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~LMAN ORDUSU 
0ANiMARKA'YI 

-DUN 
iŞGALE 

NORVEÇ VE 
BAŞLADI 

. 
Müttefik donanmalariyle Alman donanması 
arasında bttyük bir muha.rebe oluyor 
Mühim ingiliz kuvvetleri 
Norveçe doğru yola çıktı 

Bay 
dün 

ı: Pol Reyno 1 ve Daladye 
,. alelacele Londraya'll gittiler 

beyanatı 
\" .......... .-..~ ................. ...... ........ ~ ~ 
; Reyno ile Daladye ! 
• Londra ya gittiler •! • • 

• i Londra: 9 ( Royter ) -
i Fran•ız b aev ekll i Pol Rey · 
i no ıl• harp k o mitesi Relal 

i Bay D aladye l ondray a g it· 

• . • . • . 
• . 
• . ! m •le r d ir . t 

'· ... ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .... ,. .~ . ... . 4a 4 • 
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Komedi -F ransez 
mizden ayrılırken 

memleketi
anlattılar 

artistleri 
ihtisaslarını 

l~tnnLul ... e Anltarndn tem iller· 
verdikten 'lonrn Berutn gitmek Uzere 

Komedi - Frnnsez ıırtistler1nin şen· 
rimizdcn gt'çmiş oldugunu dnhn evvel· 
cc de ynzmıştık . Yuknrıyn koydu · 

ğumuz resimler Frnn-;ız s:rn:ı.tkiırlnrı· 

nı Adnnn gnrınd:ı gezerken göster-

mektedir. 
Trenin dıırdu~u pmuddctçe şthri-

( Gcı i i UçUnc.U snbifcde ) 

suyil düşürmek için icabedrn he r şe
yi yapacağını ilave elmiştir. 

Alman Baş kumandanlığı da kısa 
( Gerisi bt'~İnci sabifede ) 

Oftkka toer 

Buz ve su fiyatlan 

Belediyenin bir muddet evvel 
: balkın men fontlarını ileri sUrerek eym 

su fi) ntlarını indirmeğe te~ebbus 
:ettiği h'ltırlar<ln olsn g~·rektir. O za· 
:man[barda~ı bir kuruşa snblmakta. 

olan İJi suyun fiyatı yirmi• paraya 
indirilmi~, fakat "uculan·n v"' kahve• 
cilerin İsrarı knrşısındn beledİ}'t', fi
ynh bir kuruşa çıkarmnk mecburiye
tinde kalmıştı. 

BugUn Belediyenin kendi malıı 
olan fabriknda yaptığı buz fiyntl1ırı· 
na kiloda yirmi para zam ettiğini 

öğreniyoruz. Adannda su nekadar za
ruri bir ihtiyaçsa buz da o kadar za• 
ruri bir ihtiyaçtır. Adanada belki • 
buyuk halk kutle:;i iyi su içmt'z ama 

therkec:in, yazın kavurucu sıcaldarua

rcJa•aldade kuyu !llularını' soğutmak 

içi~ bir parça buza ihtiyacı vnrdır. 
Sonra, çok iyi habrlıyoruz k:ı, 

geçt'n senelerde belediye mt'cli-;indc bu 
buz meselesi mUdhiş bir gurultuyo 
.sebeb olmuş ve bugUn hemen ekseri
i ;, İne bell'diye mecli inde olan aza

lar buzun halk için çok zaruri bir 
ibti.yaç oldu~unu, hatta fukaralar a 
pnrasız da~ıtmnk lazııu geldiği

ni söylemişlerdi. 
Öyle znnnediya;uz ki, bngUo 

vaziyet deyişmiş, Adana hnlkının hl'p• 
si huz dolnbına 'labib olmuş <leğildir. 

Belediyenin su fiyatında yirmi 
paı·a tenzilat yapmak için sarf t•tti

dini gnyrcti göz linUne getirerek bugUo. 
kendi mnlı olnn buz fiyatınn zam 
yııpmosını biraz tuhnf buluyoruz. 

1nsnnın aklınn: demek ki ncı~di
ye nncnk bnşkalnrının kesesinden fe· 
dnkarlık mevzubnhis olduğu zamnn hnl
kın ihtiynçlnrım mcnfnntlnrım d U~U • 
nUyor. Varidnt temini mevzubnbis 
olduğu znmnn halkın ihtiyaçları ikin
ci plana geçiyor, gibi bir fikir gt>li
yor. 
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IİOYOK MESELELR 

iktisadi buhran, 
Çin pazarları 

H alk arasında tedavül et 
nıemekle beraber dünya 
tıcaretindc altın, esas 

Tür c(SÖ;. j 

, 

k
. d\l 

Çeltik e ıw 

o 1m k rolünü en uf ak mikyasta da

hi kaybetm"miştir. 

Tarım satış kooperatifi 
dün :çalışmaya .başladı 

---- ı· ~e keti Ceyhan Be'e pılBt 
Sahç~de zeriyat ya ~le 

Sıhhat Vtkaleti sıbh•t;~ Muharip ve gayri muharip, hi-
taraf devlctlcıin muhtelif bankala
rındaki altınların büyük kısmı, satın 
a,man harp levazımı, mühimmat, e~· 
haım nakil vasıtalariyle Birleşik 

Amerikaya sevk edilnıİş, yeni dün· 
.yadaki bar kalarda bulunan altın 
mevcu !u 18 rnilyar liraya varmı~ · • 

tar. 
Buna rağmen Birleşik Amerika 

memlekC"tlenn 1eki işsizlerin istatis 
tiklere, amele sendikaları tarafından 
yapılan nf'Şfİ yata dayanan sayısı 1_2 
milyon miktarınria gösterilmcktt"dır 
bunun en büyük amili, 1937 sene
sinin temmuz ayının yedinci günü, 
400 milyon müstehlik nüfusu barın 
daran Çin ülkesinin tamamına yak· 
lapn kısmını 1, japonya tarafından 
istilisiyle büyük sanayi memlckC"t· 
ıerinin ve bilnassa birlrşik Ameri
kaoın ihrac•atına k.ıp 'tılmasıdır. 

Bütün bu düşünceler, hrsaplar 
birleşik Amerikayı, Çin istiklalini 
ve açık kapı ıiyasetini iade çarele
rini aramak vc.zıfesiyle kar,ılaştır 

maktadır. 

idare heyeti seçildi 
Jünden itibar'n Adanada ikti· 

sadi yeni bir faa 1iyet başlamıştır. 
Çiftçil'r Birliği salonunda umumi 
hey' et toplantısına dün yapan Ada· 
na •farım satış koopnatıfi. idaıe 
hey'eti intihabıoı yaparak Adananın 
iktısadi hayatına faydalı bir teşt-k· 
kül olarak kat ıştı. 

Saat 11 de başlayan umumi hey 
et içtimaına Ticaret V .-kaletini tem 

1 
silen vi1i)et idare hcy'eti azasından 
Bay Vakkas Ferid Sıvış. Çukurova 
pamuk ihracatçılar birligi umumi 
katibi Bay Zeynel Besim Sun vt-. A
dana ziraat bankası zirai krediler 
şrfi Himi Diker iştirak etmişlerdir. 

lntihabtan önce Zeynel Besim 
Sun umumi hey'et azalarına koopc· 
ratif mevzuu üzrrinde açık bir lisan
la geniş izahat vererek tanm satış 

( Gcriıi üçüncü sahifede ) 

--------------------------
lstaobul şehir tiyat

rosu ilk temsili bugece 

l§tanbul şı-hir tiyatrosu 
sanatlcirları bu akşam ilk 
t,.m,illuini Aşri sinemada ve 

receklerdir 
Sanatkarların Lu akşam oy 

nıyacılkları eser (Herkes ken· 
di yf'rine) iir. 

·--------------------------
Sulama tecrübeleri 

Adanada bu sene yapılacak o· 
lan büyıik sulama trcrübelerini Zi-

raat mektebinden Cenar.i akçer ile 
nümune çiftliğinden Sami Güven· 

c·n idare edec·kleri Ziraat Vekile. 
tinden bildirilmiştir. 

