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Norveç - ingiliz kuvvetleri temas halinde 

DANADA YAPIL.AN 
AVA TAARRUZU 
ı, . 
'tn işareti verildikten ~ or r a şe bir bomb oşd u .. 

lleıne muvaffakiyetle neticelendi 
'° - -tt GECE IŞIK SÖNDÜRMf. TECRÜBESi DE YAPILDI 

'~" .\t-., btıl'U\ı. h k b · d .k •. t'b . y k 1 
' Qı • &va taarruzu orunma tccrU c~ıo eu ı ı ın ı a · o a· 
''~ l ,,_,.eti d dd · 1 1 ' ti' h ' t i ekip n en ııonra boşalan çarşı ca C!ot a tta : perı ı s.:ı aya 

'~~t~tiıtıiıct h it.· hpıı e na taarruzla- merkezlerinin bulundukları yerlere ok 
ı.~ttı' bGw:rı. Pasif Korunma işaretli flamalar asılınışb. · 
."\~ t bt bır intizam ve mu· Koca Adana, d;;n teb!ike işare.: 
\ '1ltt ~at ıldı tini alır almaz bonboş olmış.caddelerde, 
\ tıı~ trı:te • 

, ~ l>. lcırı· teşkil edilen gaz sokaklarda vazife gören elemanlardan 
't 'd •ılcıne, yangın sön- ba .. ka canlı hiç t>ir hareket kalma-
~ ' Slhh· v ~-~ ıye ve muhabere mıştı Bülün Adanalılar, sanki haki-

"'- 1• • t n h • -ıı 1 • ., ~ lıtcrı . ey etleri ve polıs ki bir taarruzun biaman gu e en, 
\ı:,"'t/ Cıctd~ııne verilen \•azıfe- yangın, tahrib bombaları ve zehirli 
~ •t, 'Yette ve zamanında gaıları altında kalmış gibi derin bir 
,-:'\ lt~r· sessizlik içerisinde idi. 

"~,~~dt~j bütün sığınak· Bu büyük soğukkanlılık ve meta-
kostcrilmiş sıhhiye (Gerisi beşinci sahifede) 

NORVEÇ'IN MÜCADELESi 

Loııdra: 12 ( Royter ) - Norveç 
hükCımeti dün muvakkaten merkez it
itihaz ettiği Elberonda, bir tebliğ 
neşretmiştir. Bu tebliğde düşmanın 

bulunduğu noktalarda Norveç kıtalan 
tahaşşüd edildiği, seferberliğin de me
tod dahilinde devam ettiği, Ebonovald 
istikametinde yürüyen Alman kuv\·et
lerinin püskürtüldüğü ve her_ bölgede 
her türlü müdafaa tedbirleri alındığı 
bildirilmekte ve şunlar kaydedilmek
tedir: 

Sergende Norveç kuvvetleri mü· 
dafaa vaziyetinde bulunmaktadır. Bir 
habere göre, buradaki Alman kıtaatı 
bozguna uğramıştır. Trandheinde de 
vaziyet aynidır Alman askeıleri ilk 
istihkamlarda mukavemet göstermek
tedir. 

Arendaldaki Alman kıtalan ateş 

altmdadır. 
Almanlar Norveç par leme nto ve 

hükumet az.asını esir almak istiyor. 

ALMAN KUVVE ru:RI MEVCUDU 

Londra: 12 (Royter) - Stokholm
dan 'erilen haberlere göre, Norveçin 
cenub kısmında bulunan Alman as
kerlerinin mevcudu 20,000 dir. 

Almaıılann tayyare ile asker nak
liyatı Stokholmde büyük endişe uyan
dırmaktadır. 

ALMAN HAVA FILOLARI 

Londra; 12 ( Royter ) - Bugün 
Alman ta} yarele r i Norveç'in dahiline 
bir kaç akın yapmışlardır. 

NORVEÇ KRALININ V AZlYETI 

Londra: 12 ( Royter ) - Norveç 
kralı· ve prens Yale emniyet altında
dır. Alman parlamento ve kükümet 
azalarını tevkif etmek istedikleri gibi 
Kralı da ele g~çirmek arzusundadırlar. 

ISVEÇ ŞEHiRLERiNDE ENDiŞE 

Londra: 12 (Royter) - lsveç şe
hirlerinde büyük bir endişe hüküm 

( Gerisi •üçüncü sahifede ) 

1 Fransız Başvekili
! nin son b~ya_nah 

" Alma nya sevkilceyş 

bakımından büyük bir 
ha ta işlemiş tir,, 

Paris: 12 (Havas) - Fransız Baş

vekili Pot Reno Mebusan meclisinde
ki beyanatında Skandinavya etrafında 
muharebeden bahsederek, Almanya
nın bü> ük bir demir kaynağlnd .. 
mahrum edildiğini, müttefiklerle çar-
pışmak için ise Almanyanın çeliğe 

muhtaç bulunduğunu söylemiş \'e Al
man hareketi karşısında Norveçin ta
kibeltiği hattı hareketten bahsederek 
Norveç Kralı hakkında sitayişkar bir 
lisan kullanmıştır. 

Başvekil Pol Rcyno şunları da 
ilave etmiştir: 

- "Almanya tabiye bakımından 
şimal hareketınde muvaffakiyel gös-
termiştir. Fakat sevkilceyş bakımında~ 
büyük hata işlemiştir, 

Şimdiye kadar Fransızlar hiç bir 
malüınat vermemiştir. Dört lngiliz tor
pidosu zayi olmuştur. Dünkü muhare
bede batan 22 gemiden dört tanesi 
müttefiklerin, fakat 18 tanesi Alman
larındır. 

HOLANDADA 
TEDBİRLER 
Amstcrdam : 12 (Radyo) - Miit• 

tefiklerin Hollandıs toprağından asker 
geçirmek için Hollanda hükümetine 
müracaat ettikleri hakkındaki ha ber
ı~r asılsızdır. 

Londta : 12 (Royter) - Hollan- · 
da da bir tebliğ TJeşredilmiştir. Ve 
hcrhanği bir taarruza karşı fevkalldo 
tedbirler alındığı bild i rilmiş tir . 

Hollanda hükümeti hududlardaki 
askeri k u vvelı tam \cadı O}' a çıka -
mış ır. 

Yugoslavya Alman 
tehdidi . altında mı ? 
Bükrtş: 12 (Radyo) - Bt lgrad· 

dan haber verildiğine göre, meçhul 

bir tayyare Belg,ad üzerinden ge· 

çerken beyannameler atmıştır . 

Bu kağıdla r da şöyle yazılı idi: 

Aln ~nyı n n himay( si olmaksızın 

hürıüyt tinizi n mu hah zası küçtür. 

Amiral Reder Şimal 
sefe rine muarızmış ? 
Londra : 12 (Royler) - Beılin· 

deki müşahitlerin kanaatına gö e a• 
miral Reder Norveç seferinin yapıl-
masına muıırı·tdı . Bilhassa son gün
lerde bütün emirlerde Rcder ) eııne 
Oerbesgeı'ın imzası bulunması bu şa· 
yiaları teyit eder mahiye te görulmek-
tedir. 



Sanifr 

ASKERi 
OKULLAR 

Kavt muaınelesine 
.; 

başlandı 

Y "ni ders yılı içia Kuleli Malte· 
pe ve Buna askeri li~elerine yeni 
talebe kayt ve kabul olunmasma 
baflanmıştır. 

Bu yeni talebel<'r mezkur askc· 
ri mrkkp erin her üç sınıflarında da 
kabul o uncacaklardır. 

Bulundukları yerlerin askerlik 
şubeleri ıe mÜriicaat ede.ek olan 
talebe hıbcrt halen okumakta olduk 
tan sivil mckt'"plerde hazirana kadar 
tahsillerine devam edebileceklerdir. 
Yalınız buoların şir11dı müracaat k3 
jıtları kabul olun;ıcaktı. 

Sınıf gcçmelcrint: ail vcsıkalar 
da haziranda bulunuklan sivil mek· 
t~pler fen askeri liseler müdürlük· 

jcrance celbolunacak ve bütünleme· 
ye kalmadan sınıflarını geçmiş olan 
far bir seçme sınavı na çağırılac k 
lanlar, Bu smavlan kazanıp askeri 
jitelerin 2 inci ve 3 üncü sınıflarına 

girmete muvaffak olanlar 1940 )'I" 

IJ kamplarını ;ıeri de asker! okullaı • 
da yapacaklardır, 

Yaşını büyültmüş veyahut kü· 
çültmüş olanlarla, yaşları vtyahut 
boyları, ağırlıkları müsait olmıyanlar 
kabul oluomıyacaklardır. 

Müracaatlar 30 m,;yıs akşamına 
kadar makl:ul olacaktır. 

