki logiliz elç'si ile gö· 
rüştükten sonr a tekrar Ankaraya 
dönecektir. 

lemiştit. $ 
Diğer taraftan verilen malumata $ BUkr••: 4 (Radyo) -

• Buradaki baza naziter •UP· 
gö•e Amerika hül-.ümeıi İtalyadaki • heli hareketlerinden do-
Amerikaft vatandaşlarına halyayı terk * • 
için hPnüz emir vermış değildır. ; layı tevkif edllmlflerdir. i 

Matbuatın kaydettiğine göre, t BUkrefde gizil bir na· 
ltalya bundan evvelki tahminler hili· $ zi te•kltltıda meydana 
fına harbe girmifecek ve bu suretle $ Çıkarllmlfllr. 
Akdenizde bir fırtına kopmıyacaktır. ~ t 

Londra: 4 (Roy ter) - Amerİ• ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- •-... ! 
k:unn Ronııı hukO.metine itidal tavsi· 
ye ettiğı haberleri doltışmaktndır. 

I<annate göre İtal,rıı. Adriyatik
dc ciddi bir ınuşkilııt ç1knr:ı.c:ık bir 
\"aziy ettcdir, 

Maltada artik gece 
ışık yakılmıyacak 
Lorıdra : 4 (Royter) - Maltada 

gı upla tulu arasınd; kİ zaman için· 
de ışıkların yakılmaması için bir 
emirname neşredilmiştir. 

Belediyenin bir tavzihi 

Tüıksözii gazet,si müdürlüğüne 
Adana 

Gazetenizin 1-Mayıs-940 tarih 
ve 4716 sayılı nüshasında benı ıı gö
zümle şütunund a " Kara don ve çar· 
şaf,, baş ludı yazı hususunda zabita
dan yaptırılan tahkikat neticesinde : 

- Vilayet umumi meclisınce ya
( Gerisi ikinci sahifede ) 



Sanif~ ~ 

Milli küme ıraçları 
Ankara: 4 (Htisusi) - Bugün 

An karada yaptlan milli küme maç · 
larında Gençlerbirliği Al tayı 5 -3 
Aiuhafız Gücü Altun orduyu 5- 0 
rna!lliip et mişlrrdir. 

lstanbulda Ankara demir spor 
-takımiyle Pera takımı arasında ki 
maçıda 2- 1 pera kazanmıştır. 

Belediyenin bir tavzihi 

( Birinci sab.ifeden artan ) 

satı bütün mülhakat belediyelerine de 
teşmil edilen kara don ile beiediyc 
mcr.lisi karariyle men ve halkımızca 
derhal terl<edilmiş bulunan peçe ve 
çarşafdan ancak çarşafa, çapa mev· 
simi dolayisiyle, bilhassa Halaydan 
S'elen geçici ameleler arasında rast· 
landığ"ı anlaşılmıştır. Keyfiyeti bildi· 
rifken tavzihini rica ederim. Belediye 
reisi Kasım Ener. 

Kozan ~bölgesinde seylab 

Kozan: 4 (Hususi muhabirimiz· 
dtn) - Üç gündür yatan şitddetli 
ve sürekli yagmurlar yüzünden de· 
li çay evvelki gice ansızın ta~mış, 

Hacılar köyü keuarmda otlamakta 
olan Çıkınlı lbrahime ait koyunla· 
rından 130 tınesi acller arasında 
da gıybohnuştur. 

Maddi zarar henüı malum de· 
tildir. 

Zehirlenen bir aile 

Koı:an: 4 (Huıasi muhabirimiz 
elen) - Kuamııın Sırkına nahiye· 
sine battı ttpecik iirtn köyü kcna· 
rmda oturan aşiiri aeyyareden jan· 
danna Kerim ıdıyle anılan bu şa· 

hıada dahil 8 kişilık efradı ailesi 
yedikleri undan zehirlenenk kaza· 
dan ulaşan Kaymakam Müddeia
llUlmİ, hükumet tabibinin tedavile 
riyle kurtarılmıştır. 

Hamam köyünde karagol 

Koztn : 4 (Hususi mYhabiri 
aüzden) - Kazımızın 4"n büyük 
köylerinden olan ve evvelce icara
gol bulunan hamın köyünde, haber 
ald.tımı göre bugünlerde bir jan· 
darma karago1u açılacaktır. 

Şimdilik karagol binası olarak· 
da mektep bin111 tesbit edilmiştir. 

Veni 
Orta tedrisat mü.esseselerinde 

ÖllÜmilzdeki derı yılı başından itiba 
rea ötfeden soııraki müzakere saat le· 
fi kaldırılacak. ve talebe saat 1 den 
soMa ıerbest bırakılacaktır. 

Bu vaziyetin ilkmektepterc de 
tet•ili üzcrınde vekaletçe tetkikler 
yapıldıtı haber verilmektedir. 

ôtrenditimize rore; ilkokullarda 
da derslere nbthl~ r ı n b ı~ l.ı o ·a '< öt · 
leye kadar ikmal ediecr.ktir. 

Tür:Csöı i 

Çukurovada atçılığın 
islahı üzerinde çalışma 

Bir ku~üp teşekkül ediyor 
Şehr'mizde bir atcrlık kulübi 

tesisi maksadiyle Valimiz Bay Fa· 
ik Üstün'ün daveti üzerine parti sa· 
tonunda bir toplantı yapılmıştır. 

Hazır bulunanlar arasında ecre· 
yan eden uzun ve etraflı konuş 
malardan sonra Valimiz bazi zeva· 
tın fikirle-rini de din it )'erek: 

•· - Atçılık, Adana için ihmal 
edilmiyectk bir davadır" demiştir. 

Valimiz ,bu mevzu üzerinde kıy 
metli fikirlerini ezcümle şöyle bü 
lası etmiştir. 

.. - Türk'ün ezdi ve anencvi 
milli sporu olan atçılığın münevver 
Adınadı bakımsız kalmış olması 
hiç bir suretle doğru olamaz 

Atlarına Vistol nehrinden ıu içi· 
ren dedelnimiz, atı, çocuk kadar 
dikkat ve şefkatle yetiştirirlerdi. 
Hertürlü imkanları elinde tutan Ada 
na, atÇJhğı ihya etmeli ve bir •tçı 
hk lmlübü kurmılrdır. Bu, çok rhem 
miyetli ve milli bir vazifedir. Bunu 
yapacatız arkadaşlar. lnki'ib ve 
milli davalar yolunda fcragatkir 
ve fedckir bir hüviyetle öne atılan 
Adanalılardan, ıiz arkadaşlarımdan 
bu işi de ayni çapta milli bir vazife 
olarak benimscmenizi dilerim". 

Bilahare 20 kişilik bir teıis he· 
yeti tesbit edilmiş ve kulübün müs· 
takil olmasına söz birligi ile kırar 
verilmiştir:. 

Yakında idare heyeti seçimi de 
yapılarak süı'atle faaliyete g'"çile· 
ccktir. Muvaffakiyttler temenni ede 
rız. 

Toros spor bugün 
l arsusa gidiyor 

Torosspor futbol takımı . Tar· 
sus i.:Jmanyurdu takımiylc bir maç 
yapmak üzere bugün Tırsusr gide · 
cektir. 

Neşriyat sergisi 
bugünlerde açılacak 
Halkcvimiz tarafından açılaca· 

ğım dah~ evvelce de haber verdiği· 
miz Neşriyat Sergisi için yapılan 
hazırlıklar ikmal edilmek üzeredir. 
Sergi bir iki güne kadar açılacak· 
tır. 

Gönüll·J hasta bakıcılar 
kursuna kayıt başladı 

Kız lisesi talebeleri arasında a· 
çılmış bulunan Gönüllü Hasta bakı· 
cılar kursu ders müddetini doldura· 
rık kapanmıştır. Yakında imtihan· 
lara başlanarak muvaffak olan kız· 
larımızm diplomaları tevıi edilecek· 
tir. 

