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~VE . 
~r:~l~Kl ÇARP.ŞM ~L.\R 
llıa 11d • 13 (Radyo) - Norveç 
~lırıa a1rılıtının ncşrettiR'i rapora 
dır, ~ -ır Üslo civarını işğal et 
kık~rvcç kıtaları şimal ve 

ırita ctıdakı muvaffakiyetlerine 
Q dij lllektcdir. Nan ile ü1.erinc.

Şrnan hücumları akim kal-

Ballrılan Alman kruvazörlerinin 
yediyi bulduğu haber veriliyor 

~~h:ıru: 13 (Radyo) - osıo Norveç şehirleri 
'aıılJtrıandanı, Norveç kıtala· 

1.,, k, ~· ile olan telefon muha· 
.'1\rıa 11

5 '~ni ve Almanların elın· 
''Ilı n ıntıı..aıdrdaki elektrik 
' · da tahrip ettiğini bi lcıır-

1'-"bE 
:~~iN, CAYZNV BATTI , 
.._\;, ~: 13 (Rad)O~ - Alman· 
-'ıı1.ı 11 Cııyıv'en kıuva1örleri · 

"'ll•tı • 
v~ so~lenmekted • r. 

1 EDiLEN KÖPRÜLER 

1 rrı : 13 (Radyo) - Hol
~hliyc edilm i ş ve bu yol 
.•ıı köprüleri Norvtçlilcr 
iŞierdir 

lıiUou~uNA ooCRU 
t6 : 13 (Rodyo) - \'erilen 
~~t bir kısım Non:cç hal· 

Ud11nu gtçmete çalı~mak 

~I 
~iıo SIR RADYO 

"' '"' ~at : 13 (Radyo) - Al· 
"tt,~a"tç dahilinde gi1lı bir 
~~it ~u t~sis ettikleri haberi 

~ ~~ 
~~aı liAv ~ FILoLARI 
~i:: l3 '(Radyo} - Alman 

aı Nor1tcçlilcr elinde bu · 

bombardımanla 

''td'•rı . k.asabaları şiddct' e \:lt'"-t t.tıtı bildir ilmektedir. 
'tı d kal•sinde halen Nor

Rnmimiı §ımul deni=inde Jrniz ve lıaı•ıı fılula11 arrm nda 

l'r~ '1fr•la.nmaktadır. 
~'~ CttEN 10 000 ALMAN 
\t6t:,: l! (Radyo) _Bildi- Macar - Gal" tasa ray 
~ 'trr. bet Alman gemisi Os- maçı dün yapıldı 
~ı~tı': "e buraya on bin ISTAN .UL: 1~ (HU5U=>I) -

) opılaıı bir muhau•ht>) i ~ı"Jstrrmel:ırdir: 

harabeye dönmekte 

Yurdda dün oldukça 
şiddetli zelzeleler oldu 

Ankara : 13 [ l lu.;usi muhabiri
mizden ] - BııgUn Ankarada 8,25 

de orta şiddette bir zelxel~ olmUf· 

mu~tur. 
8,40 da da Sivas, Kayst·ri, Çe-

rum , Zile Tokatta ~·er sarsıntılara ol• 

muş hım binalarda çatlakhklar hasıl 

olmuştur. 9,2;) de de Samsunda dib

deo bir zelnle olmuştur . 

• 
Hamidin ölümü
n ün üçüncü yılı. 

Maarif Vekılinin hitabesi 
l<ttanbul; 13 ( Hususi Muhabıriı

rimizJen ) - Abdulhak Hamidin 6-

lümünün üçüncü yıldönümü oldutya• 

dan buJ<Ün büyük :bir ihtifal töreel 
yapılmıştır. 