Oiğ .. r taraftan lu;•ıl Bursa, Ku
leli ve Maltepe askeri liselerinden 
muvaffakıyetle mezun olan g,.nçl~· 

rimiz de nis:ının 22 inci günü Tak
~im stadyoıııunda merasını yapa· 
.caklardır. 

ASKERl ORTA QKL1LLAR \"E. 

SANA Yl MEKTEBfNDE 

Askeri orta mekteplerle musiki, 
san'at ve kara gedikli erbaş okul· 
farına yeni talebe k:1yıd ve kabulü 
hazırlıklarına [)aşlanılmıştır. Müra· 
caatlarm ne zamandan itibaren ka· 
tul olunmaya başlanılacatı ve mü 
r ~cutçılarda bulunması icabeden 
~( rıit ya~ında ilan olunacaktır. 

r 

Macaristan ve Romanyaya 
Adananın vereceği pampk 

Pamuk ihracatçılar Birliği f aaliyele geçt ; 
yeni idare heyeti de işba~ı yaptı 

Çukurova Pamuk lnracatları Bir 
lij'i umumi heyeti ficarct Odası 

salonunda f evkalide ~·ir toplantı 

yapmışt_ır. rt.tkik edilen vekalet 
namelerin mu11afık oldukları görü· 
lerek mevcut 36 aza toplantı r,.i~

lii'in~ izzet Koçak'ı seçerrk umu,.,i 
katip Bay Zeynel Besim Sun tara· 
fından okunan yeni statü dinlendi. 

Bılahare heytti umumiye bu ye 
ni shtüye intibaka ittifakla karar 
vererek g ız~ rey le ıdare ht!yetı sc· 
çimine geçilch. Reylerin tasnifini 
müteakip en çok rey alan aza ara 
sındın Adanı.dan Bay fbrahim Bur
duroğlu birinci reisliğe, Adanadan 
Kasım Ener ikinci reisliğe ve y;ne 
Adahadan Alber Diyab il'" S. R. 
Gilodo idare heytti aza'ıklarına sc· 
çilmişlerdir. 

idare heyetinin diğer azaları 
Mer!indcn Bay Vasfi Uğul, Ç. J. 
Jiro, Eksport Türk Limited ve l'ar
sustan Hasan D•~kara'dır. Mü•Akip 
yine Ticaret OJası reisi Bay izzet 
Koçak'tır. İki kişilık idare ko'TIİtesi 
ne de lbrahim Burduroğ'u ve Alher 
Diyah getirilmiştir. 

Birlık, Romanya ve Macaristan· 
dan ve.ki olan tcklıfl~ri tetkik ede 
rek Romanyaya 2.500 ve Macaris· 
tana 3.000 balya pamuk ihraç d 

meğe karar vermiş ve bu husustaki 
form tlite tamamla(lmı~tır . 

Sivasa 
çift 

gönderilen 
hayvanlar 

Zelzele felaketzedeleri için Ko. 
zan ve Ceyhencfao satın alınan 99 
öküz dün Sivasa göndı:rilıııiştir. 

ŞEHIRUE HAVA 

Rüşvet alan müherıbis 
mahküm oldu 

Hasen, Ahmtt ve Sdil'fl isminde 
üç köylüden işlerin' yapacatından 
bahisle 200 lira rüşvtt almaktan 
suçlu ve me .. kuf Karaisalı orman 
mühendisi lııroail Ünal hakkında~i 
duruşma birinci asliye cr.za mabke· 
mcsincc bitirilmiş ve l)m •İl Ünal 2 
sene 16 ay müddetle hapse mab 
küm edilmiştir. 

Memur maaşlarının 
vaktinde verilmesi işi 

Tayio, nakil ve tahvillerde "1!a
yct muhasebelerince yapılmakta o 
lan kadro ve tah,intın tenkis mu· 
ameleleıinin vaktinde intaç ediltmc· 
mcsi yüzünden bir kısrm memurla
rımızın uzun mü Jdet maaş alama· 
makta olduklan görülmüştür. 

Buna mahal bırctkılınarn 1k üzere 
kadro ve tahsisata ait t~nkis mua
melelerinin diğt>r işlf're tercihen ve 
l.ıir an evvd y:tpılması hakkında va· 
!iliklere emir verilmiştir. 

Kazalardaki domuz 
mücadelesinin arttırılması 

Kozan, Saimbeyli, K11dirli ve 
Bereketli kazalarında do nuz müca· 
delcsioin pek durğun gitmekte ol
du~undrn ziraa~ vekaletioJen vila-
yete yeni bir emir gönierilmiştir. 

Bu emirde domuz m::icaddesinin • 
• • 
zamanın darc1lmış olma·w1a binaen 

bİ' 
Halkevimizde.1ece~ 
konferans ~er• 

Halkevi konferans ~tJef 
çend 8a) Feyzullah : f>.rı 
fından " Diş Sürı11e Ni .... dl 
mevzuu üzerinde 16 
konferans verilecektir.. ....~ 

r bır U"' 
Çok ehemmiyet 1 k,çl 

va ed~n bu konferansı _,,.iye 
tıt•"" 

larım okuyucularımıza 

rız, 

. fi 
t· ızılay kup~51 

1
, 

maçı bugun ° 
Bugüne kadaı ,:i) 

mış bulunan Kızıl~Y bİ' 
nuvası finalinin bugun ~I~ 
munda yapılacatı ö;rerı.1 

malum olduğu üzere ikı ... ~ 
. er" 

takım arasında , yanı k 
ile &yhanspor kulübü ta 
smda icıa edilecektir, 

-
Hamiyetli Lir kısıd'I ki 

dilerine hiç bi.t taleb v• 
".,t '1 

dün Toros spor kulübU lfl 
le teberrularda bulundldf ~ 
zevattan l >rahim Burdıı' V'.ı 
Kasım Gülek 50, Albt' t 
ve S. R. Gilodo 50 lir• 
dir. , 

1 'i~ 
felaketzede ed.,el 

hazırlanan ce ___ ....,,,,,,,,,._ ~ 

. e~ 
Dahiliye Vekiletin•~tef' 

. V l" . . ınüre rıne ı ayctımııe ti~ 

felaketzedelerinin alfabe iiO 
leri tanzim edilerek ~:ıete 
lere ve alakadar veka 
rilmiştir: 

.,;~ 
Dokuz ıira 1 p~ 

üçbuçu k aY tı' 
Şehrimizde dün S{Ök yüzü açık, 

han hafif rüzgarlı idi. Erıçok sıcak 
gölgede 26 dereceyi bulmuştu. 

mezkur kazafarda hızlan~mlmaıR, 

aksihalde alakalılar hı.kkında taki· 
ba y;ıpılacağı bildirilm'ştir. 1 

--- Beı,eli,1 
Duvarlı bahçede 11 C 

den Ah net otlu Dı.1r•:fd " 
, 9 lirasını çalan E,ııırıJ ~ 

izlanda - Groenland 
takımın:ian Şükrü ot

111 ıll 
kında birinci sulh ceı• 111dl~ 
sin ie devam eden dıır fi~ 
hayet bulmıışt 2r. Sıı~ıı b'pi' 
len Salih 3 ay ıs ~tJ;ir· 
sın ı mahkil ·n edilcı>lf 'fi 

Alıaanyanın Danimarka ve Nor· 
~·eç Uzerine yaptığı so'n : saldınş mU· 
nasebc6ylc İzlanda gtlnltn mevzuudur! 
ÇunkU İzlanda Danimarkanın merkezi 
bulunmak tadır. 

Keza Feroc adalarivle Grocnland 
da ktıçUcuk Danimarka~m sömUrgc· 

( . 
lerıdir. Groenland buzla. karlı , çok 
uğuk bir ~imal toprağıdır. 

Danimarka Groenlaod sahilindeki 
bir kaç limanda deniz hayvanları ~:a· 
ğı elde edc:r. 1zlanda iklimi buraya 
ni betle daha nz soğuk olduğund~n 

,~ &ONUN MEVZUU 

ad:ı. Uzcrinde sekiz on bU\•Uk ı;ehir 

kurulmu~tur. lı:landa sahilterinde hıılk 
buyuk mikya~ta balıkçılık işiyle me ·) 
gul bulunuyor. İzlanda şimali A•;ru· 
panın Radnda ile olan her turlu muna· 
ehatında muhim bir me\·kidir. 

Butun şimal:Avrupa limanlarıa• 

dan kalkan ve Kana.Java gide erk o· 

l''° vapurlar lzlanda limanlarana uğ 
rar· . 

Şimdi Danimarka Alnıım işganli"· 

de olduğuna göre, bu adanın Oanİ• 

mıırka ile alakacıı ke.;ilmiş bulunmak· 
tadır. 