• . d B Asııt1 b 
umumıleı ın en ay 1110t• 
Cenup mıntıkası çtltık. CeY,,; 
Bay Harun Bereket 

1
' ki•'' 

Ptı 
bahçe kazalarında ya • • ete 
1 . d.. , ı •Y • rre eııt rapo u un bbı 

111 51 
lcrdir. Bu kazalarımız -ııfi 

• .. . ırÖ'" 
ra ı duruınlaı ı musaıt • ·at 

'k k , ··k'"ınlerı ç~lt ı anur.u nu u l(aı•I 
kin yapılabilecektıt· guıt 
rapor münderecatına u~ diri 

hı , 
hazırlıklar yapılmıuı · til 
H . k.. e11S 
arunıye oy sa> 

tedris kadro · 
Şehrimiz il:C te.Jriflt ~ 

B A E,e,, 
lrrinden ay sam ticO ' 
Eğitmen kursu ilk ö~ttkıett 
tişliğine ve öğrctıneolı. p.rf... 
zici Başö~retmen Reın~: it 
NaşiıJ Erdem tayin edı ııı 

felaketzedelere \1: 
için alınan baY". 

F elikdzedclere te .. ~ı 
üzere ~e~ha.ndan 12 t 

0 J 
yaa edılmı~tır. . il' 

Büyük Okyanosta Birltşik Ame· 
rikı bab,iyesinin yaptığı manevra· 
nın sebebi, Çıni inal ve istis narı 
na tabi hulunduran Japonya alty 
hine hareket hdzulıkları a ait mü 
him bir nümaviştir. 

Bir tashih 

Ye bugUnkU belediye toplantı•• 

Bu öküzlerin b~herıo 
Yetimlidc orman yangını yatı 3379 kuruştar. J' 

. d'liı 
Yaran şeh,ıw 

1939 Yı'ı hirincikicıununda Çin 
milli hükii ·ııf"tine vr. büyük müca · 
hit Marrşal Ç"n · Kay Şek, par
-tisine ihanetle bir tay)"areyc binntk 

kaçın Vanı'ın Jıııponya tmrinde 
Nankinde kurdutu merkezi Çin hü
lcümetini Birle~ik Amerikadan baş· 
b, lngilterc, Fransa, Sovyet'er Bir· 
diti hükumetlui de tanımamaktadır. 

Birlrşik Amerika, 400 milyon 
TıÜfusu havi Çin pazarını kuıtarmak 
için belki de pek yakın bir atide 
J •ponya ile harp yapmak mechu· 
r;yetindedir. 

Şc.-hir mrclisi hugün saat 14,:·m 
da nisan devtesi ikinci toplantı~ını 

yapacaktır. Bu münasebetle g ·çen 
haftaki müzak,rel~r esnasında ya· 
pılmış bir yanlışlığı tasb h ediyoruz 
geçen toplantı müzakerderini nak· 
lederktn meclis azo,ından B. Şekip 

Beriktıin bir takrir münasebetiyle 
yine azadan B. Recai Tarımer için : 

- " Şirketin belediyeye devre
dilmesine dair kanundan bi haber 
bulunduğu anlaşılıyor,, D.:diği ya
zılmıştı. Sonradan bize bildirildı~ine 
ve bizimde yapdı~ımız tahkikata gö 
re il Şrkip Beıikerik : 

B. Re-cai Tarımer ~u kanunun 
tetkik ederlerse tenevvür ederler. 
dediii anlaşılmıştır. Bu yanlış anla
yışı tashıh edn ve özür dileriz 

Ka•santı: (Hususi) -Yetimli kö 
yü şima!indeki Devlet ormanlarında 

P cızarte-si günü bir yangın çıkmı~tır. 
Alnanı tedbirler neticesinde Sl'ı 

günü ıörıdürültn yangın .fan hasıl 

olan hasarat bafıftir. 

Halkevi genç\eri Konya 
ve N ğdeye gidiyorlar 

Konya ve Nizdeye a işa tem· 
sil vermek üzere gi ircek olan Hal· 

kevimiz temsil şuı.,esi gençleri 17 
Nisan Ç<frşamba günii Konyay• ha· 

reket edec"lcleroir. Konya ve Ni~
deye dekorların• da beraber ıötü· 

rtcek olan gerıçlerimir. hu styahat 
için çok iyi h~zırlanmaktadırlar. 

---.. o' 
Korunma, aı0 ı9 

tecrübesi yaP' , 
. . h•"' 

,, 
Yarın şehri:nızcle ı1t 

larına karşı müJafa• 
tatbika~ı yapılacaktı<· ""e"'e 

h t ~ 
Bu ta.tbi~at da 

1jıkO~ 
du~u gibı yıne dtıı> d• 
varında cirid meydarı•:,j.,ıİ1 
Bu büyük tatbikat şej~c0'~ 
bertik mü fürü 5,~ tırıl•' 
Gürle taraf ındao yayıerİ"e. 
sıf korunma tcşekkU 

1
• ,..t I 

t• ııv f şahıs bu müştt"rek f ,,de 1 

. . k j5tı t 
l:iı1lkımız ıçın .ço. ef1 bı.I ,~• 
na şüp~e edılm1Y . ·•t d 1. · ... ı • .,,,, 

----• h•ıkesin sevretınesı 
1
.,, dı1':) 

Briand'a dair 
f ber 1"' _d:t;./f,ı ce Vıliyet se er bt°'-

dan evle:e dağıtıl•ll k"" 
kerre daha dikkatle 

0 ı.ti"' 
İngiltere ve Fran~:.ı. l\rumda, 

mUstakbel Avrupa birJilinin nUve~i 

sayılabilecek. bir ittihad kurulmu1tur. 
Ve bu ittihad şimdi her sahaya teş· 
mil edilmek U:ı:credir. '' Birlc~ik Av· 

rupa devletleri ,, tezini ilk orb.\'a 
atan maruf Fransız ricalinden iki-

yandır. 931 de vefat eden bu z:.ı.t. 

sulhpcrvrrlikte en idealist olan in an· 
dı, Ve bu ruhtan mulheıu olarak, 
9~0 ıencsi onlarına doğru Milletler 

Cemiyetine , " Birleşik Avrupll dev· 

~~------~~--~~~--

' OONON MEVZUU ' 

letl.:ri ,, projesini verdi. Briya'nın bu 
teşebbu . ıı ilk defa alay mevzuu ol· 
du. 

Ô ,rlc ~öruluyor ki :hrupa ,uHu 

kavuşunca Briyana hnk verilec-ek ve 
bu proj e ele alınacıı.ktır . 

Briy an lı.:ı 6:? de Nanteste doğmu 1 , 

hukı..k tah1ilini Pari~te ikmnl ettikten ıiye ederiz . att• t' ,ı• 
Yarınki tatbık . ıe g . sonra bir muddet Avuk>ltlık ve g•· 

zetecilik. yapmı1hr. 902 de mehu• ol• 
muş qazırlıkla.r yapmış baş.,ekaleti 

i<lare etmiş, 190;) de kili~e ile devle· 

tin ayrılm~~' hakkınlaki me;thur ka· 
nurıu Parlamentoya verıui~tir. 

Almanya ile anla~mak için çalı-

şan bu zat me~hur Lokarno misakını 

*** 

gın ve sis bomb•1'' 1~ ~ı~' 
•• 11 rıe 

ların hemen bühJ 
art ~ 

lacak ve taYY d'ltce 
harşı ittihat e 

1 v~ 
gösteı ilec"ktit · ~J' 

ŞEHiROl:'. 
0
/; 

dii" ı ~;fi j 
Şehrimizde i ,~ıy 

hulutlu, hava hii!' 21 
çok sıcak gölge e 
muştu. 



~b, "• ~ v•rtları 
12 Kuru§ 

'1)'/ıJ: 6 • 12UO 
::ı 

.. 600 ., 
300 ,, 
100 

..... n,, 
t ~d 

1
. nıcnıleketlcr ıçın 

! 'll\sra~ 1 dc~işmez yalnız 
' Jı· 1 

zammedilir. 
anlar · · 'd t cd·ı ıçın 1 nreye 
1 !belidir. 