Bu münasebetle Maarif Vckilimis 

çok rüzel bir hitabede bulunmuştur. 

s-:~ ~lo cenubu garbisin· 1 BUGÜN TAKSi \ot S r ADIND ~ 
~tunu tamamen ellerine YAPıLı\N M ~CAR ito1.IŞPEŞT·GA 

\.:. ~~" L4 TASAR AY MAÇI 5· 1 GALA· 

1Sovgetler şimal vazi
yeti -ile meşgul oluyor 

~~~~~l~ri İsveç burtuduna TASARA YıN GALlelYETI iLE 
~lJ~~D I 1 NETICELENMIŞl"IR. 
· 13 (~ AK KUVVET 
~i ~I •dyo) - Norveç rv·---·-·---·-·-·-·-·-·-·-·'1 
~ uh rrı~n kuvvetinin elli ~ lsveç topraklanndan i 
il\li~ 16Yltnmekte ve bu 1 l\,d,, lllen em bin kişinin i asli asker geçemez ! 

\. ttJir. reçmekte oldutu i ! 
( \ . . 

~ı~. • . . "V\N ı ;&tokhotm : 13 (Radyo) - ••· ! 

~~'t"' : 13 (b _ NGILlZLER 1• veç Bafveklli bir nutuk •llJ ! 
'-' b' "'<>Yter) - T e-tıa.. ıt la . 1• ı;yerek l•v•ç toprakların- ! 
.~" l Yıara röre Lo. t~tt Çık,,nrilizlcr Norveç i dan yabancı aeker g•çm•· ! 

~l& .... "' nııtlardar. i •in• ••I• mUeaad• edil•· ! 
:-'-ti No i m•r•c•lini, laveçin tam•· ! 

ıs (it. RVEÇLlLER men bitaraf kalacaıını a•· t 
~~ ltbı·dyo) - Alman k•r geçlrilm••I yolunda i 
~.~it, •t ettitine ıöre bir t•l•P vaki al•• 1111• b&a. ! 
~ 'clir. ~bt~aj suçundan nun •iddetl• redd•dilece- t 
~''tke ~ allve cdilditi· lini kati llir li••"la teJid ! 

t tel':· röıterenler ay- etmiflir. ~ 
ı tcekJerdir. ,...,...._..•·•·-·•·•·-·-·-·-·-·-·-· 
Ctl sahifede ) 

KREMLiNDE BiR TOPLAN fi 
Roma: 13 (Radyo) - Alınan ma

lumata göre, Sovyct Rusya şimaldeki 
hadiselerle pek yakından meşgul ol· 
maktadır. Bupn Bay Stalin Krem
linde Sovyet deniz kuvvetleri başku
mandanı ve Molotofla uzun bir gö
rüşme yapmıştır. Verilen haberden, 
bu görüşme mevzuunun Sovyctlerin 
şimal denizindeki vaziyeti oldutu an
laşılmaktadır. 

Garp cebhesinde vaziyet 
Paris ; 13 (Havas) - Garp ceb· 1 

hesinde keş ı f kolları faaliyeti olmuş 
tur . 

Almanlar Rende bir hücum yap· 
mck islemişleıse de muvaffak olama
mışhu dır. 

Londra: 13 ( Ro,ter ) - Yedi 
Fransız harp gemisi Norveç ve leci~ 
liz donanmasına bugUn mulaki olmat· 
tir. 

• 
Stokholm: 13 ( Royter ) - El

bern Alman tayyareleri tarafından 

şiddetle bombardıman edilmiş bir ha-

rebe haline gelmittir. Norvcçtc şid· 

detli bir kar fırbna<>ı bukum sUrmek

tedir. 



Sanıf . ~ 

SiY ASET OEDIKODULARI 

taarruz 
6ERLIN TEHDiT SıYASETiNE 
BAŞLAMAÖA KARAR VERMiŞ 

D ngiltere, Baıkan arda başlıyacağı 

O t>konomi taarruzunda çalışa~ak 
kimseleı i seçmekle mçşguldur . 

Şimdiye bdar yirmi kişi scçilnıistir. 
Bunlar Ba kaolarda bir kaç güne ka 