Çok muhtemc:ldir ki mUttefiklcr 

lzlanda ve Gronland'do. bir muddet 

için vaziyet edeceklerdir. 

O 
. k, .. ,,.,., 

ç çift ıs tı•' 
eve gire" lı 

~~~,% 
Aziz ism'ndc bı .

11
e 11

; 

adında bir şahsın e~ ~ft_, 
sofasında bulunan tJ "~ıf_"_) 
çalmış ise de yak•

1
' ~·' ~ 
çı 

pinlcr meydan• . 
· tır • adliyeye veriloııŞ 
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Müttefiklerin Katakat boğazına mayo 

fi~ 

13'' 

J~ lfylık 
3 ., 

J "' ., 

Kurıq 

1200 
600 
300 
100 

ı ...... D 
t b dış nıenıleketler için 

1 t el' 
' ll'J ı değişmez yalnız 
~ llsrıüı ...._ I . zammedilir. 
Q•~t lanlar için idareve 

tdi) ... l'd" w ... e ı ır. 

va ır ? 

yok? 

,.~ ab : . 
0~ str llt ıçinde ya-
hı' Şa 
ı~ Yan rahip 
ş• t, 
kt~ ~nsılc p . . . 

r .., i:ıı~ a arı Suar gazet~sının 
kil" 1 .. -

tİnd gorc uki Çarlık gc· 
t ı crı Gatercm ihtılaldcn son 

itıd' 1t,ı_.d1Ya}'a kaçmış ve rahip 
'c~ 0ga gölü üzerinde Va

ltırtı adalarındaki meşhur 
ilnastırın Ja ya . amağa baş 

~ ~rıtraı Galerem, rAhip ol
ii ~ı.ta. V ctlamo da tenha bir 

f,ı. bı,. ku1übecik yapmış 
Itır b' 
~ ır hayat sürmekte bu 

td ıı t Pek yakııılaştı~ıru tah 
)~~teneral g'celcri tabut i 

.,.; ~~1 ~kta ve müshkbel yeri· 
w r ıcta • 

r ı!· ~:ı tib 1nı iş. O k~dar ki eski 
d\'e 1.~p. ~tunu da bir mnar içi· 

'11t ıç.nd 
t llııı~ e yaşamaktan zevk 

edl~ tl:~t b 
ttP 1 ~,. u aaadet 1 te pek u1.un 

ti~ !. ~birı \ıafamo sulh anlaşma 
~tı Cc Ruslara ttı kolunca 

ii" q sh 
ıere 1 ~ilnı icneralı de hicrete 

tıt0r ış ve kardeşleri ile bir 
·hya .. 

reçmıştır • 

dökmeğe muvaffak olduğ0:· söyleniyor 
- Si. ıncı sahifeden ar tan -

sürmektedir. Çünkü lsveç toprakları· 
na da Almanyanın a ker scvketmesin
den korkulmamaktadır. 

Mamafıh Almanya lsveç lıükünıe· 
tinden şimdılik böyle bir ta'!ebde bu
lunmuş ve böyle bir arzu izh;,ır etmiş 

değildir. 

Büyük şehirlerde geceleri ıenvi
rat yapılmaktadıı. 

NORVEÇ KRAL)NIN PEŞlN )E 
Londra: 12 « Royteı > - Alınan 

kıtalan Q,;lo şiınalınde Norveç kralı 

nı yakalamak için emir 11lmışiaıdır. 
Fakat kr.ılın bulunduğu Heherm ~eh· 
rine beş ki!o metre mesafede Alman 
kovvetleri durdurulmuştur. 

Buraya yaıdı ncı kuvvet lerde celp 
cdilmiştır. 

YAL~N HABERiN TEKZiBİ 

BERHAVA EDiLEN KÖPRÜLER 
Stokholm; 12 (Radyo) - Alınan 

malümata göre, Almanlar Şarlo 1 em
berg yolundaki müteaddit köpruleıi 
berhava etmişlerdır • 

SERGEN NORVEÇLiLER DE 
Londra: 12 (Royter} - Norveç 

kumandanlığından tebliğ edildiğine gö 
te, Sergen halihazırda Ncrveç kuv· 
vetler.nin elinde bulunmaktadır. Yal
nız ilk istihkamlıırda AlmanJ;ıı \:ardır. 

Londra: 12 (Royter) - General 
Ruvi, Norveç Genci Kurmay Başkan
lığına tayin edilmiştir. 

İNGlLİZ FiLOLARI HÜCUMU 
Londra: 12 (Royter) lngiliz kuv

vetleri Norveç üzerindeki Alman tay
yaı eleriylc bir çarı,.ışma ycıpmıştır. 

Bu hava muharebesinde bir Al· 
mnn tayyaresi dü~ürülmüştür. 

KIZILHAÇ HASTANESi 
Londra: 12 (Roytcr) - Beyrıel. 

milel kızılhaç hastaneleri Norveçte 

çalışmak üzere Norveç hükümetine 
müracaat etmiştir. 

OSLODAKI BANKALAR 
Londıa: 12 (Royter) - Oslo 

bankaları bir hafta kapalı kalacaic
tlr. 

NORVEÇ HALKININ NEFRET[ 
Londra: 12 (Royterı - Norvt-ç 

halta Almanlora karşı n:frtt duy
mak tadır. 

~iman kıtaatı Oslociaki Kral sa
rayına gelditi zaman muhafızlar ta• 
rafından şitdetli bir at~şle karşılaş· 
mışlardır. 

ALMAN TEBLlalNE GÖRE 
Sıoktwlm: 12 ~ Radyc > - Bodo 1 

ve Trenıo tel:-iz. ishsyoıılarından alı· 1 Belçika bitaraflığı nt 
nan malürnata göre, şimal Norveç 
kıtaatı kumandanı Alman harekatını muhafazada deva medecek 
durdurmuştur. 

Berlin: 1 l (A, AJ - Ntşredi

len Alman tebliğine göre, Alman 
kıtaatı Narvik civa r ında işgal sa
hasını g'nişletmişlerdir. 

N >rvcç kurrandanliğı. burad , bir 
Norveç taburunun Almaıılaıa tt:slım 

olduğu hakkındaki haberi tekzib et· 
mcktedir. 

AL~1ANYAN N SEVKIYATI 
~tok holm: 1'l < Rorıeı ~ Al· 

Londra : J 2 (Royter) - lngiliz 
ve Alman maslahatgüzarları bugün 
Belçika hariciyesiyle temaslardı bu 
lunmuştur. 

Narvik önünde iki lngiliz des
troyeri batırılmıştır. Bir lngıliz kru
vuö üne de bir bomba isab,t etti-
rilrniştir. 

INGILIZ · NORVEÇ KUVVETLERi 
Londr-t: 12 (Royteı) - lngiliz 

Norveç k u vvetleri Berg~n civa 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

man)•anın Murmansk demi yolu \'A· 

sıtasiyle No veçe asker taşıdığı hak
kın Jaki haberler tekzib ed lmektedir. 

Siyasi mahitfılde kati olarak söy. 
Jcndiğine göre, Belçika bitaraflığı ı ve 

nı muhafazad-1 devam ed•cektir. 

ı G U N O N MÜ H M M ESELEL ER K ARŞ I S I NDA 

• • • 

Ticaret gemilerinin aldığı ehemmiyet 
lngiltere ile Fransa ara ındnki teşriki m~sai 

her sahaya ya.yılmıştır. Anlaşmamn bu kadar iler· 
leme~i A,·rupa harbinin neticelendirilmesine ne 
kadar ınUessir olacağı be,b .. llidir. / 

lngiltere ile Frano;a buyuk birer imparatorlu
ğa sahip bul anuyorlar. Bu impaı·atorlukların mU· 
d.foası için muttefikler deniz _yollarma taman.ile 
l.akinıdir. Faknt diğer bir mesele vıtr ki denizlere 
laakim olan muttefiklerin ayni suretle zengin deniz 

• ticaret donanmalarına <la malik olmalarıdır. lngi
lis Avam kama ra andaki ~on mUzakuderde bu 
muhim mevzu h:ıraretle mUnakaşa edildi. Bund •• 
ö~renilecek birçok cihetler bulunduğu da anlaııldı. 
Çunku harbi devam C"ttirmek, Alman.yaya karşı 
tatbik edilen ablukayı 'iddctlendirmek gibi keyfi
yetler ile muttefiklerin deniz ticareti arasıulA pek 
,ıkı bir alaka yardır. Bu mevzu Frıın ada Ja c· 
hemrniyetle tetkik ve mUııaka~a edilmektedir. 

Avrupa harbi başlnnıadan. evvelki ayların ra
kamlarına s;öre dunyaclaki deniz ti carct gemileri
nin tutarı 69 n il,yon 439!bin imi~.::838 dekinrten 
1 buçuk milyon ton fazla diyoı-lar. Diğer t araftan 
tezgahlarda da yapıl1Jtakta olan pek çok gemiler 
bu hesaptan:hariçti. Birçok mcmleketlC'r bu in1a· 
ata bilhassa ehemmiyet vcrmiflerdir. 

Çuııku ticaret:gcmileri: ilerde bir harp olursa 
çok istifade edilecek birer \'asıtn, birer yedek sa

Yılıyordu. Sulh zamanında ticaret, harp znmaınll 
da da milli mudııf:ın ,;asıtası sayılıın bu l\emilcr 

• 

kıymetli birer s.ilAh diye gözönUne alınmaktadır. 

Şu şartla" ki IAzını oldugu derecede kunetli \'e 

clveri1li ol un. 

Yukarıdaki miktaran içinde
0

n Buyuk Britanya· 
nın resmerı malik oldnfu ton miktarı 21 milyon· 
dur. lngili~leıin cec:im bir takım seyahat gemileri 

de vardır ki banlar pek muhteşem birer saraydır. 
Avam kamarasınclalı.i işçi mebu,lardao biri bu gi' 
hi gemileri he aba katmamak lazım geleceğini, 

çunku har pte bunlardan ic:tif ade edilmiyeceıini. 

"'öylemiştir. ' Fakat böyle buyulc transatlar.tik ge
milerinin de icabında asker nakli.rah için tadil 
edilerek kullııoıla::nğı besbellidir. Fakat bugUn 
buna ihtiyaç yoktur. f 

İngiliz Amiralleri artık deniz ticarc:t gemileri
io~aabnı da donanma i~i sayıyorlar. Yani hnrp 
..-e ticnrt t donnnmaları birbirlerini ikmal eden , 
mutlaka birbirine ihtiyacı olan iki mUdaf aa vnsı· 
tası Hibo.r ediliyor. Yedi ay evvd harp başladığı 

:ıamnn lngili,der teıgahlarında 900 bin ton darı fazla 

harp gemisi inşa:ıb da vardı. Tıcaret gemileri İn • 
şaah da 750 bin ton tutuyorm u~. 

Bu inşaat karşısında~Alman tahtelbnhirlerinin 
ve mıknahsh maynlerin batırmış oldugu İngiliz 
gemileri i e kıya~ kabul etmiyecck derecede azrJır. 