Türksözü 

Türk - lngiliz yardım 

komitesi toplantısı 

Londra : ~ (Royter) - Türk -
lnriliı yardım komiteı:i bug~n tekrar 
toplr.nmıştır. Komite Erzincanda yüz 

yataklı daimi bir hastanenin kurulma
sı tasavvurundadır Lord Loyd•n bu 
yoldaki beyanatına Türkiye bü ük el
çisi Rüştü Aras teşekkürde bulun

muştur. 

Londra : 9 (Royter) - Bugün 
lsveç parpamentosu acele bir top-

lantıya davet edılmiştir. Bütün Is 
veç kara, dtniz, hava ordularırıda 
izinler talik edilmiştir. 

Hollanda da ayni tf"dbirleı in alın 
dığı 1 itdirilmektedir. 

•• 
Stokholm : 9 (Radyo) - Oslo 

öoünJe miihim hasara uğr atılan ve 

karaya oturan Alman kıuvazörünün 
Alman donanmasının en mühin bir 

parçası olduğu anlaşılmnkta bu kru
vazördür. 25,000 to:ı'uk o!up 9 da 

ne 24 lük topa malik oldu~u gibi, 
normal mürettebatının miktarı da 
1500 ki~i •ir. 

Lorıdra : 9 (Royter) - Mosko

vadan verilen bir hanere gör~, Sov 

yt:tler L.kan ·frıavya m•selı>sine ka· 
ıışmıyac::ıktır. 

ı Dün dört ·Alman 
ticaret gemisi battı 

BiRDE DENtZALTI llATIRILDI 

Londra: 9 (Royter) - Dün ba· 
tırıl an Rio dö jcner) o adla gemidt>n 
sonra bugün daha üç Alman ticaret 
gemisi batııılmışhr. 

Ayrıca birde Alman tahtr-tbahi· 
ri batmlmıştır. 

Komedi-f ransez arrist
leri memleketimizden 
· ayrılırken ihtisaslarını 

anlattılar 

1 

( Birinci sahifeden artan ) 
mizde kalım detcrli Fran .. ız c;aoat-

' karları o gUnktı ekspresle yollarma . 
dev':ım etmişlerdir. Yol.in kendileri_)·
le görUşen bir muhııbirimize artistler• 
den .Madmazel Mari - Hcl ve B· 
Yond memleketimiz hııkkıodaki ihti
<;Ac;laranı , intibalarını anlntmışlnrdır. 

Madmnzel Mari • Be! lstanbul 
ve Ankarada kendilerine karşı göste· 
rilen alaka ve iltifotlardsn fevkalade 
mUtc:hassis olduklarını ve Turkiyeden 
unutulnmıyncak hatıralar ve ihtisas· 
l:ırla nyrılmakta bulunduklarını c;öy· 

lemişdir. 

Bundan sonra Ad:ınadaki hava
nın gUzelliğindc:n gUneş ve ye~illi~iıı 
hc>llnğundan hnyranlıkln bnh,.edc:n ar
tidler Aılnnndn bu_yuk 1,ir sahne o
lup olmadıgını ıornıuşlar ve: 

- lhırndn da bir glln kalnı·ak bir 
temsll V<' rmc,ri çok arzu ederdik. Gele· 
l'ek defa ynpılınakdn old•ğunu söyle· 
diginiz l lalkevi salonu her halde bit· : 
mi~ olur cb Adnnada da tt"msil vermek l 
imkanını buluruz demişl erdir. 

3 : S-.hife 

İngiliz elçileri içtimaı 
Londra : 9 (Roytcr) - Londra

ya çağmlan lngiliz elçilni içtimaı 
bugün de devam etmiştir. Konuş

malara Lord Halifaks riyaset etmiş
tir. 

Garp cephesinde vaziyef 
Londra : (Royter) - Mozel neh~ 

ri sahilinde buiÜD şiddetli topçu 
faaliytti olmuştur. 

Keşif uçuşları da yapılmıştır. 

Tarım satış kooperatifi 
dün çalışmaya başladı. 

-ikinci sahifeden artan -
kooperatifinin Adana çiftçisine te-
min edcceti rrfahı misallerle anla
tarak kısaca kooperatifçiliğin tarihi. 
ni ve Avrupadakı bu günkü koope-
ratif hareketlerini hülaaa etmiştir~ 
Karadeniz ve Ete mınhkuı müstcth· 
sillerinin satış kooperatif'eri sayesim
de kazandıkları refahtan bahseden 
Z. B. Sun'un izahatından köylü or
taklar pek çok memııun olmuşlar· 

dır. 
Bilahare bir kongre reisi ve iki 

katib seçilerek idare hey'eti intiha· 
bına gf"çilmiş ve gizli reyle yapılan 
intihabta idare hey'eti azalıklarana 
Ahmed Turhan, Hasan Coşkun, Mu~ 
hittin Akgül ve Ali Ôztürk s~çil
mişlerdir. Hakem hey't·ti intihabında 
İst' Gani Gürıgör. Mehmed Ateş ve 
Hasan Ôzcan r~y almışlardır. Kon
trolörlüğe Nuri Ergün ve eksperlita 
de Evliya Güngör getirilmişlerdir. 

lntıhabı müteakih Miıli Şef'e,. 
Baş Vekilimize, Ticıuet Vekaletine 
ve C. H P. Gend Sekrr teı )iğinc. 
tazim telgrafları yazılmıştır. 

GÜNÜN M 0 H 1 M 
: E S : L E ~ E_R_i __ K_A_R_Ş_l_S_I _N_D_A ___ ı 

lsveç demiri meselesi 
Nn,·ik körfe1i yoliy le sapılan ls,·cç demiri ih

rrı ::aatına dair Norveç tarnfmdnn neşredilmiş olnn 
bir notn istinaden b11 sene 1 marttan 20 marta ka · 
dnr trırnsit ~·oluyle Almany aya gcçeıı demirin 
61923 ton . lngiltereye geçen demirin İse 159i~3 

ton oldugu anlnşılmı~tır. 
Harp başladığı eylul ayındaııb~ri Almany:ıoın 

her ny Nn.-ik yoluyle nlınğı demir miktarı topar· 
lak raktım oln\ak eyl(ilde 70000 ton, teşrinicvvc:lıle 
16000 ton , teşrini anide 73000 ton , kanunuNveldc 
96 bin ton , kaırunusanide 2~1000 ton, şubntta ıı;e 

99000 ton idi. 
Buna mukabil huy uk Britnnya ayni forik ile 

ayni ay lar zarfJ'ıdn ayni "Denbalardau şu miktarda 
d~mir çekmiştir. Eylllde !0000 to• , te~rine\•\•eldc 
117000 ton , teşrinisnoide 59000 ton , kanunc:vvelde 
76 bin ton , kanunusanide 14800 ton ve şubntt:ı. 

131000 ton .. 
Vaziyet böyle iken lngiliz hukfi ın etinin lsvcç 

deır.irinin Almnn_)ay a gitmesine mani olmnk için 
bir harekette bulunnc~!; .... kuvV'ctlc Umit olunmnk · 

tadır. 

E ao;en lıhım gelen tedbirleri tetkik için bir 
muteha~~ıc:la.r komitesi işe başlamıştır. Fak.at Lon
dra hukiimetinin siyasi yol ile bitaraf memleketlere 
ihtarda bulunmaı;ı da muhtemddir. 

Bu ihtarda k:ıkiki bitArnflıgın her hangi bir 
tarafı tercih etmek olamıyncaga bildirilecek ve ka
ra sularının Alıııaoya tarafından kullanılması mes
elesinden .lcati c:urettc i~aret olunacaktır. 

Netice elarak şunu söyliyebiliriz ki kom~u dev
letlerin Almanyaya yardım etmemelerini tcaıin ~çia. 
lngilierere hukümeti daha cidd1 tecll.ıirlcr ~acak
tır. 