A\keri lıastanede 1 Haziranda 
açılacak olan ikinci hastıbakıcdar 
kursuna girmek için müracaatlar ve 
rağbet artmaktadır. Bu kurıa okur 
yazar htr Türk kızı girebilecek. 
tir. 

Vilayette tayinler 
Vıliyet mtl&.tubi kalemi kitiblc

rindcn Bayan Müztyytn Ananlar 
naklen ve terfian evrak kalemi ki· 
tiblitine, Vilayet melctubi kalemi 
kitıblerind~n Bay Süreyya Karata· 
mu nakl,.n ve terfian vilayet do1imi 

1 
encümen kitibliğirıe Süreyya Kara 
tamudun katiplitede elektrik şirke· 

1 ti mrmurlanndan Kuddusi Rama· 
: zanoğfo tayin edilmişlerdir. 
1 oı·· um · 

' ı 
1 

Fabrikatör Bay Nuri Huın to· 
runu Envtr dün hayata gözlerini 
yummuştur. Ölüye Tımrrdan rahmet 
diler, ailesine baş utlıtında bulu · 
nuıuz. 

. ıj 

Halkımıza par35 

sinema 

hılbt 
Yarından itibaren ..i .. ,te•· 

halka parasrz sinem• g·~eeek 
haber alınmıştır. Göster• k
filmler " Erzurum hattıntO .. ~ 
Bursa dağ' sporları ve Atat"' 

nı taşımaktadırlar. .. t 
Filml~r saat 1 7 de göl t 

be• 
başlanacaktır. Salona ser b 
bilmek için daha evvelce k 
bürosundan giriş karlı affdl 
dır. 

Filmler sair muıyytn 
de ayni saatte talebeye 
cektır. 

Halkevimizde dün Y' 
danslı toplantı 

Dün ıkşam Hılkevi .,ı ~ 
muallimler ırasında bir dl"' 
lıntı yaptlm11 ve ıeç vakte 
samimi bir bava içerisinde 
tir. 

Serbest gür 

"' Grup birincilik -~/ 
katarına dün Met'' 

başlandı 
Türkiye • ıer beat ,ar~ 

rrubu birinciliklerine r.ter 
tır· yomunda dün baş!anllllf 

1 
ti 

Aotalyı, Seyhan, KoOf dl 
bölgeleri güreşçileri ara"0 

lan bu güreşler bakkınd~~ 
lanmıza malumat verebi 
ıehir muhabirimizi bufiİll 
gönderdik. Sab günkü 

11111 

gürtşlerin neticesini talll 
lıildirecetiz. 

besi" Orta okul tale 
dün geceki müs•dl 

~ 

-~ Dün gece halkevı te . ti 
, t>el"'' da orta mektep tale ~ 

tedris 

,- CIONON MEVZUU , , ___ _ 
Ôgleden sonra talebe okulda 

meş;s ul edilecek, musiki, oyun, res i ra 

iş faaliyetiyle uğraşacaktır. Bu· 
nunla beraber talebe bu faaliyete de
vamda serbest olacaktır. · 

ilk tedri atta tatbik edilmesi dü· 
ıünülen bu şaklin prcgramı bu tatil 

rejimi 
mevsiminde talim terbiye heyetince 
hazırlanacaktır. 

Orta tedrisat müessclerindeki 
ders rejimini şehrimi7.deki ecnebi ve 
ekalliyet okulları da yeni ders yılı 

başından tatbik edeceklerdir. 

Yakında kendilerine teblifat ya
pılacaktır. Bu suretle memleketteki 
bütün te:f risat müesseselerinde tek 
te Jrisat rej i illi tatbik e :t ilece'- tir. 

muvaffakiyetli bir nıiİ~ii'' 
ri!miş Necib Fazıl Kıs~, 
huQI,, isimli eseri oyna ,1-4' 
neye çıkan gıonçler ro~le 
bir başarı röıterilnıitt•'. ,, 

Mahkum olan • 

B. · ·o kul 1a~, mncı rta o bi'' 
meni Süleyman Tar'ı t~ f. 
ten suçlu araba ıürüciİ: ~ 
h Aziz Böke birinci fll ,,r ~ 
kem~sinde yapda ı et• J1ilı1· 
nunda üç gün hapse \f~;I"' 

~----------------------------------------------~---------------------------..... -........ -- n cezasına ıalhlcQ'11 e 



~bo;;ş•rtlerı a 
Ku1u§ 
1200 

" "1(i 

., 3NO 
JOfi J 

" 

• 

Türkınzü 

Mısırda 
yapılacak 

bu hafta İngilterede dahili 
tedbirler 

manevralar Londra : 4 (Royter) Dahiliye 

Bü~ün bütün milli müdafaa tedbirleri alındı 

nazırı Anderson. Nazi davasına ırm· 
pati gösteren İngilizlere karşı alman 
tedbirler hakkında btyana•ta bulu· 
narak hükumetin şübbcli kimseleri 
duşmanla münasebette bulunanlara 
ve amme emniyetine veya krallığıo 

müdafaasına zarar verebill'cek ma· 
hiyette hareketlerde l ulunan lan tn• 
terne etmek hakkına malık bulun· 
duğunu söylemişrir. 

Kahire: 4 - (Royter)- 15 ma· 
yısta yapılacak olan tayyarelere 
kar;.ı müdafaa manevraları, sahil 
bataryalarının topçu gece atışları ve 
karanlık talimleri 7 mayısa alın 

Kral Boris dok tor 
K ladyüsü ka~ul etti 

mıştır. 

Diğn taıaftan ~ahotajlara ve 
casusluklara karşı idam cezası dtr 
piş eden /eni kanunun müstaceltn 
çıkhrılnıası ayandan istenmiştir. 

Sofya: 4 (Radyo) - Bulgar Kra· 
lı Boris Alman iktisad heyeti reisi 
doktor Kladyüsü bugün kabul et 
miştir . Yugosla, yanın lngiltere-~ 

ye sattığı vapurlar Bir Holanda gemi-. 
sıne emır Londra : 4 (Royter) - on bin 

tonlu~ Marya ve sekiz bin tonluk 
lngiliz sefiri Sir mi es lampson 

ile Mısır Ba~vekili ve ordu şefleri 

arasında bugün yeni bir mülakat 
"uku bulmuştur. Mülakatta milli 

Cenova : 4 ( a. a. ) - Hollan
da'nın .. Va.ı galen,. tot pito muhari
bi üssüne dönmek üzere emir almış· 

diğer bir vapurunu Yugoslav kum· 
panyası lngiltereye satmıştır. 

Amerika ticaret filosu 
tır. tedbirlerin alırımış olduğu ve Mı ı

r'm her ihtimale karşı hazır 1 ulun
duğu ittifakla müşahede ve tes~ it 
edilmiştir. 

Arşidük Otto Pariste 
Vaşington : 4 ( !\ A.) - Deniz 

harekatı Başkumandanı Amiral Stork 
Birleşik Amerika ticaret odasında. 

bir nutuk söyliyertk fı!onun bugün
kü kudretinin memleketin mutıtemel 
müdafaası için nisbeten ga\ rı kafi 
olduqunu bildiımiştir. 

Paris : 4 (Radyo) - Arşidük 

ütto Amerikadan Parise dönmüş· 

tur. 
Bükreş: 4 (Radyo) - Sovyet 

Romen muntazam ticaret miibade · 
le işinin pe'k yakında oıganize edıl· 
mesi beklenmektedir. 

Otto gazetecilere bey;rnatta bu 
lunarak Amer;ka federalizmin Tuna 
için çok iyi bir misal olduğunu söy 
!emiştir. 