Jnfili)tc;redc yep_yeni tarzda genıilt-r vUcude getir· 
nı.rlı ·J ":'Vr"iEtıJi~ilmiclnn gıı~rd '\' c foali)tt H" 
:c:ıli.Ht n >.ni suntlç Frnn ada da gösterilmektediı· 



T~~EN YAPRAKLAR Harp sahnesi olan Norveç 
Almanlar-Yahudiler 
~ ımanyadaki Yahudilerin Al 
~ man tarıh ve kültüründe 

oynadıkları büyük rolü "'e 
sahıp oldukları mevkii inkar edec"k 
karlar ileri gitti ve gitmektedir . .Na 
21le, a'ifanda Yahudi olan, fakat Al· 
man irfanına, Alman kültür ve me
deniyetine büyük hizmetleri dokunan 
bütün alimleri. fılezof ve şairleri red 
dettiler, inkar ettıler. onların eserle 

içtimai, iktisadi ve coor~, 
1 
vaziyete toplu bir bar 

rini yıktılar. Ayniştayn bile koğul
du. Dün o uduğum bir )azı bana, bu 
zihniyete kurban gıden en büyük Al 
man sairi Heiııe (Hemicb)ı hatırlat 
tı (1797-1856) Almanya vaktiyle 
bu adamın varlığını bır iftihar Yt"Sl

lesi olarak taşıyoıdu. Hanbu•gta bü 
yük Lir heykelini bilt> yaptırmıştı. 

Nazilu ,şin.di 1 u ht'ykrli de ) ıkmıslar 
Hr İne (ben bır Musevi, bır hır is 

tiyanım. Bir h•j~i bir komedıvim) 
derdi O tnadlar içinde yaşıyan, 
hem hoki~ı bir şair, hem metodsuz 
bir tar ihcı, ham felsdt>si olmt} an 
bir filnoftu istibdada düşmaıı, fa· 
kat Napo1yona hayrör.d . His5e is
tihza ıle bakardı Fakat kendisi son 
derece hassastı 

DusseJdorfta bir Yahudi ailedr.n 
do~muş, fakat sonraları, avukcıt ol· 
mak için Protestan oln uş, hukuk 
taksilini Göttingen ve Bonn iiniver. 
site}f"ıinde yap nıştı. . 

F o kat o aslından şairdi, Zengin 

2mc •s•, hütün hayatında onu hima· 
ye etti Bır güıı amcasını ziyarete 
gitti ve kızını severek aşkını, şiirle
' iyle anlattı. 

Şiirlerı birdenbire inkişaf etti. 
Fakat bu şiırlerin t şdıfn serbesti 
ve N 1polyona karşı olan takdirkar· 
lık, Aımanyada bir ale)'htaılık u 
yandırdı . 

Z.ıten aşlcın:ia da sukutu ha>ale 
uğramıştı, Bütürı Almanlar onun şi· .. I 

i''erini.ezb•rlc nislerdir, Bazılarıda U 
ı.ıversitedf* ıken sinir baş ağrıları ' 
başlamıştı Bura rağmf'n neşesini 
kaybetmedi hasta hasta uzun s•neler 

1 

yaşadı ve nihayet Pariste öldü. 1 

J Şakalal'" 1 
intikam 

Kadın, oğlunu gösterdi : 
- Bakın bayancığım, o~Jum ne 

kadar büyüdü. Boyu babasını geç 
ti bile ... 

Maşallah .. 
On beş yaşlarında kadar olan 

çocuğa döndü. 

- Memnun muıun oğlum bü 
JÜdü~ünden ? • 

- Tabii t fen ~im. Şimdi baba. 
mın eski pantaloolarını giymiyorum 
babam benim eski pantalonfarımı 
giymeye başladı. ~ 

Meslek 

- Mesleğiniz nedir. 

- Mub•eri .. 
- Ya ... Ne i tira ettiniz ? 
- Henüz h'çbir şey; arı~on .. m. 

Burası • • 
ıyı kalpli doltldaJ 

t~ 
?'•ııı' 

hır 120 mil uzunlugund3 fiıı1° 

insanlarla 
ovalarda inşa olunmuştur. Nehirlerin 
biç biri i hududu geçmek istidadını 

'östl'remez -ve Kristi~·anya,}·a •loğru 
tekfürıuf ederi, r. 

ridir. Şimalde buluo:ı0 ,•e 0t~ 
d rao• 

ile hudud teşkil e en hirle'de 

Non·cç'in ınesabai athiyesi 32!} 
bin kilonu .. tre m11rabbnıcıır. Nufusu 
iki milyon ,tolı.uz yUz sekiz bindir. 
kilometre murabboına v-asati olarak 
9 kişi duşcr. 

mil uzunlugundadır. Bu ne .ıııJıf· 
Norveçte 2000 metre murabbaı denilen bir ne\·İ balık a\ · 11dt . ı·ıderı 

lsvc:çle olan kara hududunun u· arnzi dai01'i o;orette kar ve buz altın- Nor"·eç'iıı tabii zengın 1 

zJnlnğu }(jjO kilorndreJir, Sahil uzun- dır. :N'orveç'c: bngtınku arazi şeklini lıcasını teşkil eder. it 
. veren buz devrindeki glasyelerdir. ı;llt' 

luğu İ:se fazla girintili \.'e çıkıntılı ol· .Norveçin de uçU g 
Noı·veç'in şark kısmında bir çok ı 

duı;u için ~1400 kilomdredir. 1 d ' ıo ı ır. k 4i~o 
Deniz.yollarının uzunlugu 40(H .---- -Yaza.n___ ___ Nor\·eç ..,.abilini Ne ,f 

'ld' 1 11ıJl1• • ~ mı ır, zinden gelen •· golf stre cıc' 
*** 1 Bil ~ ** cıık u cereyanı va ıtr. · ıı• 

• • • • [tlilll' 
cerevaııının Norçeçın 1 

J 

Norveç'in lqvt"çle tabii hududu • · · ro1
'' çolı buyuk bir tcsırı \'tı. ..... 1 

yoktur. ,,ı.-. ·de ' ı 
ı ·orve~ nrnzi i yUkselı: '"ya:;lnlar- şelaleler vardır. Bu havali e bir çok Bu cerL•yanın tesır~ kılı 

dan rnUteşekkildir. Burnbrda insnn elektrik merkezleri vUcudc getiril şark nhıllcri ... enenin °Jtll'tıl 
buzlarla kaplı olmııkt:ın ıi· 

ynşnmnz. Bu yaylalar ~arka doğru 

tedrici bir şekilde alçalır• l lalbukı 
gnrp tarafta i!ie birdenbire keskin bir 

vuziyet nl3rak uçurumlar, derin va· 
diler ve körfezler vUcudn gciirir. 

Şehirler, nehir kenarlarında ve 

miştir. 

Yalnız IInrdangerdeki Skleggeda · 
fos ( Skytgednlasfıi \ elale ı tabii 

gUzelligiııdc:n dolayı 'clt"ktrik enerji 
merkezi haline getirilmt:mi tir. 

~or1.1eç'in şark1ndn en bu~ uk ne 

Akdenizde kontrol 
çok şiddetlendirildi 

lstarıl ul: l 2 { Hum i n.uhabiri· 

mizden ) - Müttefiklr-r Akdenizde· 
ki kootıo lerini ~iddrtltndirdikten 
ltalyaya gönderilmekte olan mallar 
sıkı surette ~ontrole tabi !utulmak· 

ta ve hunların Atman}aya gönderil 
miyrct kit rine dair kati vesikaları 

)Oksa derhal müsade•e o unm;ıkta· 

dır, Dün gr lr n l u haber ÜZl'rİne 
tüccarlarımızdan bazıları ftalyan 
vapurlarına yüklemt kte olduk
ları mallarıQı geri boşaltmışlardır, 

TARiHDEN Y APR AKLAR 

V İL HEL M 

Buıuı üıeıine Lilhassa )U'11Utto ıh· 

racatçı!arı kara }01iylc yunıu•ta 

sevketmtk hakında gö·iişmeler yap 

maktadırlar. Dün limanımızdaki ltal · 

yan halıkçı ~emileri de halık alma· 

mış, Karadan mal sevkivatı için va· 

gon lazırncır. Devlet demiryolları 

ise az vagon verm,.ktepir Ticaret 

Vtkili bu husur;ta lazımgelen ted· 

l irlerin alınacağını vadetmiştir. 

Ai LE Si 
Nıızilc r, Hohenzollern hanedanı namına dikilen abideyi de içindeki ma· 

deninden harp malzemesi olarak istifade ıçin vıkac<tklarmış. 

Hoht!nzolleı n hanedanı, 1914 --1918 harbini idare ve "':tybettiktcn son· 
ra Aln anyanın başından çekilen Kayser Wilhe!m'ın ailesidir. 

Bıı l\ilenin ismi, Prusy .lda He.hingen civarınd.ı, Z:>:terberg tepesındc
ki bir şatodan alınmıştır. 

Dok uz uncu asırda inşa edilen, Otuz sene muharebeleıindı:ki mu ha .. 
saralardan sonra 1423 de yıkılıp 1454 de t :krar inş;ı olunan bıı kale}İ 

Pıu!!ya Kralı Ferdeıck - Vılhelm 1850 de on d5rdüncü asır uslübiyle pek 
mükemmel şekilde yeniden yaptırdı. 

Bu h>1ncdanıo tarihçe maruf ilk cedlcri Zolo·in kontları ol tr~k zik. 
redilir. Bunlar 1061 deki dahili muharebede ölmüş•erdir. 

Evlatları on ikinci asırda S()uabe'da çok kuvvetlenrnişler ve ıki kola 
ayrılmışlardır. Birinci Hohenber){'ter ki on beşioci asır fa sönmüş erdir. l. 
kincisi de Hohenzolleıin bunların içinde 11çiincü Frcderick impıırc1tor birin· 
ci Frederu;k'le alrıncı Henrinin sadık taraftarı old

0

uğu için ll9l de Nüren· 
berg hakimi oldu. Bunun iki e. ladı dolayısiyle, aile Franconie "'e souabe 
ko:tarına a~ rıld ı. 

Franconie'ler, zaman zaman Hohenstaufen, Hııbsbourg Lux •nbourg 
hanedanına intısap ecıe ek arazılerini büyüttüler. Ar•larınJa birinci Fıeedrıck 
ilk Pnısta kralı ol::l ı: Bırincı Vı h~ ın de ılk A m trı im ,nr ıto u oldu. 

Souabe k1J u ise, taksimata uğradığtnd n 7.Jyıfla::h, bJ!'lhrııı içinde 
meşhur s m", imparator bırınci Mdkımıl en'in müşavıri kont ikınci Eıtel . Frc 
deıic'dir. (151'2 de vefat elti), Rom.ınya hın~d ınınm b r.ncı C ııırles'ı bu 
Sounbe'lardan gelir. 

• 0li~ 
Non·eçin -;!i~er ze~S' ıJe 

biri de ormanlarıdır. Şıınıı te 
ormanlıırdnn n"aç ve kert' 1 !:ı ,,~ 