dar taarruza geçcct klerdir. 

lngiliz tkomo i taarruzu evvela 
Yugoslavyadan başlıyacrıktır, 

Romanya ile de temasa geçecek 

tir. 
Almanya lngilterenin bu taarı u· 

zunu kar~ılamak için Baıkanlarda 
tehdit siyasetıne başlamıya karar 
vermiştir. 

Almanyada demir buhranını 
karşılamak için evlerde mevcut de
mir eşyanın hükumete veriım~si i~

tenmiştir. Halk, evvda bar pten ev· 
vel krndilerine verilen:Hitlerin de· 

omir büstünü testirn etmiş'e·dir. 

Romanya, Almanyamn kendi~ine 
daha fazJı petrol verilmesi hakkın· 

dala talebiııi reddetmiştir. Roman
yanın Almanyaya vermekte olduğu 
petrol miktarı senede iki mil)On 
tondur. 

)'-eni on 
tedavüle 

paralıklar 

çıkaııl•yor 

D.-rpbane Maliye V ek alt-ti tara 
fınJan seçilen rıü nunesine göre ytnİ 
on paralıklarımızı uasma}a b.şfa 

mışbr. 

On paralıklar önümüzdeki gün
lerde tedavüle çıkarıiacaktır. 

Demir Kararnamesi hak
kında tashih ve ilan 

Sl.YHAN VALILIOINDEN: 

Demir kararnamesinin 14 üncü 
madd~sinin A. fıkrasında yazılı de: 
oıirlere 6 milimetrelik } uvarlak 
çubuk demirler de dahildir. 

Keyfiyet alakadarlara ilan olu· 
nur. 

r 

Türaesfüj 

~· 

ilk okullar :müfredat - Halkevi111iı10• • 
,gı 

neşriyat se rtatbiki ---;;rliYol 
Hazırlıkları 1 2~ 

programının 

Pı·ograma yeni der.sler ilavesi muhtemel Halkevimiz tarafı~~~İJ 
aand~ açılacak olan büYll brt 
gısı için yaplmakta o~ao 
hızla devam etm<"ktedır. dtfl• 

İlk okullarda ok utulmak üzere 
1936 ders yılı bt-şından itiharf'n 
tatbık mevkiioc konan ilk okul prog 
ran;ı o zaman veril<"n kararlar mu· 

ci >İrıce btş rıl sonunda tekrar top 
la nacak bir he) et taraf ıodan gö Ü 

şülr:cı-kti . 

Bu yı! so: ıuoda brş yılıık nıüd · 

det dolu .uş elacağır.d11n pıoğram 

üzer inde maarif vekil ı iği talim ter 
bi)'e he}:eti tetkiklere başlıyac ... ktır. 

Pıoğıamın muhtelif kmmları h;ık 
kında il . tedrisat müfettişlerin ra 
porlarile ayrıca Vt"kalctin ic a ttlir· 
diği tetkık raJ'Orlart da talim terbi· 
ye heyeti tarafından tcıkik edile· 
cektir. 

Talim terbiytnin mufıedat proğ 
ramına, havacılık iktisat ve bilgileri 
hakkında ders ilave drnesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

Bugün yapılacak 
güreş musabakaJarı 

Şrhir Stadyomundct hugün ser
b~st ve karakucak gürt>ş nıÜ5aba

kaları yapılacaktır. 

Pamuk ihracatçılar birliği 
ikinci reisi 

Konu,u'ması azınıgelrn bazi pa· 
muk mesr J~ t-r i üz .. rinde temaslarda 
bulunmak üıere \Uku·o a pamuk 
ih• acatç l<1r Bir iği ıkinci reisi B11y 