Amiral, fılo kuvvetinin en ız 

Vaşirıgton muahedesiyle tesbit edi· 
len 515/3 nisbetini muhafaze etmesi 
icabdeceğini ilave eylemiştir. 

GONON M 0 H i M MESELELERi KARŞISINDA 

• • • 

Almanganınkomşulardanistif adesi 
iktisadiyat ile siyaset beraber _yUrUyor, Av· 

rupanm şimalinde: yeni bir h~rp sahnesi açılm11 

iken Almanyaoın diğer bitar:ıf komşularandau na• 
sıl istifatle ettigi yeniden mevzuubahis •>lmakta ve 
Lunu gösteren rakamlar ne?redilmektedir. 

Yugo~lav.) anın Al manyaya olan ihracahmn 
kıymeti 935 de 751 milyon dinar tutmuş, ondan 
c;onra arttıkça artarak nihayet !}89 da 1 milyar 

7li5 milyona çıkmıştır. 
Buna mukabil Almanyadan Yugoslav.)·aya gön· 

J.:rilen eşyanın kıymeti U3~ de :Jt13 milyon dinar 
iken 939 da 2 milyar ~tj' mil.)•on dinar tutmuş· 

hır . 
İşte bundaıı d:t ıı.nla~ılıyor ki Al manya • Y u· 

~oslavya ticari ve iktisadi mUnascbetleri pek ehem· 
ınivetli bir hal almıştır. 

~ Buna mukabil Yugo,.Javyanın meseli Fransa 

ile olan alışverii'i şöyledir: 

9;39 dn Yugoslnayadan Fransaya olan ihraca· 
tan kıymeti 1.40 milyon dinarda11 ibaret kalmıştır. 
Fransanın geçen sene Yugoslnvyaya yolladığı ma· 
lın kıymeti de ancak !l'i milyon dinardan ileri geç 

memiştir. 

Ge:çen sene lngilterenin de Yugcslavyaya yol· 
lodıl;ı eşyanın kıJ meti :::?42 milyon, Y ugoslavyadaa 
lngıltcreye olan ihracatın kıymeti ele 3ljti milyon 

.timırdn knlmışur. 
Bu raknmlor :ı:r. maıınlı sayıhnıyor. Erbabının 

-,·uruttuı.u mukn ... ·esdcr vardır. 
• o "' 

Yugoslnv.\nnın Almnnyn ile olnn iktisndi ve 

ticari mUnasc:bc:tlc:ri ~u son beş ~c:nedenberi bilbas· 
sa daha artmış bulunuyor. 

Sonra geçen sene Yugoslavyndan Almanyaya 
yollarıan hububatın miktarı 200 bin tondan aşalı 
olmamışhr. 200 hinden ziyade ha,p·an yollanmış
tır . 

Bu rakamları daha ziyade sa,ymak 'da ka· 
bildir : 

Yepyeni olarak neşredilen istatistiklere baka· 
rak diğer teferruata girmek de mUmkU'l. Fakat 
"aziyc:ti anlatmak için şunu söylemek kafi: Esasen. 
bir ziraat m,.mleketi olan Yugoslavyamn rrıahsLL

litanan çogu, ormanlardan kesilen muhtelif kere~ 
tenin ( U:39 1 milyon H)ü l>in ton ) ku.mı azamı 

Almamanyaya gitmi~tir. 
Bundan başka Yugoslavyatun madeni istihsa· 

lah "ardır ki hunuıı da çoğunu Almanya çekmiş-· 
tir . 

Almanvamn Tuna ve Balkan memleketleri\ le v • 

olan alışverişini göstermek itibariyle yurutulmuş, 
yeni neşredilen mukayese: ve nisbete göre vaziyet 
gözönUne ~eliyor: Almanya Macaristanrn umum;. 
ihracahndan O/o 3:!, Romaayananlı.inden yuzde 4!J ,., 
Bu16aristamnkinden yUzdc: G:J, Yugoslavyanrn u· ' 
mum ihracatından da yuzde :J2 miktarını al rıuı k
taclır. 

Bundan sonra gözönUne getirilecek ,liğer hir 
ke;.·fiyet vardır ki o da mJtte-fıkler tarafının bu
mı n:ızarı dikkate :ılnrak A\·rupanm cenubu şarki 
memlekctlerile olan alı~vtrişlerioi arttırrunlorıdır. 



Sayf~: 4 

P.OLiTfK MESLELER 

ŞiMALDEN 
HAVADiS 

KITLIGI 

A 
vrupa harbinin bir hu
susiyeti daha : Havadis 
kıtlığı ... Günler geçiyor I 

<la etraflı malumat alınamıyor. Fa
kat bu havadis "ıtlı~ı harp sahasın· 
dan çok uzaklarda yaşayanların vu· 
lcuata olsa olsa ancak merak sevkiy 
te intizar edenlerin üzüntüsü itiba· 
riyle değil, evladını döğüşmeğe yoi 
iamış memleketlt-rin helecanı ne bü 
-yük olacağı noktasından düşündü

rücüdür. 
Müttefılc memleketler matbua· 

tında bu mühim mesele mevzıJUbahis 
olurken mesela bugün İskandinav 
yada neler olduğunun gazetelerce 
liyikiyle bi1inmemesi zaıuri bir kt'y
fiycttir; diyorlar. 

Ancak emniyet ve kanaatla rna 
lum o!an mühim cihetler vardır : 

l - Norveçte müttefikler as· 
kerlik itibaıiyle en ehemmiyetli yer 
leri tutmuşlardır; 

2 - Norveç sahillerine asker çı 
karmak işi esasen baş'ı başına bir 
muvcıffakiyet olmuştur; 

3 - 'Vlüttefikleıin deniz kuvve· 
ti ne kadar Ü!itÜn olduğunu bu ve· 
sile ile de anlatmıştır. 

4 - Eger bundan sonra da icap 
ederse müttefikler malik oldukla rı 
büyük deniz kuvvetlerini istimal 
edebilecek bir mevkide bulunu yoı -
iar. 

Bu cihetler işte müttefikler le 
hine artık el ile tutulup göz ile gö· 
rülen müsoet neticelerdir . 

İngiliz matbuatı bu nc:ticeler in 
ise emniyet ve kanaati kuvvetlendir 

• diğini kaydettikten sonra mesrle
nin diğer yüzünü çevirerek şu ihti 
maileri Almarılar ın ne yapacaklarını 
ş6ylece gözönüne getirmektedir. 

Alman hava kuvvetleri kütle 
( G erisi altıncı sahifede ) 

-----~----

~11<.aıar 
Nazik adam 

1 

1 
Tramvayda yolculardan l,iri de 

rin bir uykuya dalmıştı. Biletçi ara 
banın oldukça kalabalık olmasına 
rağmen bunu farlc:etti ve bir aralık 
u;uyan yolcunun omuzuna vurarak: 

- Bayım dedi, uyumayınız, Far
lcu,da olmadan ineceğiniz istasyonu 
gcçeuiniz sonra .. 

Yolcu cevap verdi: 
• 

-- Ben uyumuyorum ki, gözle-
f'İmİ kapıyorum. Tramvayda kadın 
farın ayakta durmağa mecbur kal· 
nıış olmalarını ıörmeğe tahammül 
.edemem de. 

Yeni şoför 
Yeni relen ~ofôr - Bonservis· 

lerimi ıördünüz bayın hizmetinizi 
kıbul etmeden önce beniın de hiz · 

metçini&i rörmemc müsade ediniz. 

---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-j ! SANAT BAHiSLt:.Ri i 

,,'Ko-;:;·-;;- "Himmetin ooıu•• 
nasıl temsil edildi ? 