.'atı nehirl~rin tabii ccrt. 
istifade edilerek ,·akılır· ,ı . h"' 

Norveçte kurklu a \' · ~ 
dcll 

çok meb:ıuldur. Bu .vuz I~' 
a\•cılık bir saont hnlioe gr 

Norveçin deni1 nakli)'~ 
reti de çok ml!himdir. Ber 
gılterenin Xukesil Iinıtı.01 ,, 
h:ırbden c:n·el muntaznlll ,.ll 

lıırı \'ardı ı.ı . o 
Norvc-çte ilk den11r.' d~ ı 

van' a ile E,·ds\·old artı 10 ~'' • • • t •. 
nar ak 1 .:; l eoe inde i~k J$ 

ıı•ırı 
mışbr. imdi ş~hirler ::ır 

addid demir.'·ofüı.rı 'ıırJıı"· 
* !' J'f 

1 Kanunsani 1921 de o;IO 
. yanın ismi degıştiı ilereı.. 

\er ilmiştir. ·ıııf.l 
Oslodan sonra en ~'ıı 

'dl. 
100,COO nüfuslu Sergen bS~ 

· ın·~ fi; 
1707 senesinde ınŞ diifl ~ 

bu şehir 14 üncü asırda. oe" 
~h. . •·eıferııı mu ım tıcdret meır- d 

muştuı · . 11...,,ıı . ı ... ' 
Bu şehir çok csf.:ı 0ııı"~, 

ri ecnebı tesiri altında ~eııç'' 
Burada 1-orn:şulan dilin J 
mııncaya çok yakındır· 11111 

. o n~ 
Eski devl~t merkcıı bitf 

nüfuslu Trondhjem şchrı fıJ 
selerle meşt.urdur. ft""dl. 

Bunlardan maada 1ro ,ı 
şimalinde 12000 nüfı.ıslı.J S''~J 
bir balıkçı merkezi o1111111ııd" 
de mühim şehirlerden 111 

5111 
rıste ı 

Bfi.) üıc şehirler ın biıı' ~ 
şehir "·e kasabalarda 01'11 

,1 

bzLJI , ı 
memlekette pek mi" eıııt 
leden yapıldığ"ı için bll ~ , fi'~, 

ırı'' pi 
c.abalarda sık sık yarıg \'ıe' 
lir. Bunu önlemek ,çırı e 
den uzak inşa olunur. 

~e 
1 \'e e 

Nor\'eçlıler fıkrerı ( ıı1 ~ 
çok lekcmıııül etmıŞ btıJ's' ~ 
Ne ya7.ık ki h:ırice tııl 111 ıı 
.) a hicret ederek ırkl.ı'~r.ııe~ 
risıik vasıflarını kaY"" ' 
N ' ,,e 
orçeçıe hırsız ııe 

nedır bilinmez. 



-
aGy"k 
ı u inkişaf var 

~·Slıırıtuı 12 ( 
~ lııtıcti Hususi ) - lran 
~~&o osı tarafından lstanbul baş 

U.b 8 llh.forıa tayin edilen Ese· 
L c narn d- A k "111ttiı un n ara yo'ile 
~mı~~ ıelrııiş ve yrni \azif esine 
'fit kııdır. Mumaileyh t undan altı 

korı. 8
1
' evvel de şehrimiz Fran 

t' "o os' ~ ~Cduıı uğunda bulunmuştu . 
~rı ab Behnam kendisile gö· 
L· i°8 lct ·ı l\t: ecı erelezcümle demiş· 

-1. ...... 'f·· 
'1%ı rı tırk - lran münasebet. 
ı d e d tf'* d erece dostana oldnğunu 
:tıır. fti a benim anlatmama lüzum 

~tııı10 kardeş milletin, Sadabad 
' "ttı·1 b~ctçevesi dahilinde nasıl 

ı ır b' •ıj Ilı ırlik manzarası arzt't· 
ttıc,j '~dandadır. Ticari müna· 

~tk ~ız de büyük inkişaflar ar 
.~ ıstidad d . B' k ,. r ik ın aoır. ır aç aya 

l·ıııdilll·al edilecek olan Tebriz 
~~ıltı d~ hattının Tür kiye budu Ju 
• a~ıle L . k' f ~ı, d u ın ışa 111 en mes· 
~a~1 Cvıeye dahil olacağına şüp· 
~a~r. Van hattının fran hudu

ııı··~' gelmesile Tüıkiye lran 
\ adelel cr i ve transit işlerin 
~k/Y ırlı inkişafların başlıya· 

~,b; !'· Bilhassa büyük Avı u ~ 
lıı, tı~~ın doğurduğu yeni iktisa. 
~Gk~ar karşısında Türk iye ve 

1li l.lınetterinin ıicar i sahada 
"ı ctrncl . .. k f 

l 
i~r erJ, muşterr men a-

llasıdı r " St . 
~ <llıbulda açık 
~va mektebi 

~tarıb ------
~en) 1.1ı : 12 (Hususi muhabi-

1ı111u- l:.stanbul ilk mektf:kle· 
~ ftlutan 7"j bin talebe maarif 

!>'• ·" ti\ Cttişl . f "'" ~ay crı tara ından esaslı 
oıt· ~ ilıın tnedcn · ·ı . . t~ . ırı b geçırı mış ve bır 

r'ttidat~statıklı, cıl•ı ve hasta· 
~· 1 oldukları tcsbit edıl · 
~rıu 

~ a il tile · 
''• Çı~ b rınc maaıif vekaleti 

tla ava ı. 
11 4tıt... meıKtepleri açmağı 
"lı ••ııştır 

~İbi b . 
~ t~kastalıklı ve hastalıA-a 
~ t bcttı lar ~uraya göndeıi 
~ ~t lacak;c-t, vi görecek, hem 
''tıf ardır. 

· ~ bir "'kaı'!ti ilk olarak Mal-
h ll'ıc.kt k ı b· alıtlıkl 'P uracaktır. s· 

~·~g1 ıs atına başlanan mek-

~tırı tc1~kk·~oıtatıf köy mek· 
too0 . ul ed,.cek ve talebe 

~\ 1 bufacaktıa. 
·~1[1.ll}'ql'l111 

-rlkq Hollanda ve 
4rı~~ elçiltri Berlinde 
\ ta 12 
)\ 'llıarı h (Radyo) - Son da 
ı & 11 8cı .k'berlerc göre Al· 

~,,. ~ı a 
'lııi 11lt h ve Hollanda e!· 
~' ~IHl!d ~te k"t f't '11İş lerdir. 

t\ıtıittir. kıt larım fevkalade 

BULGAR TÜRKLERi 
VE BULGAR DAGI 

Yazan 

R. YALOIN 

Müze 

B ulgarlar = Altay-Oral mıntıka 
sında ve nihı)et Volga kenarların 

da Hazer sahillerinde cemİ)ct halinde 
uzu:: asırlar yaşamış öz Türk ırkın · 

dandırlar. • 
lbnİ Fadlcı n ve Ebu Hamit En· 

dülüsi Bulgarların şek ve şüphe 
götürrniyen ) ürk olduklarını orta· 
ya komuşlardn. Bu iki anıp müel· 

liften sonra lbni -Hukul dahi Bul· 
gdr türklerinin Hazer Türklerinden 
olduğunu tasrih ederktn bu gün 
Kazan hava lisindeki Bulgarların da 
hi ayni ır. tan uldu'<larmı teyit edrr. 

Zaten Çin vakayinamcleri de \'Ulcarı · 

da ismi geçrn bu üç Arabın riva 
yellerini tasdık etmektedirler. ( 1) 

Hüseyin Namık Oıukun, Türk 
dünyası adlı kitabında Bulgar Tüık· 
lerinin Volga boyu hükumetini ida· 
re cttiklr ri ve Uygurlarla beraber 
yaşadık ıarırı goıürüz. (2) 

Bundan sonra Zsi ı ai \1iklo.>'ın 
Fio- Urgur akrabalıklarımız adlı 
kitabını tetkik eden Hüseyin Namık 
Oıkun (Yeni Türk) mecmuasında : 
Bulgarların: (3) büyük bir Türk ka· 
bılcsi olduğunu ve hala Volga w
yunun kıyılar mda yaşa yan seki7. yüz 
bi flden fazla Çuveş'lıla'rın bu eski 
Bulgar Türkfeıinin son nesillerinden 
bu'unduklarını anlatır, 

Müdürü 

O da Bulgar Türkleriyle sıkı bir 
bağlılığıoı hissettiıen SAKA Türkleri 

bahsidir. 

Saka Türklerinin miladdan 140 
ıe-Ôe evvel Kaşkir muhitinde Tavan 
ve başka bir adla Tavuan namlariy· 
le yaşamış olduklarını öğreniyoruz. 
Sakalar bu muhitte Y toçiler,in ta· 
arruzlarına da uğrıyarak tarumar 
edildikleri yolunda kayıdlar" da bu-
luyoruz. (4) 

Temamen Türk soyundan ve 
boymu 01dan olan Sakalar için lskit 
diyen müverrihler bu iddialarını te· 
yid ettirememişlerdir. 

Zıra sakaların Ural - Alhy 
Irkına mensup halis Türk oldukları 
tesbit olunmuştur. 

Başlarına katı sivri külahlar gi. 
yen ve donlarının biçimleri h!la A 
nado1u donları şeklinde bulunan sa
kalar Çin tarihlerinde dahi Türk o 

larak tanınmış ve SEH adiyle anıl· 
mışlardır . 

Tarihi malum olmıyan ( Milad· 

dan önce ) zamanlarda Yeoçilcrin 

zalimane tazyiklarına dayanamıyan 
Sakalar Bulgar Türklerinden önce 
ve tıbkı onlar gibi muhtelif semt· 
lere hicret ederfe,ken bir kısmının 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

BUGÜNKÜ PROGRAM _. • 

fÜRKfYE RADYO DIFOZlYON 
POSTALARJ TÜRKiYE RADYOS\J 

ANKARA RADYOSU 
CUMARTESi 13 - 4 - 1940 
12 30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 

12.35 A J A N S ve Meteoroloji 
Httberlerı 

12.50 Müzik 
Çalanlar: Fahire Fersan, Refik Fer

san, Basri Üfler, Fahri Kopuz. 
l - Okuyan: Mustafa Çağlar 
14 20 Müzik: Halk Türkıleri 

Aziz Şen ses ve Sarı Rrcep 
14.30 Mü, ik : Riyaseticümhur Ban

dosu (Şef : Ihsan Kiinçer ) 
15.15/ 
15 .Şa Mi:zik: Dazband (Pi.) 
18 00 Program , Memleket Saat 

Ayan 
18. 05 Müzik: Radyo Caz orkestra-

Si 

18.40 Konuşma (Yı.. r t b ılgisr ve sev 
gisi) 

18 55 Serbest sr .ıt 

19.10 M.:mıeı<et .':idat ay a rı, Ajar.s 
ve Meteoroloji Haberleri 

19.30 Nüıik: Fasıl Heyeti 
20.lo Konuşma: \ ~ün:n mes .!ı ( ~u· 

20 25 Müzik: 
22.15 Memleket saat ayarı, Ajans 

Haberleri; Ziraat, Estam -
Tah\ilat, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

2:'? 30 Konu~mn ( Ecnebi dillerle -
Yalnız kısa dalga poı:tasile ) 

22.30 Müzik: Cazband (Pi,) Saat 
23 00 - e kadar yalnız uzun - dal 
ga postasile 

23.25 
23.30 Yarınki P~ogram, \'e Kapa· 
nış. 

Şimdiye kadar muhtelıf kıtap ve 