Kaııım Giilek "C hiı tık urftumi kiti· 
bi Bay Zeynel Su ı uıün ·T oros 
tbp?esiyle .Anka·?ya gidecekler· 
dir. 

Mevsimin en büyük 
balosu haıı la ıyur 

Bir çok kütüphaneler "'pJ 
· at ı 

!etinden, hususi neşrıY kit•bl" 
es e >c ve müelliflerdeo ~ 

te · mekte ve her cins gaıe kted~ 
• 1 · ~ derilrll' mua çtşıt erı g()n ,,ıııı 

ayrıca bir çok da eser 

tadır. . . ~1; 
Halkevi kitab serf151 

hadise olacaktır. dı 
u Bereketli ,,a 

oife 
501 günler .Je Osm• 1 ,,~ 

1. o' mızın adının Bereket 1 •• 01ıı1-
20 Nisanda yeııi ·-ı~ıkevi salon • uY 

larında verilecek o!on Hctıkevi Balo lanılmakta olduğunu g !' Mtcli" 
su hazırlıkları h1yli ilerılemiş bulun- çi ~ilay~timdiz U·:;uBmeırtketli ~ 

marııyenın a mı .
1 
Jjr"J rıı ktadır. Sen,nın en büyük Balosu bı o 

muş ve bunu V~kalete ,ı' 
olacr1Aına kani bulun iuğum Jl Halk- Fakat aldığımız malôıO ti 
evi Balos•ı bilet:eri pek az kalmış. j ja 

V ı!kalet, Or Ju la bu a ı 

tır · olduğunu görerek iltib95' 1 
S'>syal yardı 11 şu'1esi ıneı.faatına .

1 
. . . O 

30
;yeY 

l ven memesı ıçın sen t 
tertib edilen bu balo, ya'ımı o ge· f k 

min verilmesini muva ı ;J 
ce toplanac:tk H ılkev ! ileı i değil ay 1 ,-~ 
rıi zam ında hir ço'< f .ıkir ve yoksul tır • Bu kaza mızın adı ,, O~ 
vatandaşlarımızı d.1 güldürt C'!ktir. d ,.,w ~ 

olarak kullanılmakta e ~el 
Çift hayvanı miibayaast tir. Şu hale göre " Be'e , 

Zelzele frlak"'tztdeleıi ic;:n l öl- dı ku ' landmamalıdır .•• d~'~ 
gl'mizdt-n mubayaa edilrn öküz sa- orman yangını sotl f{•'f 
tına ima işinin çok ıığ r gittiğinden Karaisali, (Hususi) - tepe 
hu işin hızlandııılmAsı hd· kında Ve· A ."rıŞ 

ya 5 saat mesdf ede "~ -ııt ç 
Bugünkü güreşlere Zanapalı H11· kiletlt"n yeni bir emir <lalıa gelm Ş· kiindeki ormanda bir Y.~"bııftii' 

O[' fi ile O;şiçürük Süleym.mın da gi tir: Vekald, fitatları muvafık gör- ise de vaktinde söndürtılıtl 
rec~ kleri bildirilmı ktedir. müştür. . ci"' 

Ankaralı Müstafanır• tekrar gü- ·Süne haşeresıle mücadele 1 Osmaniyede bır . ) / 
rtŞf'Ctği ~e Balcı Mehmed'in de so ı Abtioğ'u köyünde Siine". zuhur Osmaniye: 13 ( Hu:u5~ell 
yunacağı programda vardır. dmiştir.'' Zira:ıt müfü •ü fenni Ç<"nlerde TilKüpa kÖ)'llfl fi' e 

Güıeşler saat 10 da~>aşlıyacak ve/ tedbirler aldırarak ahtiog'u tar· Mehmet egi ı i yatsı ı 1~;,,.~ 
öi-le soruna kaJar devam t-decek· lalarının karıştırılmasına baş 1 anmış· avlu,u içerisinde pu:~ ktdİ'' ~ 
t . t k ·ı .. J" m ·ı?le ır. ır. ıtr urşunı e ot.1u ııı• 