2 Ni~an tarihinde O loda toplanmış olan Nor · 
Ycç parlamentosu bu meseleyi ehemmiyetle tetkik 
etmiştir, Londra mahafilinde duşünuldUğUne göre. 
son olarak Almanların lsvec &emilerine yaptıkları 
taarruz hareketlcrindl"n sonrn Norvc ç'in Almanya 

lehine bir karar vermesine imkan görUlmcnıek te ve 
Nnvik ile Alm:ın limnnlurı ar:ısmda sey risef er eden 
gemilerin Norveç k:ırn suları dnhilinden geçmesine 
oıUsnade olunmıyn cnktır. - Lötan 
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AvRuP• .-osrAsı Dünya siyaset maçlarını rahatça takip eden 

Arnavutlukdaki 
25,000 ltalyan 

Avrupa Galerisi nihayet harp sahası oldll 

--
Y İfmİ b<'ş bin iıalyan İ~çisinin 

Arnavutlulca genderilmiş ol 
malırını, İtalyan mattuatı, re· 

ıımın. Lütün mıntıkalarda istıhsali 

NORVEÇ 
VE BEŞ MÜHiM BOGA 

inkişaf ettirmek programınıo tabii Dün ve Dün gece aldığımız ha-
bir neticesi olarak göstermek isti· herler, Danimarkanın almanlar tara-
yor. Malum olduğu üzere Libya ve fından ani bir işgale ınaruz kaldığlnı, 
Habeşistana da ayni şekilde işçi yol keza Norveç'ın Beıgen ve Oslo sahil 
lanmıştı. şehirlerine AJman ası.t'rlerinin ihraca 

.. Bu kere ltalyanlar iki milyar li· ~:~~~:~ı!ın~~;~~~~~:~~mi:rik118~emı~ 
ret sarfederek Arnavutluğa yep)eni bogaıa dair oku}uculaumıza b:raz 
bir ç~hre vermek istemektedirler. malumat verelim: 

ls\·eç nazırlarından M. Sandler'io 
Bu vaziyet ecnebi müşıbitlcrin bir sozüne röre Şimali Avrupa uzun 

nazıra dikkatini çekmektedir. zamandanbeıi <seyircilerin dünya ıi
siyasi maçlanth rahatça takip edebi-

• Bilhassa İmer işi için bu uma· lecekl~ri bır gdleri • dir. Bu galeride 
nın intihap edilıuiş olınuı harekette cotr~fl vaziyetin beynelmilel kıym<'t-
gğsterile-n istical (çünkü bu 25,000 leri, Ballık ile Şimal denizi arasJndaki 
JAtlyın işçi bir iki (Ün içinde Ar borazlar unutuımuştu. Bu botazlar 

Norveçin en r.enubu garbi noktası o 

mış olur. 
Finoi \'e Jcyland topraklarının 

şimal kısımları ile Danimarka yarım 

adasının bu mintıkadaki sahilleri az 
çok garbi Jütland'a benzer. Fakat 
bu mıntıkada bulunan bir çok ada. 
lar ayrı olmaktan ziyade birbirine 
zincirlenmiş bir şekilde batlı olarak 
uzanır •. Bu adalar çok küçük botaı. 
lar ve d~r kanallar i!e apılmışludır. 

Gerek ziraate, gerekse ticaıi nakli
yata eh erişli bir h tle sokulmuşlar-

:dır. 
Ya ım adanın sahilleri üıerinde 

Fuyor lesmıye edebilecetimiz derin 
körf zler ve bu kö•fe1lerirı nihayetin· 
de lımanlar \'ardır. Bu havalidc man· 

ınawtluta ıeçect-klerdir ) Ve iıçi. lan Lindesna burnu ile Oanimarkanın 

fan şayanı dikkat ıörülm~kt~dir. yahut Jamer But (~oyıı) l<ôıfezi a
rasıncıan başlar · Bu koy Almanya sa- * 

Yazan 

* * 
!erin askeri tefkilita malik olma· şimal sahillerini teşkil eden Kalamile 1 

Soara imar işlerinin ne oldukla- billeıindcn başhyan Dün'Jcrin deva-
•• da henüz malum detildir, mıdır. --------------• 

Daha cenupta kaldn Romeo, Ma-
Belki ~mın, belki demiryolu bel· noe ve Fanoe adaları Dan•markalılara 

~ elefon şebe-kesi veya radyo te· ajttir. Sahillt:r daima fırtınalara maruz 

zara g:ttikçe beşeri bir hal almakla· 
dır. Jelandın şıukında bulunıtn Oani· 
marka mN~ezı Kopenhangda tama· 
men Is vece karşı açılmaktadır. 

.isal• istasvonlar1 yıpılacak veya kaldıtı için ( o kadar ki, 1825 sene· 
Araıvutluktaki madenler çal~tınla- sinde fırtınalar karayı kcpararak bir 
caktır. ~da husule getirmişlerdi) hemen da· 

• ima oturulmazlar. Esbjerr' de olduk
Şunu da hıtırlay~lıın ki Arnavut· ça mühim bir liman vardır. Bu nıüna· 

IUk taCI ile ltılyan tacını birl~ştiren sebetle Danimarkanın denizcilik ha· 
hidiseler 19J9 nis..n iptidasındıt baş yatı şark sahiller ne, yani botazlar 

Burası artık hakiki boğazlar mın
takasıdır. Kateıat boğazı yüz kilomet
re kadar bir genişliğe maliktir. Fakat 
Sund boğazı böyle değildir. · jeyiand 
ile lsveç toprakları üzerinde Malmoe 
memleketi arasında kalan bu botaz 
ancak yirmi attı kilometre genişlikte 

oldutu ıibi bazı yerlerinde de geniş
liti dört kilometreyi tecavüz etmez. 

mıntıkasına çevrilmiştir. 
famıştı. Butün bu hidiseler üzerin- Botazların birincisi 310 kilomel· 
den tam bir sene ı~çmiş bulunu re uzunlııtunda ve yüz kilometreden 
)'Of. fazla j{en işliktc: olan Sk~jerak bota-

Buıün artık bir Balkan dtvletı zı 1ır. Danimarkanın cı:n şimal noktası 
v1ıiyetinde olan ltalya her türlü th Skajen ile lsveç sahil mıntıkası Gö

teborg arasında bir hat çizilirse ce-

Yarımada ile Fioniya arasında ka
lan küçük Belt bu Fioniya ile Jeyland 
arasında bulunan büyük Belt boğazla
mıın genişlikleri de sırasiyle on iki ve 
yirmi kilometredir. Bu mıntıka tama-

tiru1e ve her hadiseye karşı hazır nupta Danimarka denizi kalmış \ ' C 

bulunuyor. Paris · Soir bu hat ile de Kategat bo~azı başla-

- .. --------- TARiH CoclRAFYA J Şakalar 1 J 
1

----- ihtiraslar mevzuu: Akdeniz 
Hangisine? 

- Şu mektu '>u Bay Atlamaz 
othana verir misiniz ? 

- Hangisine efendim ? Onlar 
i 1<i kardeş, Mehmed ve Ahmed • 

- lzmirde evli bir kız kard~şi 
o lana veriniz. 

· Fransız fıkrası 

Meyhanede bir adam söylenip 
duruyordu: 

- Nazi erkanı için aylarca .se. 
ve ıeve çılış.rım da Reno kabinesi 
İçfn bir fÜn bile çalıımam ! 

Bu IÖıler meyhanede fırtına ko 
pard1. Polis çatınldı. Gelen memur 
böyle tefevvühatta bulunan adama 
sordu: 

- isminiz nedir ? N~ iş yapar · 
•rntz ? 

Bınlerce yıl e..-vel dünyanın merkezi :.arılan ve buıün de, muh telif se
bepler!<' münakaş• ve ihtiraslar mevzuu olan Akdeniz, tarihte oldu~u ıibi 
şimdi de büyük rollere sahiptir. Bunlım izah etmeğ'e ve habrlatmııt .. lüzum 
yoktur. Akdeoi:ı:de ne fİbi menfaatler çarpıştığ'ını ve bu denızin hangi tez
lere mevzu teşkil ettitini düşünmek bıle kafidir. 