~~~p~:·d:ö~~ü~~:;. ~·~:.~.,~:~.~ ! ADANA DA YAP 1 LAN 
~:. u[euo~~:k~a~ı;,';:~~,tkuyobılı· ,ı HAVA. TAARRUZU 

Bulgu Türkleri 46 t - 465 ta. 
rihlerinae Kafkasyanın şimaline göç 
müşler ve Kafkasyada 680 tarihine 

kadar yaşamışlar, fak at son tarih
lerde Eşber'in idare ve kumandasi· 
le yaşayan bu Bulgar Tütkleri aşağı 
Tunaya akarak ırklarını lslavlarla 
birltştirmr k surdile tamamen mağ· 

lup ettiklerı lslav ırkına her neden· 
se bağlanrnış'ar ve dıllerini islavlaş· 
tırmc1k surctile asıllarını unut:nuşlar· 
dır. 

ilim aleminde yapılan tetkik ve. 

etüdler Vo'ga kenarlarından ieçen 
Bulgar Türklerinin diğer bir kolunu 
600 tarıhlerinde Karadenizin Pontos 
şimalterine yerle~tikltrini ve Mogol· 
ların taarruzlarına uğrayarak 1236 
dıı büyük bir panikle bir kısmının 

şimale ve • ir kısmının da Küçük 
Asya )ani Anadoluya yayılmak 
mf'cburiyetindc kaldıkları ilmi tah
minler arasındadır. 