mız Adliyesi "e J~nd•: .. /1
11 

w , 1 de(l'll•• • rr 
komutanı Kema er ·ceflP~ 

ostap.ullarımız 1ooyaşında 
takip v,. tahkikatı ""t~ te• 
illtr mroydana çık ırılaC' ı•blt~ 
dilmişlerdir. Adliye ve ıc~•k' 
failleri meydana çıkar~~~ 

1 ürkiye post .. , te!graf idaresi 
yiizüncü tt-sis yılımı girmiş bulunu· 
) c.>r. 

Bu ıuretle kurulduğu günden· 
ht-rİ memlekette çok faydalı hic 

rnetler görmüş oları biJhasu 1 ;tik
lal harbinde şerefli bir nam kazanan 
poıta idaremiz tam bir asırlık hir 
ml'zi devresini bitirmiş demektir. 

Posta telgraf i Jaresinin kuru luş 
zamanı olan 184, hrihin fon itiha · 
ren 22 ıene posta servisi dam1a 

1 
hasılmak suretiyle idare edilmiş pul 
tal)edilmişt r. 

, --o-O_N_O_N ME_v_z_u=u==--ı 

Postaya verilen her h~ngi bir mek 
tul uıı posta ücreti g!dect>ğı yrre 
göre ne tutuvorsa, bu miktar bir 
tarife ile t~~ 1 >it edilmiş ve mrı tup 
S3hiplerind n ona görf' puı:ı a'ın ır.ış 

tır. Alınan para d :ı, zarfın üz .. , in .. 
basıl n hir - amg<1 ile gösterilmiş 
ve bu u.sul 22 sene mü jJetle cari 
olmuştur. 

Bide - ilk posta pu1u 1862 se-

nesinde basılmı1tır. 

Türk pulları içinde enpahalı 

olan pul da 1867 senesinde çıkarılan 
25 kuriJş!uk pu 1dur. Bu -ı lar, ııümune 

olarak t.ir tabaka tabed .lmiş, fıkat 

ff k. . h'd t;ur va a ıfetı mu ı e ,, 
''" Karaisalıda s~YtJ ..... ~ô 

Karai >alı, (Hususı) d ~ıfl ~ 

uyandırm·ştır. 

fi k .. .. J M-h111e r,e 
d k f su u oyun •ıcn · .. de ı bt-ğenılme ı leri için daha a?la ba. r •dl J 

larında Kerime Güogo . ııf i f J 
Eılmamış VI'! lıöyl~ce a ietleri 15) ye ·ttil' e' 
miinha•ir kalmıştır. şularına gnmeğe gı. de"~~ t 1 

açık kalan pence~e-sı~ befl• ,l.J 
Bugün bu pullardan yalnız iki ler<"k 2 halı terkı h ~~ 4 ~· 

' ~;al'• _, 
tane mevcuttur. Kı)metıeıi, bug?n çul, üç buçıJk top saJ'kİf ti 
kü pul piyua~ına göre 1000 lıra· 1:-kli'< v~ bir sing.!r 1 ·ci 
dır. 1 Abdullah oğlu Halil f:.~~ıftı 

* • * kadıışı ta ı afınian aŞ'~1şt-' 
Hırsıılar yakalan 

verilmişlerdir. 



12 A)/ık 
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FELEMENK 
liOLLANDA 

•,l\a:)Uk bir tehlıke hlsse
tQl\I ll lllemleketıer, son 
ı,,. '"de fevkalAde tedbir· 
~ııtı'ldı. Bu yazımız, Hol· 
llıt: - FeıemenOin umu
~ çizmektedir. 

lı . . 
~, ~U·u sekiz milyona yaklaş 

ahş . ~u'unan F elrmrnktr, 
k. alının eks·riyeti Cermen 
'\lıca ·· t. id uç unsura ayrılırl;ır : l 

\ı d2n ""vv,.ı yeıltŞ uiş ol.ın 
ar 2 C \ a~ı ' - enupta Frımlar, 3 

t hı'ııı~01