Akden·ı bir ucundan öbür 11cuna 3850 l. ilometredir. Gel'işliti 1500 ki· 
lometre, sathi mesah~sı 2,5 milyon kilometre murabbaından biraz fazla .. 
Şimal ve şimal garbisinden Avrupa, cenubundan Afrika, şarkından Asya ile 
kopalıdır. Ancak cebelüttaı ıkla Okyanuslara, Boğazlarla K.1radeııi2e, Süveyş· 
le Kıııldenize açılır. Akdenizde tarihin ilk tanıdıtı insanlar Fmikc t .. cirle· 
ridir. Bunlar, sahillerin muhtelıf mahallerıncte koloniler lcurmuşll\rdı. Finike • 
lil1..ri K4rtacalılar takibctrniş, Yunanlılar ve Sicilyalılar da koleniler kur~ 
muşlard .r. · 

Bundan sonra Akdenizin bir (Romalılar rölü) hitline gelmesi b11şlamış, 
fakat bu da zamanla geçmiştir. Akdeniıde muhtelif küçük denizler vardır . 

fakat ısıl deniz, ltalya yarımadası ile Sicilya adası üzerinden satda 
ve solda olmak iizere ikiye ayrılır. Şark havzasının derinliği Moranın cenu
bunda 14400 kademdir. Garp havzasının Sardonya iarkında derioliti 12200, 
Cebelütarıkta 2500 kadem tutar. Atlantik okyanusundan gelen akıntı ol
masaydı, Akdeniı Şİfl'diye kadar kurur ve bir tuz gölü haline gelebilirdi. 
Çünkü akdenh., tebehhur sulariyle, nehiılerden aldığı sudan üç misli fazla 
su kaybeder. Karaderıizden ırelen akıntıların da hayli yardımı vardır . 

st . ka oıll ılı,. men denizci Oanımar • ya~ı,· 

teşkil etmekte ve ba~rı 
yl\lını ifade etmektcdır ·do~ ~ 

lsveç ve NorveÇe bidtr1 
yaklaşan Danimarka ~ rı fİ"" 
lsveç tesiri almış olduk arıi 
sahilleri sakinleri de Da O ~ 
tesiri altında kalmışlardır~eletİ 
cenubi lsveç halkının le kte ~ 
marka lehçesine benze~~ qr 
li l.sveçte oturanlar bu 1 I 
lükle anlamaktadır. kı '' 

Ş. l d .. 'I n.ıtı• ıma enızı ı e P.-

lngiliz bahriyesine Alınan ~ 
firmeyi müşkül kılan bel8'1 
karaktere maliktirler : sı 

Baltık denizine gi~ k•~~ııt. 
gibi lskandinav memlektl kled' 
köprü vazifesini de gö~e tJ" 

Hale!! he~ ~~n fer~~e~ıı 
birkaç kere buyük ekspre ' 
!arını Dar.imarka topra.kl~'ı~ 
Hclsingör'den lsveçtekı eo'f' 
veya Kopenhagdan Malın ti 
mektcdir. Berlin ve HaınbıJulıd~ 
nin bazı vagonları Varne~. 
elborg yoluyla da Göte ,dıt· 
holm ve OsJoya ulaşmakt ,,J, 

Fakat bütün bunlara !
1 

tı". 
- kUlı r,J 

tazlarda scyrisef ~r ınuş t>Of'.ı 
zan tehlikelidir. Skajarık 

111
;/ 

mali garbi rüzıirlanna ta ti., 
Çlktır. ,ı 

Baltık denizinin dahab., 
hafif sulan su üzerinde 

1
(1.1 

halinde şimal denizine d0f ıı .;e ~ 
ta, buna mukabil daha tııdt~rtil 
olan şimal denizi sula.n ,e'f"! 
mukabil istikamette bır et yatd,t 
le getirmektedir. Bu ce~~d~t~~ 
geçitlerde bazan çok ~I ,
ve" müthiş anaforlar teşkı dıl'· .A 
risef eri imkansız kılınakt• cJOI' . 

rle• Belt boğazlarına ~a cfl ı~ 
reyanlar, Sünd b .>taıı~ındif· ,et 
dotru cereyanlar hak• ,d 
Belt bot ızl.u ı birçok k 

1.'°'"0~ 1 "" 
. b''" ~,.-ile dolu olduk.tarı gib•. 1,}1' 

!arda da kalın bir sıs 
kaplı bulıınuılar. . tJell 

Tabiat Şimal deniz•" ıcoıt ı 
deni,ine geçen yoUarJ~ne "e. ~,. 
İskandinav memleketler . etdl'!ra' 
sa Danimarkalılara ıevdd•' bİI 
lınd'dan Rornholın'e k• 114~ 
mıntıkaya Danimarkal•11" . i 
bilirler. · ıif'1!... 

. 1 ... ır 
Fo1kat Kıel kana ı ,,~• "'~ 

men değiştirmiştir. Alın:, "e ~ 
nal usitasiyle O ani ınar .. ,.a~ 
sa botaılar üzerinde ~ 0 1111 _, I 
kimiyet tesi~ine niuvaff .a e:!,?.O.' 

e"" ı Bundan birkaç ay_ Jf , . ( 

kalıltrın. hadiseler "'"" ııısıJft~,,.-"' 
sözleri sövledıkleri dııYıJ tJe~ıl'4,,. 

"Bize bazan Baltık b'' t•" ~ nahtarlannı elinde tub ıı.it.',ı; 
mesuliyeti atfolunu< • fıl . ~ıO • ~ ,/ b•'· ~.. ,,. tarlar bir zamanla~ "iel ,i#' 

Aldıiı cevab şu oldu : 

- ismim Jan Lapd. Mezarcı
yım 1 

Süveyş kanalı çekildıkten sonra Akdeniz, Hındistanı ı yolu ol· 
muştur Bu denizde 400 tüıfü balık vardır. Halbuki diğ'er denizlerin hiç bi· 
rinde bu kadar çeş i t bollug-u yoktur. Tunu~. Trablos, Sicilya ve Bolear 
sahil erinde mercan da çıkarılır. 

idiler .. Fakat bugıın d•" bl ~ 
Almanlar bu anahtartar ~11 
di elletin ie tutuyorlar·•j r ~d f"..I 

Bugün Oanim'\r~a.lı 1
ç1t.rf' 

ki bu bota·dardan g-ı rıP ıifet
fi gibi idare edecek v• 

( Gerisi ~ıtaııC• 
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ALMAN ORDUSU ;DÜN NORVEÇ VE 
.DANiMARKA'YI iŞGALE BAŞLADI 
~'•ncj 
ltbıit •ahif eden artan ) 
·~ ~eşredeıek, Danimarka ve 
ıçı11 ~:arıflaklarının korunabıl· 
~eti h'!'an ordusunun bu iki ''ek 111hYesi altına aldı~ını, 
'dılııı~tterden birisinin tamamen 
)'Pi~ ve diterinc de ihraç ha· 

,, b "•~ta oldutunu ve geniş 
'ı~ti ıırııı vücuda ıetirilditini l. r. 
111.Jr,. 
)ı f ·: (R.oyter) İsveç ıenel 
'e~"ı .~ilde ted biner alma ta 

l. "' t ır. 
.~, •• 9 

Oıı · (Royter) - fnriliz el· 
. " 

0Yı.ı terkctmesi üıerıne 
"'" '-'a.tlerinin korunmasını 

IQ 0s!Q •elçisi deruhte etmiş· 

l~"-· . "'••'• •lun .""'lcl,,. 9 ( 
• · Royter) - Alman 

bit b.ı aabth Skapa • Flov'a 
ı....~•n yapmrflardıt. 
~ ............ ' 
~ ' : 9 (Redyo) - Dün N· 

' dottrkea mittefik harp 
t.laLnda1t bir .ut icinde 

~lleriae tot piller tama· 
lllüı bulunuyordu. Ve 

lsveç hükumeti derhal haberdar e. 
dilmişti. 

lsveç hükumeti bu bi iiseyi müt· 
tefikler n ~zdinde protesto etmekle 
beraber aralarmdaki beynelmilel mü 
nasebatın haleldar olmamasım arzu 
etmekte bulundutunu da bildirmiı· 

ti • 
Diter taraf tan dün muhtelif 

menbalardan Danimaılca botazla· 
rmdan bir çok Alman gemisinin, ba 
zı haberlere ıöre S l ve diter ba· 
zılanna ıöre de 100 Almao gemi· 
linin ıeçti ti bildirilmişti. Bu gemi· 
lerin araSIOda [ Doyçland ] tipinde 
bir ıırblHUn bulundutu da haber ve· 
rilmi,ti. 