Bu bahis burada karan1ık bir 
perde arasında dururken ikinci bir 
ip ucuna yapışm:ımız lazım geliyor. 

( Birinci sahifeden artan ) 

net 45 dakika devam etmiştir. 

Sıhhf imdad otomobillerinin, mo· 
tosildetli ekiblerin sa~dan sola, sol· 

dan sağa koşuşlar tayyare d!fi top
larının kükreyişlcri, ağır makineli tü-
feklerin muntazam ateşi altında ka· 
lan Adana, mutasavver hakiki t,ir 

tehlike vuku unda kendini nasıl bir 
cesaret ve soğukkanlılıkla müdcSfaa 
edebileceğini pek mükemmel gösteri· 
yordu. 

Düşman tayyarelerinin şehrin 

muhtc-lıf noktalarına yağdırdığı 2 ila 
3 bin dereceı hararetli fosforlu yan· 

gın bombaları duman ve alev sulun· 
ları yükseltirken tahrib bombalarının 
düştü~ü semtlerden: sesler duyuluyor
du. 

Gazlardan zeh irlenenler ı;ıhhat 

meıkezledne na kledilirlerken1 gaı a
rama ekiplerinin ipe i t e lbisderi iç ı n· 

de ve yıkıcı g :ineş altında buram bu
ram terler dokcrek ne muntazam ve 

seri çalıştıkları görülüyor . 

İkinçi düdük öttütü znman balk 
ve ekiblcr nefes a lciı. Bu, "tehlike 

kalmadı" i_şareti;di . Düşman tayyare• 

lcri şehir üzerinden tardedılmiş, halk 

aüküna ve nef.es almak imkanlarına 

kavuşmuştu. 

Sı~ınaklardıtn boşalan, caddeleri 

tekrz.r hayat ve harekete getiren 
halktan kimin çehresine bakarsanız 

bakımı : Hepsinin yüzünde vazifesini 
}apmış olmaktan memnun bir ifade 
vardı. 

Dün akşam saat yirmiye doğru

da Adanada bir alarm işareti 

v~rilmiştir. Şehirde baştan başa ışık

lar sönmüşdür. Kontrol ekibleri ma-

ha ileler arasında eıı seri vasıl alarla 

dolaşmış ardır. Bu ışık sondür.n'! tec
rübesı d e muvaffakiyetle netıcelen· 

mişd i r. 

Şe h ır k ırk d .ıkik .. dan fazla ışık· 

sıı bıı akılmışdır. 



S1thife 6 

Bulgar Türkleri ve 
Bulgar dağı 

(Beşinci sahifedtn artan ) 
lcüçük Asyıya yani Anadoluya il- ı 
tica ettikleri tarihlerde yazıhdır. 

Bulgar datı bahsinde tekrar ede 
cctiz üstad Fuat Köprülünün ha· 

yat mccmuasmda bahstttiklrri Saka· 
libe adiyle Kamu5lalamdaki Sakatibe 
bahisleri bizim Saka Türkleriyle sı 
lcı bir bathlık gö~terdiği hatıra gel 
mez ştylerden dctildir. (6) 

Buraya kadar Bulgar Türkleriy· 

Müttefiklerin Katakat 
boğazına mayn dökmeğe 

mJvaffak olduğu 
söyleniyor 

(Üçüncü sahifeden artan ) 

rında sıkı tem-ıs halinde bu'unmak
tadır. 

Londra: 12 (Royter) - Norveç 
hükumeti bütürı nakliye vasıtalarına 
vaziy0>t etmiştir, 
KATKAATA KADAR MA YN 

BARAJ• DÖŞENDi 
Lonrlr a: 12 (Royter) - lngi · 

lizler buügün ~kajarakdan Katalca . 
ta kadar ikinci bir mayn barajı vü-

ALSARAY ve 
SiNEMALARINDA 

BU AKŞAM 
"5ll 

Dünya Sinemacı1ığır.m En Büyük ve Kudretli Kart-ktet Art 

le Salca l ür kloirıin htr ikisinin de 
Anadoluya yerleştikleri ve hakim 
<kti!se de son zamanlarda Bizans· 
blarla ttşriki mesai eyltmiş bulun· 
maları bilhassa; ücretli asker olarak 
Bizanslılar ntzdinde bu iki milletin 
bir ar11da çalışmış bulundukl•m va· 
tidi hatırdır. işte Bulgar da§ı ve 
havalisinin ~aka ve Bulgar Türkleri 
zamanlaundan ve Sakalara iltihak 
eden Bulgarlarla birleşerek Toros 
lırın büyük bir parçasını teşkil eden 1 

bu güzel datımızın )'İne bizim ~c 

dadımJz tarafından isim aldığını 

unutmamamız ve korkmadan bu 
isimle güzel Bulgar dağlar1111 anın~
mız Türk Bulgarların hatıralarını say. , 
mak gibi bir kadrişinaslık davasının 
büyüklüğünü gütmrmiz ırki haslet· 

cuda getir mişlerdır. ı 

DANiMARKA M ÜSTEMLEK E LERi 

BEN BiR PRANGA 
KAÇA GIYIM 

Londra : 12 (Royter) - Dani 
markanın müstemlrkesi olan lzlanda 
adası muvakkat bir istiklal i an et 
miştir. 

fngilizltr Danimarkanın mü
0

stem 
lekesi olan Focr adalarını işgal et· 

mişlerdir. Bunlar neticede Danimar
kaya iade ediltcel:tir. 

lngilizlcr İzlan !a adasını da Al 
man istılasıoa br şı himaye edecek· 
tir . 

·'1 ü fl ARE BEDEN HABER 

Londra : 12 (Royter) - Büyük 

---~-----------· deniz muharebelerine dair fazla ha· 
(1) Oku : jira Doryal (Orta A~- ı ber verilememtsine sebeb lng;liz 

y aya dair hatıralar : Sahife 23 28 gemilerinin yerlerini belli etmemek 

lerimizdendir. (7) 

(2) Oku : Trogoe Pompe ( Proloe) için telsizlerini ku'lanmamalandır, 
Xl.l-XLll 1 

(3) Oku : Strabon Vlr-82 BATAN ALMAN DESTROYER I 

Türkçe SözBü " 
1 Şah•••l"'I HaUomızm r•hatca görebilmesini temin "'•"'' 

birden glatereceklerdır. 

Zavallı Bir Gencin Eıim ve istiraplı hayahnı canlandır~ 
Su büyük film cidden şayanı dikkattir. f>. 

Ayrıca ALSARA YDA Ayrıca T AND 
Dünya Haberleri Morcna l(J1 r' 

l fı llfl 
Musıkıli ve şarkı 1 t~ 

f DİKKAT• Kalaba~ığa M~ydan ~~r!'1e~e' 
için Lutfeo Bıletlerioııı er 

Aldnınız. 
Trlefon Al saray 21 2 Telefon 

Bugün 2,30 da her iki sinemada 

(4) Oku : Heredot Xl 8..( 6-4 
(5) Oku : Girad de Rialle Me· 

moire Sur l' A~ie Cntrale P. 18 
(6) Oku : Kamusul'ilim Cılt 7, 

uhife : 1344 

Morena Klara ve istek Üzerine • 
Londra : 1? (Royter) - lngiliz 1 )I" 

tayyarelcribugüo bir destroyer ba Vatan Kurtaran Ar5~ ~ 
tırmışhr. ~ ______________________ :/ 

(7) Oku : Buyuk Tork luğatı Hu· 
'"'ey in Kazım. Cilt : 1 sahife 792 (Bul· 
gar Çagatay dilile isim) Ebulgazidcn. 

ilan 
Zayi mühür 

Adana Ziraat Bankasmın 26·10· 
938 tarih ve 22 J 2 numaralı cüzda· 
nıoa koymuş olduğum tatbik mü· 
hürümü kaıarn zayi ettim. 

Yenisini· alacağımdan zayi mü· 
hurün hükmü olmadıtı ilan olunur. 

11717 
Musa oğlu lbrahim 
Fevzi 

. 
BERGENDE V AZJYET 

Londra : 12 (Roytcr) Bergtn 
bölgesinde Alman ilerleyişi durdu· 
rulmuştur. Alman lotalan Narvik is 
tikametinde yürümektedir. 

:layi askerlik vesikası 

Şark Vilayeti harekatında müs· 
takil 2 inci Tabur birinci bötükden 
aldıtım asker tik vesikamı zayi ettim. 
Yenisini alacatımdan eskisinin bük 
mü olmad1tını ilin ederim. 