Adana Halkevi Temsil kolunun 
Konya turnesi vesilesile Belediye si
nemasında verdikleri iki temsilde bu
lundum. Eski Matbuat Umum müdürü 
Vedat Nedim Tör'~n (Kör) piyesiyle 
lbnürrefik Ahmet Nurinin (Himmetin 
Oğlu) nu oynadılar. 

"Aile yuvasına büyük bir feragat
le ba~lı bir kadının kocası, kör ol
muştur. Komşularından bir harp zen
gininin kredi.sile yaşıyan bu aileye; 
içtimai bünyemize bir sa:n rüzgan 
gıbi giren ve bir engerek yılanının 
zehirlerini bırakan dedikodulardan bi
rinin çalkantısıyla felakete yuvarlanır. 

"Kör baba intihar eder. Namusu
nu bir iftihar madalyası gihi göğsün
de taşıyan ana; kocasının ölümü kar
şısında harap olmuş bir halde kalır ... 

Köı ün mevzuu bu... "Himmetin 
oğlu,, nu da hülasa edeyim : 

"Tahsil için lstanbula giden Him
met Ağanın oğlu Veli, uzun bir sefa
hat hayatından sonra Yahudi bir te· 
feciye birkaç bin lira borçlanarak kö
ye döner. 

Oğlunun borcu yüzünd~n evini, 
tarlasını satmağa mecbur olan baba, 
rcdettiği oğlunun ıztırabıyla çökmüş

tür. 
Veli, lslanbuldan mağlup bir hal· 

de köye geldiği vakit ayağında ru-

gan iskarpinlerini çıkararak "evvela 
kafanı parlat. sonra kunduralarını,. di· 
yen babasından aldığı hızla hayata 
atılır, üç sene mücadele eder, para 
kazanır. 

Yeni den nldığı t:vlerinin, tarla· 
lörının tapu euetleriyle köy• muzaf· 
fercn d<Sncr. 
Artık Veli scfohatın çıkmaz bir yol 
oldugunu, çalı~n:ıanın ve irfanın kur· 

Yazan 

E. S. Tek 
"Ekekon .. Gazetesinden 

tarıcısı sihirini anlamışhr. 

ı! * .t 

Adana 1 folkcvi temsil kolu; hl:'r 
iki eserin sahnelerini, dekorlarını gU· 
zel \"c ince Lir zevkle hazırlaı111şlar
dır. Işıkların tertibi, rc~sam Necmi 
Şcnerin "an'atkar elile i;>lenmi~ De· 
korların renklerindeki armoni ve zcv· 
ki selim göz e çarpıyordu. 

Temsil cihetine gelince; dt"rbal 
söylemek Iazımgelir ki, oyna,p~tak\ 

ınuvııff akiyl't beklcnmiyen bir dere· 
cede olclugu için seyirciltri hayı-an 

bırakmıştır. Ruhları rnemhkct ateşiy· 

Karabük fabri lyamız 
çubuk demir yapıy~r 

lstanbul : 4 ( Hurnsi muhabiri
mizden ) - Karabük demir ve çe· 
lik fabı ikaları şimdiye kadar yapı
lan pik demırden başka köşebent, 
lama demirı imalatına da geniş mik 
yasta başlamıştır. 

Bu cins demirlerden iik partiler 
devlek. verilm,.:Ctedir. Yakında pi· 
yasaya da çıkarılacaktır. Fabrikalar 
çubuk demir imalatına başlamak 

üiere tertihatını ikmal etmiştir. Bu 

ASKERi BAHiSLER 

giinlerde imalata haşlanacaktır. Fab 
rikada kullanılan D,v.ik demir ccv · 
heri dünyanın en yüksek kaliteli, 

yüzde 60 c ~vheri havi demiri olduğu 
için fevkala fo neticeler vermekte· 
<lir. H::ndek civarında bulunan yeni 

demir madeninin demir cevheri yüz 
de 30 ola rak hesllp1aomıştır. Bura· 

da istihulata başlanınca Karabükte 
iki cevherin h !litaı;ı yapılac11ktır. 

• Son va z 1 ye t 
Müttefiklerin tebl i~lerine göre de Norveçteki Alman askerlerinin G.ıı1 • 

brand vadisinden yüriiyerek Dombası;'a, sonra ikinci bir yol olarc1k Üster 
vadisinden ilerliyerek Rorcos'a vardığı anlaşılıyor. 

Muhakkak olan .şudur ~ i ccnııbi ve merkezt Norveçteki Alnıan kuv· 
vetleri rnüttcfiklerın çıkardıkları kuv\'etlerc faiktir. 

Ayni zamanda motoriıe vasıtalarli.1 da mücehhez bulunmaktadır. Onun 
için süratle ilerlemiş olduklarına hayret etmemek !Azına dır. 

Bunurıla beraber ınüttefık askeri mahafili Almanların Combaası işgal 
etmelerine verdikleri büyük ehemmiyeti lastik eımivorlıır; zira Dorr.baasın 
biraz şi nalinde bulunan Brennhanger mevkiinin m;;ttefikler tarafından tııtul· 
muş olduğllnu bu itibada Dombaasının A.lmanlar elıne geçmesinin ehemmi
ti kalmadığını ileriye sürüyorlar. 

Bundan başka son r elen haberler Roreosun tekrar Almanlar ta•afından 
terkedilerek ıeriye çekildiklerini bildiriyor. Roreos bakır madeni mıntıkası 
olan bir mevki l")ldugu için Alınanların bl.lrayı işg.tl ettlkten sonra geriye 
çeklimeleri her IHlde bi r mecburıvet netıce;i oldu~ Jnu göiterir. 

Ac,ıl şimalde dernir l imanı olan Narvike geliuce m1ttefiklcrin buraya 
merkezden ve cenuptan ziyade ehemmiyet verdıkleri ve yeni kuvvetler çı· 
kaıdıkları, bununla beraber burası Blman kuvvetlerinin de henü·t mahsur 
vaziyette bulundu~unu ve bir haftadan e\'vel teslina olraıyacakları ı 1 111 ı -

er. 
) ' 

•"'' . i c 
le yanan gençler rollerıo Bi 
hcvecanla başıırmışlıırJır· ıııııd 

• tO 
cKör piyesinin> c$el111a> pr 

T • Onetı 
nıyan öğr<'tmt'n ~urıyc l kle . 
yonel artistlerin bile gUÇ U

05
t,t1P 

rebilecellİ bir hevecanla ı:ıı bıl 
eı ~ h' ·e 

içli bir kııdıoın haleti r~ •). tir· 
'd t11111 }arını çok gUzcl ı are • e. , • .ııl•f 

dilcrine söylediğim gılıı ı"d• 
ı . d'kl . . fısı meı. eğe gır ı erını 

kendimi alamıyacagım. j\d•"" 
cKör> rolunu oynıyan . ( 

kurova fabrikası llluhas~b~ te 
Paramyok) senelerin verdıgı 1' t1' 
lerden sonra elde edilebilece .j . ~·p 

hakimiyetle hiç aksamadan ·ıtııı't 
yaptı. KörUn amcasına (1 lı. /_b 

rolltrine tevcssul eden ter~tetf 
Y urtsalın karekterden kare ti'i 

"d k bili:zlı çen seyyal ve gUzı e a 0ııır· 

kışlamadan geçmek guoah li bit 
K:ıhnc için guzel, ahenk ıılJ 

si obn Tu.rk SözU gazetesi :ı;t 
}erinden Yusuf A,·han] , [ .• ~ 

v b 1 .. 
\'e!linin Salih beyini çok ta 

1 ıJfl 
• T 1· . bıJS met ağanın oğlu \ e ıyı 

zevkle oynadı. h'Pl 
Butun diğer rollc:rin' sa ı,.dll' 

iri kabilivcctlr göze ç:ı.rpıY0 

;evklc ~e~rettiğim Hikmet 

arabacı gibi... ltJ 
Adana 1 lalkevi tcm"'il 1'0 

Lir muv.'lrf akh·et olcluğund11 

olmıy:ı.n bu t;m.,illcrin asıl 11 

TurkSözU gazetesi mudurU 

e"•vtla tebrik etmek bir ·? 
borcudur. Bu yorulmak bilıJJ1 -
li adam gençleri öyle bir s.• ~) 
havası içinde birleştirıııiştif1_,- ! 