Sıbabln sut beşinde Almım kat 
.&ar1 Deaimarka hududunu ftÇme· 
te ba§Jamlflardır. 

Danimarka İcıtaiarı Aimanİann 
önünde hiç bir mukavemet ıösttr

. ,.,eluiıio reri çekilmiJlerdir, Bundan 
aonrı dmiıien de bir çolc: limanlara 
Alıaan aalı~ıtetl ahraç ~dif miıtir. 

S..t sekizde Almaa B•••· 
danLpun tebliplde bütün Dınimar· 

Norveç hükumeti ve Parlimen· 
tosu toplanarak vaziyeti müzakere 
ettikten sonra Almanyanın bu ~ale· 

bini reddettiğ ı .i ve Norv~'ıo Al· 
manya ile hali harpte bulundutunu 
ilin etti. 

Norveç'ln mukavemeti 

Buut : 9 (Radyo) - Norveçte 
Atlantik ~eniıi üzerindeki dört fi. 
yor Almanlar tarafmdan işıal edil· 
mi,tir. NorVf"Ç'i işıal eden Alman 
lcıtılaramn ehemmiyetli olmıdıtı 
zannolunmaktad11. 

lıveç büküıaeti Almın iıralini 
kabul etmediti için muharebe bat· 
lamııt.r. 

Sahil bataryalarm fiyorlara gir· 
mek iatiyen Alman recailerini bom· 
l>a!~~~! ~~!!~~!r, 

Norveç aaLITie. inde Alman do· 
unmaaiyle müttefikler donanmuı 
ar.ada ıiddetli bir muhaıebe bat· 
lamışhr. 

Periete mlhim teplentlltr 

...... ._ _______ ı kan1n Alman işrali altına girditi 

1 ilin olundu. 

Pariı : 9 (Rıdto) - Sabahleyin 
1Ut yedide Baıvekil B. Reyno üç 
milli müdafaa naımnı, bışkuıaanda· 
nı ve deniz, havı erkimharbiye 
rtitlerini davet ederek .ehemmiyetli 
bir toplaall yapmııtır. 

HMMn bu sarılarda Oılo' da bu· 
lunan Alman sefiri Notveç hariciye na 
ıınnın yanma ıiderek Almanyamn Nor 
veç'• iıral ve bimıyni albnı alıca· 
tım ve Norveç'in mulcavemette bu· 

lunmamlS4nı teleb etti. 

H i K 

Mütealciben harp komitesi Eli· 
zede C11mhurreisioin riyasetinde top 
lanmıştır. 0Jbl sonra toplanan ve
kill~r heyeti ahnan ve tasvibe arı 

A y 

M e k t u p 
fİl;ne daiı bir Ş!Y söylememişti ki, _____ Y•z•n ----~ 
Abİ Seldi ı on•J Ç1lfınca sevdıtıni , 
bir bilseydi. Ona aıkinı ifade etmek 
kudretiıai kendinde bulamıyordu . Göı 

Hikayeci 

ler -t•r bir ıevı:nin kudretini ifa· ·------------
deye kadirse .. Gene Celilin ikaıiy· 

le uyanda. 
- Bana eyvallah hazret .. Sen bu 

pn p~k derinlere dılmıpan. 

* . 
Necdet ertesi sıbah bir parça 

ıeç olar•k büro tan içeri rirdi. Ha
f ,f bir bıt •inat ve c 111 sdcuıtıs.ı var 
dı .• Buıün içinde ıeçerken Selmıya 
bıfifca, gamla ve içten, bonjur!.. De
di.. Fakat hayret! Genç kız i !edinin 
bilif au olar.le o 1a buriia gözlerinin 
içi ıülerelc hisli bakışlarla bakmış, 
ve çok tatlı bir mukabelede bulun
muttur. 

Necdet afallar ıibi oldu. Fakat 
içinde hissikablelvukua benzer le· 

vince benzer bir kımıldanışı vardı. 

Hemen masa11~1 titti karşı m ıu:fa 
lci Celile de bir selim yollad1, fa· 
kat Celilin mütecessİI naurlarmın 

ıırdı Ve hele masasamn üzerin j e 
dün kendisi yolc:ken retmiş bir mek-

tubu rörünce ıaşkınl-tı haddi au· 
miyi buldu. Hemen zarfı aldı tetkik 
etti. ince bir kadın yazısı. Yırttı im
zaya baleli •Selma ... 

Necdet kıp kırnuıı oldu. Genç 
kaz 0:11 kısaca ıöyle diyordo: 

- Necdet Beri 
ıöndermiı oldutunuz mektubu he· 
yecanla okudum. Ve her satırına 
varıacıya lcadar tıblil etti'll. Bana 

kar11 beslemekte oldupnuı derin 
sevriyi timdi tam ımiyle anlam.ş bu 
lunuyorum. 

Kıç zamandır heyecanla bek· 
leditim mektubunuı1.1 elimde bulun· 

ca ne kadar sevinditimi tahmin ede· 
mezsiniı. Şu bir kıç satırlık mcktu· 
bu okurken ıiıia için iıtirap çeken 

olunan kararları derhal ve münaka· 
psiz kabul etmiştir. 

Oelo mukevemet edi~er 

Beyrut : 9 (Havas) - Norveç 
sahil bataryaları v ! Norveç la talan 
Osfoda biti mulcıvemete devam et. 
m~ktedir. 

leveçte h•Zlrlık 

Londrı : 9 (Radyo) - · AlıMn 
hülcümetinin lıveçe. sahilleri bo,_.
ca torpil dökülmüı oldutunu bildir· 
dili anlaşılmaktadir. lıveÇ bükümeti 
bir çok sanıflın lilib altına çıtw· 

mııtar. 

Oele'n1nHmltar11t-.-. 

V11inıton ; 9 (~adyo) - AJ~ 
maa batlcumandaalıta O.lomn bom· 
barduuan edifcJiiP bildinaiftir. Talr 
ribat derecili · b•kbld4 beni.iz bif 
malumat yoktur. 

Y ... 9tlnMI fnilli• kuwwetteri 

Londra 9 (Radyo) - Büyük 
bir lnıifiz kuvveti Norveçe dotru 
yo1a çılcmııllr. 

ınıllia d......,.. ........ 
en ~Uyak 11•r .... rı ıençte 

l.ondra 9 (Radyo) - Baıvekil 
B. Çemberlayn burüakü bey .... ba· 
da lnıiliz donanma1mm en kucfretli 
ve en büyük birliklerinin ~ 
sahillerinde bulunmakta ôldutarıa . 
söylcaıiştir. 

( Gerisi altınd ... ahifede ) 

de me•cudiyetine inı ınız, selimlar, 
Neçd,ı,. f ık•t htnıi mektup. 

Ben mektup I alan y11mad11n di. ~ 
ye lcendi kendine IÖ. lenerek p,lma 
aır~~etl~rle ıenç lcıı• dotru bt~tl 
fakat onu -y~rlr.d~ röremedi ond.n 
sonra yıkıhr ribi muaMna oturdw. 
y, bir ıirar~ r~\ı. .. Ci!lil kar,.~ 
tebe.süm cdiyÖrdu. 

• 
Necdetle Selma evlendiler.. f •· 

kat genç adam bir türlü şu mektup 
meselesini ötrenemiyordu. 

Selmıya da bir şey IOfmıya ~ 
aaret edemiyordu. Ôyleya. tam me-
sut oldukları bir 11rada timdi b9 
mektup meseleli belki bir tlt11zbk 
çıkarebilirdi. 

Çünkü Selmıya yazdan mektu
bun kendisi tarafın Jan yazılmadat
pf'kili biliyordu. Fakat kim.. Aca· 
ba hangi muzip .•• 

Bu oyunu oynamqb da. En nİ· 
hayet bilmiyerek Selmayı ona ka· 
zandırmıştı. 

Necdetin kendi kazdıtw muzip
lik k,.yuııuna kendi düşen bu bayır 

lı elin sahıbini çok aramadıt-m t~ 
min edersiniz .. 