Koca Vezir mahallesin· 
den 312 dotumlu Ah-
met Karagöz 11716 

Y eganc mesire ~ahalli olan Atatürk parkı yanında 

Kır Kahvesi bu hafta 
açılacaktır 

Her türlü içil~çek şeyler, pazardan maada günlerde S kuruş; nargile 
ve dondurma, htr yerde olduğu gibi, on kuruştur. 

Bütürı kış dumanlı kahvelerde oturmaktan bunalan sayın halkımız te. 
miz hava almak üzere kır kahvesine buyununlar. 11712 

Seyhan Defterdar lığından 

Fiatrn baliti 

bcberioe 
takdir edilen 

fiat kuruş miktara boyu 
M S 

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

1562 50 12 50 12500. .. 1 50 
150 10 00 1500 il 1 00 
200 5 40000 " o j~ 
81 3 2700 il 50 
30 15 200 " 1 50 

7SO 7 50 10000 ... 1 
900 5 ] 8000 50 11 

,, 
,, 
,, 
.. 

120 2 6000 •• ' s ,, ..; ı 
Su loJeri Altıncl Şube Mühtndisliiince yetiştiriltn ve b~11~:~1,,' ~ 

yazılan Okaliptüs ve 111ir fidanlar hiularmda gösteril'n fı•~. ..,~ .. J 
Nis•n I 940 taribindtn 16/ Nisan / S40 tarihine lcadar 15 ~urt ef ,,, 
\le ptşin bedelle müzıytdtyc konulmuştur. Almak istiyen~e:•" J.,,,ıı'' 
larile buabrr St)han Drftndıılıtır>a n.üracaat etmeltri ıltP 

1!685 3-6-J0-13 

------·-----Bu gece 

Nöbetçi eczahane 

Yeni postane yanında 

Fuad eczahanesidir 
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Sahi e 7 

T. C. ASRi · 
IST ANBUL BELEDiYESİ Si NEMADA 
Şehir 

Bu 
Tiyatros ·u 

Akşam 

iKiZLER 
VODVİL 3· PERDE 

gündüz matinede sinema iki filim Bugün 

Aşk kurbanı 2- Lorel Hardi hovardalıkta 
\ 

birden 
(Türkçe sözlü) 

~·k l kat : Loca ve numaralı koltuklar sahlmaktadır. Gişe her vakit açtkh 

250 f' leiefon 
\" l~~-----------------------------

11~ \ Menkul malların açık 
arttırma ilanı: 

,, 
,. 

ilan ~ 
ı ~ltd' 

'rt~ı,~y: Riyasetinden: 
~ hs:ıtır1ı:ıoeına -Taşköprü arasındaki parke yollın nchirkenarı 
~ Jt cak kor~uluk inşaatı açık olarak eksiltmeye konulmuş-
1 ~td~ıi k 

l• u\ı"kL tşfı: 1524,63 liıadır. 
S ııaır i :.t teminatı: 1 13,50 liradır. 

~"Pıla •sanın 19 uncu Cuma günü saat onbeşte Bdediye encü
"•ıf Caktır t tlt ~ • 

~ td~ 'a-!'1lname ve saır evrakı.fen işleri müdürlüğündedır. lsti
~. ı~~ı ıorcbiıir1,., 

1 t . • 

\rı tl~~ ılctı~· İ~ale günü muvak~at teminatlarilc ve ticaret odası 
llrıut ırlıktc muayyl!'n saatta belediye encümenine müracaat 

. 2- 7- 13- 17 
11674 

İlan 
Seyhan Vilayeti Vakıf

lar müdürlüğünden : 

Altmdar sokğında harap ve met· 
rülc Sarı yakup Mtscit odalarının 

mülkiyeti peşin para ile satılacak· 
tır. Muhammen bedeli (400) liradır. 
ihalesi 30/ 4 ' 940 salı günü saat 
14 de vakıflar i Jarrsinde yapılacak· 
tır. 

lsteklilcıio her gün vakıflar mü· 
clürlüğne muracaatları • 

11718 13 - 17 

Adana 1 inci icra
Memur ltiğundan: 

Cinsi, Mvi, kıymet ..• : •• leri 
· aş!ğıda yazıh mallar bir borçtan 
dolayı açık aıttırma ile satılacatın · 
dan arttırma Büyük Küpeli handa 
25141 940 perşembe güoü saat 141 
16 da icra olu01c1ktır. iştirak ede
ceklerin göstcrileo saıatta mezkur 
mahalde bu1unmalar1 ilin o'ucıur. 

icabında 2 inci arttırma 10/51 
940 cuma günü saat 14 - 16 da 
yapılacaktır. 

Li Ku 
500 co 

Hunumak dizel markalı ve 4 te
kerlekli 36649/ 292571 N. lıı bir 
traktör makinası ve iki kulaklı pul· 
lufu. ll 719 

İlan 
Adana Askeri Satın alma. 
komisyonundan: 

1214, 940 günü pazarlıtı yapcla .. 
cağı ilin edilen 890 çift ycm~niyc 

talip çıkmamıştır, 

ı 714/94'J Çarşaoba günü saat 
onda pazarlığı yapılacağından istek
lilerin teminatlariile birlikte Aiana 
Askeri satın alma komisyonuna mu
racaatlar. 

11721 



Türksözü 
1 

R. C. A. 
nın 

Hiç bir hizmet istemeden 
brr sene çalışan 

Bataryalı 

Nevyork B. 
Modelini mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo : 
Abidinpaşa caddesi 

11521 

FIRSAT 
• satılık kamyon şasesı 

1.5 tonluk Rex marka ,Ford parçalara uyar) 
34 beygir kuvvetinde. 

Gülek Limited Şirketine müracaat. 

1 
Abidinpaşa cad. No: 171 

4- 7 11703 1 --------
İlan } lık teminatı 67 lira 5Q kuruş 

tur . 
Adana askeri satın 

alma komisyonundan: Eksiltmesi 29·4·94() Çarşanba 
Ariana garnizorıu için Mayıs 940 günü Adana askeıi satınalma ko· 

5orıuna kadar yevmi ihtiyaç nisbc- misyonunda yapılacaktır. Belli gün· 
tinde alınmak şartiyle 150 bin k=Jo d 

1
. . 

1 

e ta ıpıerın teminatlariyle müra· 
taze bakla açık eksiltmeye konul-
muştur. caatları 11720 

Muhammtn bcdtli 900 liradır. 1 13-18 - 23-27 

1940 MODEL 
O Q Ç Kamyonları 

Gelmişdir 
Adana ve hinterlandı. Yegane acentası: 

• 

M. T AHSiN BOSNA 
Biraderler 

Abidin Paşa caddesinde : 
Telefon . 2i4 Telgraf .Adresi Meta •. P • K. 74 

5 - 6 - I - 9 - 10 - 11 - 12 11691 

1 

Muhterem ·t . 1 - . . . •dikllı ti 
çı ç ı erımızın nazarı 

çiftçilerimizin çok iyi tanıdıkları 

Oliver 
ıurıd'° 

Mibzer ve traktör kötcnleti gelmiştir adetltri pek az oldu 
tiyacı olanların Liran evvel müracaat etmeleri 

Feyzi Dural 

Eskiden Rasih Zade biraderler 
Eski Postane karşısı 

7-8 116~ 
;--------------------------------------------- ------

-
ELLi 

) 
,. l • 

En iyi Dost~m 
. . ... 

il 
_, J! 

,' . }i 
Rekabef _kabul etmez bir ::ana ~ :: . ım~:.: a 
olan bu radyo aranılan her evsafı haizdir , 

• trC 
• Par azltlere k•r•• hususi aOzgeç • Antlfedlng ve ten kO" 
• 150 istasyon lamı yullı bOyOk • Müstakil gruplu •••~r 

kadran • Harici santralh opar r 
• Ferrokartlı orta tekerrür • Oktal tipinde lamb818 

• Havalı trlmera kondanaat6r0 • Çıkıf kudreti • vat 

) Bir kerre dinleyiniz ..... Kanaat hasıl edeceksiniz 

v~;~~~E 5AHiBiNiN 5E5i 
w aeru1f..Q{J_Mfy/_cfJ12 

ABiDiN PAŞA CADDESiNDE Je 

M. Tahsin Bosna Bi'~.~ 
Telefon : 274 -Telg. Adr. META ADANA 

f. 

.... 1 
Umumi net"' (,~~1~ Mürettip alacağız J 

Matbaamızın gazete kısmında 
çalışmak üzere bir mürettibe ihti- ı 
yaç vardır • ldarchanemize a..Ü· 

racaatları 

Macid " 
.. ta 

Adana Türk50 