'h . h o bağlılığın sı rıne ayrıı11 

kabi 1 değildir. 
Yurd vazifesi Ye :ı.şkı)·l• 11ıı 

hı:yccanım ruhunda toplay~".J\ i 
Ad l·ıtını retli adamı. anıı genç ·~ ·ıe 

vaşntan Coskunu tebrikc: "es• 
~ l 

1 duğum için baht

0
İ~·arım. 

1 Sovyet - lngiliz 
. ,. 

Londra : 4 ( Royter ) .,, 

Kamarasında Atlee'n~n bir bef 
cevap veren B. Butıer, şu 

ta bulunmuştur: ·ıtf" 
Sovyet hükumetinin lrıt· 

ticaret anlaşması halckınd• 1 
So 

gelmiştir. Fakat bu cavab~• 
ler birliğinin umumi hattı t J 
bildiren hiçbir teklif mev~ıJ r' 
dir. Cevap, harbin doğtJf 11

1 . ,,, 
yeti hesaba katan bır 

lir ,,, 
varılıp varıla11uyaca5ı bi 
üzere itinalı bir tetkike t• 

maktadır. '' 
Yugoslavya vata0P1,ıı 
lerinde büyük haııt fı. 

Belgrad: 4 (Radyo) ;jıı 
lav vatanperverler tetk•jl~ 
heyeti bugün 300,00Q 1 titr. 

zır hulunmaları lüzuın11"11 
' 

miştir. t 
Garp cephesinde G"! 

Paris: 4 (Havas) - f'lil 
hf'ıinde gündüz ve fic.e ,~ 
sinde topçu ateşi teıtl ,JI" : , 
keıif müfıczeleri akın• 



... 
~ITA&ı 

f - . 
Jıı lalyatJa da 

arp aleyhinde 
er 

tyanlar var 
,I• 
ıil:.,0 ~~; ltalyayı harbe sürüklü 

~,oflı F k 
6 dıtı b a at erkanıharbiyesine 
~P ııı·d.arp planını tatbik ede- 1 

Jl'1 
· .t 1 ır ? f 

ıılı"' >•da h ı ,. ~ ~ k arp aleyhtarı cereyan· 
U\'vetl'ıd' 

'" . ır. 
" ISfl" ~ f .1 ası başladıktan sonra 

tiiıat'~lrn ale~ hinde bir ha
ta) ~.u~ ve ltalyan gizli po
trck ıcıljaya 400 memur 
a L kıyamı bastırabilmiştir. 
t llaric. 
41arb 1>e nazırı Kont Ciya-

te11 h c nıuhaliftir. · 
ı~la atta ltalyan mıtbuatının 

''c h" 
il Ucıımu esnasında Kont 

t\'jıı;oğukalmadan rahatsız 
en çıkmadığı bildıril-

lliııj h 
>aı 11 arp siyasetine muha 

111
l Kont Ciyano dtğir-

,lı~ 
ha bda Musoliniyc Hitlerin 
~ıır e girdiği takdirde Va· 

~'Ilı~ lllnhalif vaziyet alaca 
.'Jtir, Tahmine göre ltal 

~ltd't• k , 1 
~td 1&• ta dırde papa tal 

erek başka bir memlc
. ~tktir. 
b' 
ır harehtin ise K11tolik 

\'asında bir isyan çıka-

Türlcsözü 

Bir şimal röportajı 

NAMSOS'DA NASIL 
BiR HAYAT VAR 

Alman zabitlerini ~eyecana getiren bir hadise 

" Bir Alman tayyaresi şehri 
bombalamağa geldi, fakat derhal üç 
lngilir. tayyaresi göründü ve bir an 
içinde Alman tayyaresini düşürdüler .. 
Bana gelen raporlara göre Fransız, 
İngiliz, ve Norveç ilerin bir kaç za. 
man çok büyük mücadeleler geçire
ceklerini ğ'östermektedir. 

Steingjer civarındaki muharebe
ler fevkalade şiddctlid ir. 

Rus - Fin harbi sonunda Vibor
g'un almış olduğu korkunç ve acına
cak vaziyeti hatırlatan Namsos şeh-

ri de tamamen bir harabe halindedir. 
Bir ihtiyar Norveçli gördüın. Bu adam 
iltica ettiği yerden şehre dönmüş, e-
vinin harabeleri arasındıı bir şeyler 

arıyördu. Zavallı ihtiyarın gözlerinden 
sel gıbı yaşlar akıyordu. 

Namsos'da ayakta kalan yegane 
bina yaralılara tahsis edilmiş olan 
hastanedir. 

Tayyareleri düşerek tevkıf edil· 
miş olan iıç Alman tayyareci pilot-

!ara kııılhaç bulunan binaları bom
balamamaları için kati emir veıilmi~ 
oldu~unu beyan ettiler. 

Askeri doktorlar Almanlara bu 
hususta itimad göstermek isti)orlar. 
Çünkü hastanenin önüne ve karların 
üzerine b ü y ü k b i r kmlhaç 
resmettiler. 

Esir edilmiş olan Alman zabitleri 
&Almanların hergün hava yoluyla ve 

Danimarka tarikrle Norvece 3000 Al
man nakletmelerinin mümkün olduğu· 
nu söylemektedir. Büyük Alman tay
yarelerini her biri 30 askeri tam teç
hizatile birlikte taşıyabilmektedir. 

Bu Alman zabitleri ile bir müd
det beraber seyahat ettim. Yalnız bir 
tek kere hakim tavırlarını terkettiler. 
Almanları merhamete getiren manza
ra şu idi .. 

Genç bir Norveçli kadın ı.-uca

ğ'ındaki çocuğuyla birlikte yolun ke
narındaki karların üzerine oturmuş 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

Sabile 5 

BUGÜNKÜ PROGl?RM 

TÜRKiYE RADYO DIFOZlYON 

POSTALARI TÜRKiYE RADYOSlJ 

ANKARA RADYOSU 

PAZAR4 - 5 - - 94Q 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 

12.35 A j A N S ve Meteoroloji 
Haberleri 

12.50 Müzik 
Çalanlar: Reşad Erer, Ruşen 

Kam, Şerif içli, Hasan Gür, 
13.15 Müzik: Halk türküleri 
Aziz Şenses ve Sarı Recep 
13130/ 
14.30 Müzik: Küçük orkestra 

( Şef: Necip Aşkın) 
18.00 Proğram, \le memleket sa· 

at ayarı 

18.05 Müzik: Karışık Proğram 
(Pi) 

18.50 Müzik: Radyo caz orkes· 
tusı ( Şd: lbrahim Özgür ) 

( G~risi altıncı sahifede ) 

Suriye' de 
vetlerin 

bulunan 
talim 

müttefik kuv
ve terbiyesi • 

~ ~~ly!l h . d .. 
Suriye halkı müsterih ve memnuiı 

. ~ ~n eyetı un 
•'; ~ Peşteye geldi 

ıııı ~~" 
i& 'ı «ı c : 4 ( a. a. ) - ltalya 

hfı •. a~ıtı Host Venturi, bazı 
~· .. ,}' 
")c ~tlerj ile birlikte Bu · 

e l~~tclıniştir. Ventuıi, B Tc 
9' ~~ti,~,. lllünakalat nazırı ile 

itle . 
t ırı ""' d • f 1 . \ ''id --vn enız za er erı 

•
1
., ta a sıı·aaa, "Nelson'un 

·~ 'l•tıd ~.. a tabirler saı folu · "r tı~lltı Otle lngiliz bahriyeli· 
>'or 

·ı . 
'tı 

ıı, 17 
ı:ı~i~ v!8 ~ ~oğup 1805 
~liı rrı ılletıne şan ver· 
L itrıiralıdır 
q~ • 

•-.. "1 • l'h 
lltıd, 'k 0 pe• de doğdu. 
~llİıj 1 crı denizciliğe gir· 
~ tıc ve . •-'tic fımal 'Kutbuna 

' h,yetinde hizmet 

Fransada tren kazası 

Paris: 4 (Havas) - Fransada 

Bugre bölgtsinde tren kazasında 22 
kişi ölmüş 25 kişi yaralarımıştır. 