Bu koca ı tal o'u ' 
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Alman ordusu dün Norveç voff ak olmuştur. NO'~ç 
Londra : 9 (Ritdyo) - okl'~r 

garb sahı ll er inde 1 ir ~ok 1~111,rıltrı' 
d? mütttfık denanınala•ı ~· 
önünde nöbet beklemekte 

1~11 lı" 

Türksö~ü 1 ve Danimarkayı 

GAZETE VE MAT8AASI 
Bürolariyle birlikle Abidinpaşa 
caddesinde ı, Bankası kar••· 
•ındakl binaya tafınmlf bu 
ıunuyor. Gerek Matbaa ve ge· 
rekse Gazeıemi7.le işleri olanla 
rın yeni binamız• gelmel•· 1 rlnl rlce ederiz. 

Norveç lle Danimarka ve 1 

beş mühim boğaz 

( Dördüncü sahifeden artan ) 
dirler. Boğazlara Almanlar hakim bu• 

Pamuk ve koza 
KlLO F.All -CiNSi En az \ f.n çok 

K. S. K. S. 
_ oo~oo_l_oo __ 

=M~arl~ğı 45 _oo __ _ 
Ma. temiıi 37 ,50 ı_o_o __ 
Koza parlağı 
Kapı malı 00 ___ _ 
Klevland -s1:so 00 -- - ----
Kıevldııt <,İ. - - !----~~---

Yapağı 

!Siyah 

çlClr 
Yerli yemlik _ 3..:..,'l_S ___ , __ 

tohumluk 
HUtillfJAT 

f!uğday _ Kıb· ı---~ı---ı 
., yerli 00 

-~---

işgale başladı 

( Beşinci sahifeden ar'"an ) 

BUyUk bir deniz muh•r•b••i 
ba,ıadı 

Londra : 9 (Rorter) - Mütte· 
fikler do ... anrnası ile Alman harp 

gemıleri arasın-fa Norveçin garb sa. 
hili açıklarında müdhiş bir den;z 

harbinin başlamış oldutu, şiddetlı 
fırtınalara rağmen muharebenin de· 

vam etmekte bulun utu son daki 

kada relen h1berden anlaşılmakta
dır. 

Londra : 9 (Radyo) - Bir kaç 
saatlik bir faalıyetten sonra mütte 

fik donanmalaı ı fs~tç sahillerine 
yapılacak bütün ihraç harrketlerini 
menedı c· k bir v.ıziyet almasına mu 

Şiddetli bir fırtınaya rıt f''ıcl 
gemileri bu noktalarbrı. :jr ~' 
makta isr. Norveç şiddetlı 
kavemete karar vermiştir. 

Belçikad• tJiid" 
Brüksel : 9 (Radyo) ~ t"e~il~ 

f aai milliye nazın bugün ' 
uzun bir mülakat yapmıttı'· 

Mlhim bir i•~•çll 
••h•iY•t Londr•~ "" 

Londra : 9 (Radyo) -
1 
kl' ~ 

firi yanında adı gizli tutulııı• /, 

dün akş~m lngiltereye rrıu;~~f 
,.tmiş bulunan lsveçli çok ı,e•' 
ve chf:mmiyetli bir şahsi_yetlegidt'~ 
lngll\z hariciye nt-ıeretıne . 

-dd .. .. ·· .. ıerdır· uzun mu e goruşmu ... 

· lunmaktadır. Bu münasebetle İngiliz 
don~nmasının serbestçe Baltık deni
zinr. geçmesi imkin haricındedir. 
1914 harbi de bu boğazları zorlama· 
nın müşkül o !duğunu isbat etmiştir. -Arpa 00 

Fasulya 
YÖİ;f- 00 

Fııkat şunu da u~utmamahdır ki, 
ıimal denitini · Baltık denizine batla
yan.,bu yol üzerinde tasarruf hakkı 
denize açılmak: hay;tını denizden te· 
mın etınek mecburiyetinde bulunan 
İsltandinav' meinteketterinın yani Da· 
nimarka, lsvenç ve Norveçin hakkı. '\ 

r------------------------------------- " 

. 

-{)elice o 
KÜŞ yemi •----- --"-'---

susam 00 

Livtrpol Telgrafları 
9 I 4 I 1940 dır, l 

11 

Pene :scmd11t 

_H_a_zı_r _______ \_Q_ 00 
------ o 00 Vadeli l. 

,_,,. 

- ---
v d• lll o 00 
Hind hazır O 00 -N-~-vy-o_r_k_____ oo \oo 

Kambiyo ve Para 
lş Bankasından alınmıştır. 

TÜRKİYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKİYE RADYOSU 

Lireı ı--
1 Rayişmark 
ı Frank (Fransız) ~ ~ 

ANKARA RADYO!'.>U 1 
Sterlin ( İngiliz ) - 5- 24 

- {)Olar (Amerika)- 1461 15 
Frank ( i~viçre) 00 00 ÇARŞAMBA 10 - 4 - . 1940 

12.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayarı 

( Ger isi yedinci sah ıfede ) 

halkevinde yarın akşam 
verilecek konferan 

Halk evi salonunda yaı ın akşam 
Profesör Dr. M. Esad Güc;han tara· 
fından "Moı fin , Eroin ve Ko~ain ib 

tilalan,. mevzuu üzerinde bir konfe
rans verilrcektir. Değerli profe~örü· 
müıün l u şayam ,hemmiyet konfe-

ransını dinlemeluini halkımıza tav· 
ıiyc tderiz. Konferans salonuna htr· 
kes . davetiyesiz girebilir. Konferans 
ıaat 20,30 da verilecektir. 

Deri hırsızı tutuldu 

Kanaıa civarında Deri fabrikası 
sahibi Bay Mithat Ayaydrn'ın fabri · 
kasından bir .deri çalmaktan 5Uçlu 
olarak yakalanan Mehmet oğlu Yu· 
!Uf Ziya adliyeye verilmiştir. 

lki t~ncere dört bakır 
kaşık kavgası 

Süleyman oğlu Mehmr:t isminde 
biri Abdi oğlu Niyazi Besnici'nin 
2 bakır tencere ve 4 kaşığını cebren 
istirdat etmekten suçiu olarak ad· 
lıyeye verilmiştir. 

------------------------

• 

var? 
yek? 

Eski Çinde yeni adet 

Eskiden Ç1nde bakınız ne tu
haf cezalar veriliyordu: Bir koca, 
karısının komşu kadınlarla gevtıe
lik etmeye gittiğini görürse kadının 
ayaklarımn altına to sopa vuracak 
ve karısının bumuna meşın bir bu 
ıuncuk geçirtc"k kadın bu l:urun 
cukla üç gün gezecek . Ordu ko· 
mutanı Çince adı ile Takiyun, bu 
cezalarm bugün de verilectğini söy-

lüyormuş. 

Si·Kuyon Fu şehrine giden gez. 
ginler, burunlarmda me~in burun· 
cuk taşıyan kadınlara rastlıyorlar 
mış. 

Çinde aileler arasında da bir 
takım garip cezalar vardır. Bu ce 
zalara hala rastlanıyor. Bir baba ço 
cuğunu uzun müddet hapsedebili
yor . Ve o babaya kimse müdaha
le etmiyor. 