1ar · Fdemenk eski tarihte 

~~i41~g atın, lspan)'olların eline 

1 ı/a~ı~,d· Yeni devletin esası, bazı 
ekt ~~~ 1/tı so ıra 157~ vılınd ı p o 

.. ,~ .~"la 11~an f'yaleı ferin birleşmesi ile· 
dtl ~ tdil~·ve 1581 yılında istiklal 
"'''; h~ ı, 
~ ~ 1 devı 
teP'~ 1 11~İlııı e . 1650 senesindeıı son· 
~ııı ( \.~~·ibı, ~rle iki büyük r arp verdi 
ti '(· ~'41li ti.le r 
0şta ~ d, . 'elemenk dünyanın ~n 

, 91 \~tleltı:~ıcj. ve tüccar memleketi 
cıfl '~ trı kitler, bayraklarını dün-

~~Qp di~~~k köşderine kadar gö 
\...~ıı\I,. ışlerdi. Avustralya ve 
"<ti' ''"Yl b'I .. %~tle h 1 e onlar bulmuşlardı. 
~''tı arp, Fclemenklileri epey 

~ıı i (• ili lı (;' 
ti ıı bi tl\rısa kralı on dördüncü 

~ıı~, r teca .. " C 
ı.ıı 't ıljır..· vuzu takip etti um· 
l ~ııa ~ırıde b h 
' tc N azı idiseler oldu. 
~h k apofyon kardeşi Lo s'yi 

Vt' F'c~al Yaptı (10-1806) fakat 

-"· 'tnenk· t:' ""' ko 1 r ransaya bağladı. 
~i "~R~esinde Orange hane

~ı=t ~'rl: .tıylc cumhurriyasetinde 
e' ~~.lab"il rıııe İade cumhuriyet kral 

,,~ 1
1d'aild~e Belçika Felemenk ile 

~,, 83 ı. 

6 lııda ~ da BeJ 'k 
~111 ~ ~'dı .:raı ü .. <;1 •• a apıldı. 1890 
rC.e \ ı_ bırıık Çuncu Vilyam, erkek 
J e 'tl?_ı k rnadan r . '"'. f ~· raı· ve at edınce ye. 
il',, \,~ h.ala bıçe v.ılhelmina geçti, 
· 1 f L ~ dır u kralıçe hüküm sür-
' ıot' '\ ti~ 

4 ~ I ı, dı_ ltıellk 
~, / ~ ı. tıt./''rtıatı' ~rnunıi haı pte bitaraf 
~ tııı~~ bı.ıra 1~Peratoru da harp 

(~lt:dj/a ıltica etti, Ve hali 

~Ctısi 
altıncı sahifede ) 

Sahife: 3 

Kızı}ordu 
Finlilere 

lnğiliz elçile, ikonu· ması 
. dün başladı Petsamoyu 

teslim etti Paris: 13 (Radyo) - Londra 
da lngiliz hariciye nazırı Lord Ha· 

1 lıfaksın riya!eti altında toplanaD 
----------·----- Balk-an elçilt>rİnin mesaisi hit;ını Moskova : 13 (Ra lyo) Y ... pılan 

son anlaşma nıucinince Pa:samo ile 
Rihni bölğelt rim kızılorJu müınes 

silleri bugün Fin askeıi miimes•il 

lrıhe h·slim f'tmiştir. Buradaki 1 Ü· 

tün Soıvct kuvvdleıi Ç"kilmiş bıı
lunuyQr. 

Norveçteki Alman 
kuvvetleri Almanya 

He irtibatı kesti 
( Birinci sahifeden artım ) 
1NGIL1ZLEH iN DÔKTÜGÜ 

M.AYNLEE 
Stokholm : 1 i (Rad~ o) - H.ıber 

veı ildığıne göı e, Katakat boğazında 
dün gece eheınmiyetlı lı•ç bı hadıse 

olmıımışltr . lngılizl~r bu boğaza 
mayn dökmek suıetıyle Ahıanlcırın 

Noı veçlen alakasrııı tanıami le kts· 
ıni~tır 

Ş mdiye kadar l.ıu kadar vasi 
bir sahaya mayo döküldüğü görül
müş şey de.2 ildi. 

ALMA:'\L~\R DA i\lAYN 
DÖK,'\lÜ:;i 