Birkaç eşya ve yolcu vagonu 
raylardan fırlamıştır. 

Ş 3m : 4 - (tiususi muhabıri
mizden) - F ransanın Suriye yük· 

sek komi:;erliği vazifesini ifa eden 

M.G. Puduks muhtelif mıntıkalarda 

teftişler yapmaktadır. Yakın şarkta 
muhtemel tecavüzlere karşı f ,ansa 

nın yakınşark ordusu başku ınanda · 
nı General Ve}'gand' ın kumandası 

TAl<İHTEN YAPRAKLAR 

bardımanında bulundu. 
Santa - Cruz hücumunda da 

bir kolunu kaybeden amiral yarası 
iyileştikden Hraz sonra Napolyon 
Bonapaı tın Nısıra donanma ile ıit. 
mesini mene memur edildi. 

Fakat kendisine görünmeden 
kaçan Fran.:-ız doııanmasır:ın hare· 

keline mani olamadı. Mamafih birkaç 

hafta sonra Fransız donanmasını 
Abukir'de yakmak suretiyJe bu ha· 
tasını tamir etti. 

1798 de kazanılan bu parlak za
fer üzerine b~ron rütbesini ve fngi· 
liz ayan azalığını kazandı. 

O tarihten sonra Napoli sahille
rini müdafaaya memur oldu. Napo· 

YAZl\N 

* * 
-------------------------.....ı 

lideki İngiliz elçisinin karısı Lady 

Hamiltonla meşhur aşk macerasını 

geçirdi. Bu kadın Nelsondan iki kız 
doğurmuştur. 

*** 
Lady Hamilton bir gazete satı

cısının kızı iken barlara düşmüş o-

rada sefir Hamilton tarafından gö· 
rülüp sevilmittir. 

Bar kızı, sefırle evlenmek sneha· 

altında olup, Suriyede bulunan as
keri kıt'aların talim, terbiyesinin ik 
maline hararetle devam ediliyor. Su
riye halkı, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Fransa arasındaki sı ;cı dostluk, :itti 
fak hasebıyle memnun ve müsteri· 
bulunuyorlar. M G Puduks yap. 
tığı St.}ahat rsnn~ında Karkamış'ta 
bir müddrt kaldı. 

retini göstermiş o sayede kraliçe ile 
ahbab bile olmuştur. 

F akıt kocasiyle de tek durmayıp 
Nel!ona kendini·sevdirtebilmiştir. ZeV' 

cinin ve aşıkının ölümlerinden sonra 

sefalete düştü ve hatta borç yüzün
den hapse bile girdi; zaruret içinde 
öldü. 

• •• 
Biz gene Nelsona avdet ede

lim: 

Meşhur amiral 1801 de Malta
yı Fransızlardan aldı, Kopenbagı 
bombardman etti ve Danimarka do-

nanmasını yaktı. 1804 de İspanya

nın Barcelone limanını muhasara et
ti. Fransa ile ispanyanın müttefik 

donanmasını Trafalgaı'da )'enmete 

nıuvaff ak oldu. Fakat bu zaferi ka

zandığı tsnada vurulınuştu; vefat * 
ti. Vestminıter'de gömülmüıtür. 



• 

Karaya oturan gemi 

Panama : 4 - a .ı. - Panama ya 
kınında Mayaguana adasında sahile 
oturan 8,0-48 tonluk f ngiliz bandı 
rah matakına vapurunun mürette 
babndan 78 kişi Amerikanın Panana 
vapuru tarafından kurtarılmışhr. 

Şimalden havadis kıthğı 
( Dördüncü sahifeden artın ) 

halinde tarruia geçerek müttefık 
kuvvetleri üzerine bomba yığdırma 
ta kalkarsa bu mücadele uzun sü· 
rebilir. 

işte müttefıkler tareıfının matbu· 
atında görülen ve erbabınca etraflı 
surette yazılan mütalcalar da ehem· 
miyetle kaydedilen cihet duşmanı 

küçük gôrmiyerek ona göre hazır
lanmak ve gelecek harekatı kısa ve 
kolay olmıyacak diye hesap etmek 
Jizımgeldigidir. 

Eğa lngiliz , harbiye ntzaretinin 
tebliğleri harekata dair h~r türlü taf 
silattan uzak bulunu yar sa, diyQrlar, 
sebepsiz değildir. 

Bugün Norveçte ilerliyen hare· 
lcitı merak edildiği kadar ortalığa 

yaymak duşmanın istıfadesine mani 
olmak .suretiyle bir müddet için doğ 
ru görülmüyor. 

* .. 
Namsosda nasıl bir 
· hayat var 

( Beşinci sahifeden artan ) 
ağlıyordu. Bu kadının artılı;: yuvası , 

n.iten ocakı yoklu. 
Bu kadın küçük Gıorıg şehrinden • 

kaçmış ve tam üç gün çocuğuyla be-
nber bir tünelde yaşamıştı. Alman
ların uniformalarını görünce büyük 
bir dehşetle yerinden kalktı; ve ko
~arak ilerideki evlerden birinin arka· 
sına gizlendi. 

O zaman beraber bulunduğumuı 
Alman zabitlerinden biri döndü ve 
~uııl arı ~öyltdi: 

- işte buradıs bizim hakkımızd~ 
da beslenen kanaat. Paris - Soir 

RADYO 
Beşinci sahifeden artan ) 
Soprano Bedriye Tüiün'ün işti· 

rakile. 
19.25 Konuşma 

19.45 Mtmlrket saat ayarı ve 
metf'oroloji habHleri 

20.00 Müzik 
Çalanlar: Reşad Erer: Ruşen 

Kam, Şerif içli, Hasan Gür. 
1 - Okuyan: Muzaffr:r flk Ar 
20.45 Konuşma ( Tarihttn Sa 

hifeler ) 
21,0o Müzik: .)eçilmiş eserler· 

den mürtkhp proğram 
21.30.Müzik: Halk sanatkarı Bay 

ram Aracı 

21.45 Müzik: Mithat Fenmen 
tarafından piyano ruitali 

22.30 Memleket saat ayarı, a
jan~ haberleı i; Ziraat, Esham -

Tahvilat, Kambiyo - Nukut Bor• 
sası ( Fiyat ) 

22.45 Ajans spor sergisi 
23.0o Mü7.ik: Cazbaod ( 
23.251 

PJ. ) 

23 30 Yarınki proğram, ve ka· 
pamş 

1 

1 
1 

T5rksözii 

Şimali Nor veçte müttefik 
lerin yeni cephe kuracağı 

söyleniyor 

( Birinci s:;hifedtn artan ) 
iltica etmekte, gecede evlerine dön· 
111ektt:dirler. 

1nıiliz harbiye nezaretinin tebli· 
ğiac göre, NorV'!'Ç orduları başkuman· 
danı iki mayısda bir İngiliz ıemisioe 
irk.Ah edilmiştir. 

Lond•a : 4 (Royter) - Mütte
fiklerin Norvcçten çekilme ameliye· 
leri tevsi edilmiş bulunuyor. 