Kuş için basılan pullar 
Cenup Amerikasının, rampala

riyle, yani uçsuz bucaksız ovalariy· 

Mevsimin En Büyük ve takipsiz 
Şaheseri 

ERROL FL YNN ve OLIVIA DE 
HA VILL A.ND,m 

Harikalı Temsilleri 

T. A N 
S I N E M A S 1 N oA ,.i 

-~~ Bugün 8UndUz ve 8&1 
iki BUyUk Filim blrd ... 

gösterecektir• 0,P 

VATAN 
Kurtaran A·rslan 

Heyecanh, Meraklı ve B.•f':ıeıİ 
Sonuna kadar bütün seyırC 

tesiri altında bırakacak (ı 
Fevkalade ·Maceralar 

Türkçe SözDlYı Canavar ll 
Büyük Süper fı !m kazandığı görül 
memiş muvafakiyet. dolayısiyle 

vadig.ı 
1 Baş Rollerde : · jl~ 

ALSARA v 1 HERMAN 
14 ıl 

yalnız 

S 1 N E M A S 1 N D A I JUD fT ;- J.. 
. VE ~~ 

Bır kaç g~n daha gösterilmesine Vatan kurtar~ 
devam edil«"cektir. Cidden bir hari· l 
ka olan bu fi l ~i mutlaka görünüz. ] Arslan 

Pek Yakında 
JI 

Pek Yak111 

BEN BiR PRANGA 
KAÇA GIYIM 

_.. PAUL 

ıı··1 Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeıne .pY, 
Yılda Bir Lira verip Üye olunuz ! Çocuk Milletin on kıymetli b' ııe11 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Met 

le tanınmış küçük bir memleketi 

vardır . Uıuguay. Uruguayda insan 

orasını burasını ısıran, vızlıyan pis 
sineklerle doludur. Fakat tabiatın 

iyiliğine bakın ki, orada T tıÜ· T erü 

adı veriltn bir kuş vardır, ve bu ku 
şun yegane yiyeceği de bu sinekleri 

. '~ kt''' ~l'j 
do}uncaya kadar yrrı>f,ı•''"u'"°" 

Terü·Teıü UruguB~ efl "'~ 
d .. ştJll r. 

tarıcısıdır. Sunu u ... 11aıı 
hükumeti· Terü·TertJ tırlf'1"J ' b•~ t'' 
yeni posta pull~rı f e'a· 
Bu pulların üzerınde 1 
resimleri vardır. iııi' 

S
. b . cJer• 
ız, u ışe ne 
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Tirk~özü Sahi c 7 

T. C. 
lSTANBUL BELEDiYESİ 

Şehir 
.Bu 

Herkes 

Tiyatrosu 
Akşam 

-Kendi Yerine 
ICOMEDİ 3 PERDE-Yazan : irfan Konur - Saim Çangur 

Loca ve numaralı koltuklar sahlmaktadar. Gişe her vakit açıktı 

• 

Bugün Gündüz Matinada Sinema 
(ı ~ enizalll avcı gemisi - Maskeli Süvariler 
g~ 
~~ 
1'~ 

leiefon 250 

9~ 
----------------------------------------------------

FIRSAT 
satılık kamyon • 

şasesı 

1.5 tonluk Rex marka \f ord parçalara uyar) 

ilan 
Adana Belediye Reis

liğinden: 

1 

beygir kuvvetinde. Elektrik şiıkcti müdüriyet bina· 

Gülek Limited Şirketine müracaat. sının bitişjgindrki b"'lediyeye ait han· 
34 

Abidinpaşa cad. No: 171 , garda bulunan demir, Ahşap eşya 

1 1 
ile oluk u çinko vesair ~. u •a benzer 

l 1703 rr.ustamel mafzem~ pazarlık usulile 

~~------------------------------------------·~--~ ayrı ayrı satılacatından almak isti-

ilan Halkevi reisliğin -
Seyhan vilayeti vakıflar den : 

müdürlüğünden 1 f ONFERANS 

Kıle kıpusunda yıktırılan dülc
kinların rngazı 11 /41940 perşembe 
günü saat 14 de peşin para ile ve 
pazarlıkla mahallinde satılacaktır. 

isteklilerin vakıflar idaresine 
müracaatlaı ı. 

11701 

Iİan 
Kadirli sulh hukuk 

hakimliğinden 
Toprak tepe kö1 ündcn lorahim 

oğlu lbıahim Savıun tarafından o· 

1114/940 günü akşamı saat 18, 
dtn da değerli konferanscıl.,mmızdan 

doçent Bay F eyzu llahdotru er tarafın· 
dan ( Diş sürme arızaları ) mevzu'u 
bir ko ıfrans verilecektir. Giı iş ser· 
besttir. 10 - 11 11700 - --
tuz senedenberi akıl hastalıtırıa müb 
tela olaP babası İorahimin hacrine 
ve kendisinin vasi tayinine karar 
verilmesi istenmiş olduğundan bu 
işin halen ve neticet~n hakkına te· 
alluk cttitini iddia edenler varsa ta 
rihi iland~n itibar~n bir ay zarfında 
vesaiki ile birlikte mahkememize 
müracaat etmeleri ilan olunur. 1 1704 

yenlerin her gün belediye mezat 
salonundaki alım satım komisyonuna 

muracaat eylemeleri ilan olunur. 

11702 

·Zazi aeke:lik 

tezkeresi 

Samsun aakcrlik şubesinden al
dığım askerlik tezkeremi zayi et-
1im. Y cnisini alacagımrian eskisinin 
hükmü olmadığını ilan rderim. 

11705 

Kangal kazasının Akpa· 
nar köyünden Salih oğ
lu 1314 doğumlu Habil 
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R. C. A. 
nın 

Hiç bir hizmet istemeden 
bir sene çalışan 

Bataryalı 

Nevyork B. 
Modelini mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo-: 
Abidinpaşa caddesi 

11521 

• 

Seyhan D~fterdar lığından 
" 

be berine 
takdir edilen 

Fiatın t ıJiti fiıt kuıuş miktarı boyu fidanların 

M S . cınsı 

140 00 20 700 adet 2 50 Okaliptüs 
270 00 15 1800 ,. 2 00 " 

1562 50 12 50 12500 
" 

1 50 " 
150 JO 00 t500 

" 
1 00 " 

208 5 40000 ti o 7~ ,. 
81 3 .. 2700 

" 
50 " 

30 15 2(10 il ı 50 Kazvadne 
7.~o 7 50 10000 .. 1 Lüküstürüm 

900 5 . 18000 50 il 

120 '2 6000 il ~5 .. 
Su lşlrıi Altırıcl Şube Mühtndisliğince yetiştirilrn ve bunları )'Ukarıda 

yazılan Okaliptüs \ıC s11ir fıdanlar hizalarında gösteı ilrn fiatlarla ~e 1 I 
Nisi n ı S40 tarıhirı c'en 16/ Nisan / S~O ıarıhmt kadar 15 gün müddetle 
\e ptşin bedelle müzaytdeye konu'muştur. Almak istiytnlrrin pey akça
Jaıile btıalu St)han Dtftudaılığına n üracaeıt ttmeltti ilin olunur. 

11685 3-6-10-13 

• 
- •U 

Muhterem çifçilerimizin nazaridika 

çiftçilerimizin çok iyi tanıdıkları 

Oliver 
Mibın ve traktör kötenleri ıdmaştir adetini pek aı oldur-"' 

tiyacı olanların biran evvel mürac.at ttmderi 

Fefzİ Dural 

Eskiden Rasih Zade biraderler 
Eski Postane karşısı 

4 8 
-------------------------------

-
tv1AR LLI 
) 

En iyi Doslf!'!"'-. 

d l 
~; . . ~;. 111 . 

1940 MODEL -1 
., '• ..-...- "9' , 

1
M \i=J '"Rekabit kabul ıtmız "bir fiatta satılmakta 

olan bu _radyo aranılanJer. evsafı haizdirt 
İı • Parazitlere k•r•• hususi süzgeç • • Antlfedlng ve ton ko11tr01 

O Ç Kamyonları 

Gelmişdir 

Adana ve hinterlandı. Yegane acentası: 

Ma T AHSiN BOSNA 
Biraderler 

Abidin Paşa caddesinde : 
Telefon . 274 Telgraf .Adresi Meta •. P . K. 74 

5 - 6 - ~, - 9 - 1 o - 11 - 12 11691 

--------

• 150 lstasron ismi ru:llı bUrUk • MOstakll gruplu , ... 
kadran • H•rlcl aantrajlı oparl6') 

• Ferrokartlı orta tekerrür • Oktal tipinde lamb•t•r 
• Havalı trlmers kond•ns•UlrO • Çıkı• kudreti 4 v•t , 

v~:~~~E ·s AH iiiNniatf'5'Ei5 i ·: dl 
w~@ 

ABiDiN PAŞA CADDESiNDE 

M. Tahsin Bosna Birad~ 
" 1 Teltfon : 2i4 Tclg. Adr. META ADANA p. , 

1 

Mürettip alacağız 1 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ıhti· j 

1 
yaç vardır . ldarehanemize o Ü· 1 
racaatları 

' Umumi neşriyat. ,_ ,._ 

.. ~ı" 
Macid Gıl• ./ 

.. tıJ'' 
Adana Türksöıı.J 