Müttefik kuvvetlerin yeni kıtala 
rmı nerede tesis edecekleri henüz 
malum değildir. Müttefiklerin Nor 
veçi temamiyle terk etmek fikri ol· 
madığı anlaşılıyor. 

Londra : 4 (Royter) - Norveç
lilerle Almanların mütareke müza· 
keresi yapdığı habeı teri asılsızdır. 
Böyle bir konuşmadan Norveç ku· 
mandam malumattar dtğitdir. 

Londra : 4 (Royter} - Narvik 
şehri dün müttefikler tarafından ka 
radan ve denizden şiddetli top ate 
şine tutuldu. 

Bu mınııkada bazı Alman müf · 
rezt>ll'ri esir t>dilmiştir. 

Nam sos<' an kıtalar m vapurlara 
bindirilmesi çarşamba akşamı niha· 
yet bulmuştu. iki lngiliı gemisi Fi 
yort haricinde beklemekte idi. Kı· 

talar küçük gruplar halinde Norveç 
balıkçı gemileriyle nakledilmiştir. 

Kıtaat hiç bir Alman bombardı 
manına maruz kalmamıştır. 

Norveçte mahalli bir mütareke 
akdi için bir Norveç zabitin Al. 
man makamlariyle müzakereye gir
diği halbuki bundan başkumendan· 
lığın haberi olmadıtı anlaşılmıştır. 

Kral Hakon henüz NÖrveçde bu· 
lunmaktadır. 

Havas ajansı Namsosdan yrıpılan 
irkap hareketinin şimalde büyük bir 
tecemmü hazırlığı olduğunu bildir 
mektedir. 

İngilizler, Almanların işğal et· 
tiği tayyare üslt>rini bombardımana 
devam etmektedirler. 

Londı a: 4 (Royter) - Mütte · 
fik kuvvellerinin Norveçden erkanı 
umumiyesi, Norveç Başkumandan
lığının malumatı tahtında yapılmıştır. 

B ... harekat Norveçi terketmek ol 
mayıp harakit planıııı değiştirmek 
ten ibarettir. 

İlan 
Seyhan Vakıflar müdür
lüğünden: 

1 / 6 / 940 tarihinden 31/51941 
tarihine kadar icarları müzayedeye 
konulan vakıf diikkan, yazıhan<.-, ma 
ğaza, ev. arsa vesairenin müfredatlı 
ilan Vt\rakaları belediye ve vakıflar 
idaresi ilan tahtalarına yapıştırıl

mıştır. ihaleleri 195- 940 Çarşanba 
günü saat 14 de vak ıflar idaresinde 
yapıla caktır. 

1 

Pamuk ve koza 
KiLO FIATI 

CiNSi En aı: 1 En- çok 

K. s ı-K. L 
""Koza-- =-oo.o'o _ oo __ _ 
~M~ parlat..!_ 00 _ 00 _ __ 1 

_ Ma. temizi 00 \ ~ __ 
Koza parlağ'ı 
Kapı malı _00 ___ 1 ____ 

1 

Klev'and _58 _ __ ı_oo __ 
Klevland çi. O 1 __ _ 

Yapa~ı 
tseya_z _________ _ 
Sivah 

...;;~;.;.;..--~--~=------~---çlClr 
-ye;}j yemlik,

1

_ 3..;..,_40 ___ \-- _ _ 
tohumluk 

HUBUBAT 

Buğday Kıb. , ı ----
" yerl i 00 

Arpa -00" ______ _ 

-Fasulya 
Yulaf --- - oo 

1-~~--ı-----Delice o 
KÜŞ-yemi -----· 
susam--1 00 

Livt'rpol Telgrafları 
4 I 5 / 1940 

l'~n· :-Cnt/m 

Hazır l-f ı3 

Vadeli L Oı 
Vade'i lll 8 06 --
Hind hazır 6 99 
Nr.vyork wl 90 

Kambiyo ve Para 
iş Bankao;ından alınmıştır. 

___._ ' 
lıret 

ı-Rayişmark 
--

. Frank (Fransız) - 2- 96 
Sterlin ( İngiliz ) - 5- 24 
Dolar ( Amerika ) !50 1 55 . 
Frank ( İsviçre ) 00 00 

o: 
l •"'rİr>d~ Hatkevi ReiS~~ıııs 

Halka ~ 111 . · 
' tır1bl 

6 ve 7 I 5 I 940 d• h' 
10111111 

saat 17 de evimiz s• çılıŞ'• 
mıza Erzurum battıoın ' .. ~ ib 

At~UJ' 
dağ sporları ve ~tir· 
. . 1 ı·1· l .. tcrileCt d P asım er ı ım er gos · ıı e 
kartlannın Halkevi kıleOI' 
ması lazımdır. 96 4 - 5 ) 17 ·~ 

"es• 
:layi askerlik ı 

. ıl•1 
14 üncü fırka 25 incı ıl 

b ··t"ktt11 
ci tabur 3 üncü o u t'""'· · et ,, •. 
v e s i k a m ı zoyı .11 · ·nı 
sini ı.lacağımdan cskısı 
olmadığını ilan edrrinı· 

31
2 

Ali oğlu • 
lu Mustafa tl 

ilan 
1 

Seyhani Vilayet oe 
darlığından: 

k" Si slı.I 
Adana Merkez aıa (ıoor 

de ruhsatlı balıkcılar tar~ ~ 1 
lanan balıklardan ahnacıı / 
. . . H jrSP 

dıye resmı bır - aı f. 
tarihinden 31 Mayıs 94 1

1 
;ıl' 

··ddet e kadar bir sene mu ~ 
cibayet olunmak üzere 3~

1

11. 
ya çıkarılmış ve Mayısın J JI 
düncü cuma günü saat 1 1 
si mukarrer bulunmuştuf· 
mek isteytnlerin şeraiti 
üzere her gün varidat ı!" ~ 1 
'h l .. .. l'k 264 Jıf ı a e gunu sene ı ,_,~ 

'511" 
me bedelin °/o 7,5 ğu fll dt 
minat akçalarile birlikte ıf,i§1 

hkta müteşekkil . i~~le ~~~' 
müracaat etmelerr ııao Dot 

5 - 12- 16 - 22 11 

Seyhan 

ili n 
müdürlüğÜflJ Vakıflar 

Müzayede 
bedrli 

Lira Vakfı M< vkii Cinsi 

260 Cafer Paşa Kale kapus Kasap dükkiif11 

255 
" " .. .. .. .. 

252 
" " .. .. .. .. 

250 " . ., r ,, .. .. .. .. 
Kale kapusunda yeniden yaptırılan sebze ve kasap h• ~e 

dört kasap d~kkanının 1-6- 940 tarihinden itibaren birer 
5 

lan yukarıdaki bedellerle talibi üzerindedir. jd 
ihaleleri 9-5 - 940 Perşmbe günü saat 14 de Vakıfl.a' i 

yapılacaktır. Fazlasına isteklilerin teminatlarile birlikte Vakıfl'' 
müracaatları. 

11798 

Kiralık dükkan ve 
Doktor Feyzullah Cemali Erşrnin tahliye 

ile depo için e lveriş li bir mağazasını kiraya vermeL: 
naya geldi. fl 

Fazla izahat almak isteyenlerin 
her gün Vakıflar idaresine müraca
atla rı ilan olunur. 

5- 8 11799 

Teminatlı taksit ve peşin p:t ra verildiği takdirde ucuı9 f'I 
ist• klilerin Kara~oku rlaki hanesinde bulunan kendisine he; 

J 10 veya 14- 15 da müracaa tları ilôn olunur. ıısO 



T::irkaözü Sahi' e 7 

: 4LSARA Y ·ve TAN ASRi Si NEMADA 
Si NEMALARINDA 

BU AKŞAM 
l>qf\)a Slnernacıhltnın en BUyUk ve En 

Kudretli Karakter Artisti 

GARRY COOPER l?t 
l,'f 

a •rıdan yaratılan Meşhur Kaşif MARKOPOLO ' nın 
liarkulide maccralarilc dolu Büyük ve 

Mu<ızzam Şaheserler, Şaheseri 

arkopolo ' nun 1 

~üthiş Maceraları 
TÜRKÇE SÖZLÜ 1 

)t l el\l<ıalsiz Film Takdim edilyor . ... . 
s' ~ leyecan Diyarı olan Çin, Heyecanları , l\1accraları , Adetleri 

I_ {} .\ıldari • • • Binlerce Fi~Uran. muazzam ve Mutlaiş Bir 
fıO l t~orasyon, &ARRY COOPER • in B•:Unc kadar 
t~ GörUlea En Gıızcl Filmi 

11f;.,ı t\.~ARA. YDA ilivtten 1 Ayrıca TANDA lıivcten 
141·, ~~ , . (İmpcrio Arcentioa'nuı) temsili 

e • Haberlcra ( A Y Ş E ) i~tek. Uzerine 

~,I. • ~il.•ına Meydan nrmenack için Lltfen Biletlcriaizi erk.en alıuz 
f 1 A.lıaı-ay 2l2 Tclcfoa 266 Tu 

1 ~gün 2,30 da her iki sinemada 

e - Memnu Geçit 
d' 

BU AKŞAM 
Göz kamaştırıcı zar af eti teşhir eden . 
Joan Kravfort'uo 

birinciliği kazanan, taç giydirilen filmi 

BEY AZ PERi 
BU FiLMDE: 
20 nci asrın bir harikası olan (BUZ) revüsünü 

temaşa fırsatını kaçırn~ayınız. 

İLAVE: 

HCCUM 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Bugün 2,30 Matinesinde 
2 Film Birden 

1 - Hücum 
2 - Beyaz Peri 

~ l ~ ~ 1 Çocutu refıhı kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kurumıına 
~ ~ O.....ıarın çiç•tidir. Seviniz okşayınız fakat öpmeyiniz. Yılda Bir Lira verip Üye olunuz 1 Ç~k Milletin en kıymetli hazineıiclir. 

'-k Esirgeme Kurumu Genel Merkezi l ç k E • K G ı M k -----------------! ocu sırgeme uruınu ene er ezi 1 



S.lıife: 8 Türkıöıü 

Yegane mesire mahalli oJan Atatürk parkı yanında 

Kır Kahvesi açıldı 

Her türlü içileçek şeyler, pazardan maada günlerde 5 kuruş; nargile 
ve dondurma, her yerde olduiu gibi, on kuruştur. 

Bütün loş dumenh lcahvtlerde oturmıktan bunalan sayın halkımız te. 
miz bava almak üzere kır kahvtsine buyu,!unlar. 11712 

Pazar günleri bütün meşrubat 10 kuruş 

Seyhan Vilayeti Hususi 
muhasebe müdrlüğünden 

1 - Bahçe kazasına bağlı Ha
runiye ,nalıiyesindeki hususi idareye 
ait kaplıca bir sene müddetle ve 
açık artırma suretiyle kiraya verile· 
cektir, 

~ - Senelik muhammen icar 
bedeli (300) üç yüz lıradır. 

3 - Açık artırma 940 stnesi 
mayısının 9 uncu perşembe günü 
saat 10 da Vilayet daimi Encüme· 
ninde yapılacaktır. 

4 - ihale vaktinden evvel ya· 
tmlmış bulunması lazım gcl~n mu 
vakkat teminat miktarı (22) yirmi 

iki lira (50) kuruştur. 
S - Şartname Adana ve bah· 

çe hususi muhasebesinde görülebi· 
fi~ 11750 

21 - 25- 1- 6 

NEKER 
Sa atları 

fsviçrede rasathane takdirleı ini 
kazanmış!ır. 

Zarif dakik ve tmsalsızdır . 
Adanada saat kulrsi karşısında 

saatcı Vehbi Çömeltk de satıhr. 
11710 11 - 15 

llan 
Köprü köyü camii önünde köy 

mcnfaatına ai t olan dükkan ve kah 
ve 12- 5- 940 pazar günü s~at 17 
de ibalei katiye .. i icra edi!rceğinden 
mezkur saatte taliplilerin köprü kö· 

yü mümessilliginde hazır bulunma 
l~rı ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin 
ht"rgün mümessilliğe gelmeleri ilan 
olunur. 11803 

.---------------------------------------------------
Muhterem Çiftçilerimizle 
Sayın Müşterilerimizin 

' "Nazari Dikkatlerine,,~ 

PHiLiPS 
i Kaynak cihazları 
50 amperden 500 

ampere kadar 
her işe göre ayrı bi~. 

kaynak T ransf ormat~ 
veya kaynakredresso. 
izahat ve teklif isteyill 
Muharrem Hilmi Remo: AbidinP 

caddesi , 
tı•~ 

Telgraf: Remo Adana telefon 110 posta k0 

~ ................. , ............................. ...... 
,TÜRK.SÖZ 

GAZETECiLiK-: MATBAACI~ 
• • • 

tb' Getirilen yeni makinelerle Türksözü TJ19 

cılıkta son teknikle çalışıyor 

1 Türksözü Dünyaca Maruf ve Çiftçilerimizin uzun tecrübelerile metanetleri malüm' 

ve aradıkları matbaası 

''MELiCHAR GRA TiA,, 

.. 40 
TürksO" ~ 
Ciltharı6 

Orak mıkinaları geldi 1 
(Şapkalı adam) markasiyle maruf Orak Makinaları çarklar yağda döndüğü 

gibi tozdan mubıfazah tamamen kapalı olup tekerlekler temamen bilyalidır 

Ticaretanemizde büyük miktarda Yedek parçalar mevcuttur. 

Dünya ahvaline rağmen ÇiftÇilerimizin ihtiyaçlarım temin maksadiyle 
Büyük fedakarlığa katlanarak Mahdut bir parti getirtebildik. 

BiR DEFA ARAYINIZ 

Viking markalı maruf ve tecrü 
beli lsvc~ mamulatı Süt makinala
rımızde ıeldi. 

TORIYE GENEL SATIŞ 
. DEPOSI fERI 

Y AKO BENYEŞ ve oGULLARI 
Kızılay karşısı 48-50- 52 numaralı 
dükkan Posta Kutusu Nr. 9 

ADANA 

Acentelerimiz her vilayette mevcuttur. 
Ceyhan ve hinte rladı actnlfmiz Çifçi. Yurdu Mağaza sı 

7-20 11766 

Kadir Çingi 

• 

Son getirttiği zarif 

yeni t ip harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 

1 
cedveller, çekler, biletler, kart· 

vizitler, haritalar, planlar, mak
buzlar , her boyıia defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve reoı..ıı 
baskılar sürat ve nefasetle uıb 

edilir . 

---~~ 
sıt' 

En modern "' 

mücehhez bull.I 
.,~ 

~ııt~ 
Kitaplarmıı ı Şa~lc bİf cı'll 
Avrupa karı ncfıs 'fO 
görmek istiyors~n~:r;ıııS 
Ciidhanesine gorı 

ttıı"' 
Zarif saıJ 

. ,ııe,. 

1 

Bir cild, bölgede ._ 
sözünün sanatkAt 

~ elinden çıkabilir. 

--------------~-- ------~ 
........................... 

Bu gece 
Nöbetçi eczahane 
Tarsus kapısı yanında 

Halk tczahanesidir 

·t11l 
Umumi neşrt, .1' 

c,8' 
Macid 

.. J~ 
Adana Türks0 