Stel..holm : 1.3 (Royler) - Hdber 
verildiğine göı e Almaıılar da Tront· 
hoem Sithıllerıne mayn döşem işlerdir. 
Bu sahıldc beş Alınan gcmı~i hu lun· 
maktadır. Bun arın ıçindc Ooyçland 
do bulunmaktadır. 
Sl<AJARAJ\TA KEŞiF L'ÇUŞELRI 

Londra : 13 (Royter) - fngılız 
tayyare! ıi Sk• jarcık iıstünde keşif 

uçuşhırı yapmışlordıı. 

Yapılan hava çarpışm \lorında 

~·ransız harp kabinesi 
bir ljplantı yapdı 

P.uis: 13 (H<1vas) - Fcansız 

h.ırp ka 'Jinesi bugün başv~kil Rey· 
nonun reisli~inde toplanmı~tır. Dar 
lan, Gamlen t,u içtirnaa iştirak et· 
mişlerdir. 

Alınanların iki avcı tayyınesi düşü

rülmüştür. Beş lngiliz ıayyaresi de 
kaybedılmıştir . 

ŞL\\ALI.: GiDEN VAPURLAR 
Londra : 13 (Royter) - Şimal 

larnssudurıu yapan lng.liz hava fılola· 
11 kumcındanı, dün gece on vapun.ın 

şim.:ıle cioğı u gitmekte olduğuııu gör· 
ciiilderini ve huolaıın bombardıman 
eclıldıg ni içlerınden b!r tanesinın alev· 
ler içeı isinde y<ındı6 ını diğer birisi
nin de bombardımandan müteessir 
oldJğunu söylemiştir. A)rıca erzak 
\e cebhar:e )Üldü bir Alman vııplltu 

ciddi şure te hasara uğnmışlır. 
TAYYARE lST.ı\STONLARl 
Londra : 13 (R >rter) - lngıliz 

tayyareleri, Almanların eline geçeı 
Norveç trl) yare is!asyon 1 aı ını bo u-
bardım<ın etmişlerdir. 

AL TIN 21 NORVEÇ FIRKASI 
Lon lra : 1 j (Roy.ter) - Fınnıan 

bö'ges n fe Nurvt>ç altıncı fırkası te· 
şı-kkiil t:tıniştir. 
ŞIMDiLIK HARP Çı-,TE MUHARE· 
BE)I ŞEKLiNDE DEVAM EDİYOR 

Y APıl AN BOM 8ARDM ı.\NLAR 
Stok holm : 13 (R.1dyo) - El· 

hı ron şt- hri Almanlar taı afından 

bulmuş fngilterenin Türkiye elçisi 

Ankaraya hareket etmiştir. 

~iddetle bombardıman edilmiştir. 
Bir şehir de kül haline getiril· 

miştir 
HUDUODA MÜLTECiLER 
Stokholm : 13 (0 adyo) - Is· 

veç hududuna : 1300 otomobille mül 
teciler gelmiştir. 

YARALANAN ' LMAN GEMiSi 
Londra : 13 (Royter) - Bergea 

ö1iio J~ bir Al nan harp gemısi 
1-ugün tğır yaralanmıştır. dır Alman 
petrol şilepi de hatırılmıştır. 
ALMAN KUVVETLERİ ABLUKADA 

Londra : 13 (Royter) - Alman 
kuvvrtleri feci bir vaziyettedir. 

Çünkü Norveçteki Alman kuv• 
vetlerinin Alm<tnya ile alaka~ı kesil
miş hulunm=tktauır. 

Batırılan Alman kruvaıörlerinin 

adedi altıdır ki, bu, Alman donın· 
ması için bü}'ük lıir kayıptır 

KAYBEDiLEN INGILIZ 
TAYYARELFRl 

Londra : 13 (Roytt>r) - Dün ln
gilizler yapılan hava ·muhare)elerin· 
de s ·kiz tayyare kaybet'Tlişlerdir. 
~1ÜSA.DERE EDiLEN GEMİLER 

Pari~: 13 (Radyo) - Lond· 
radan bildirildiğirıe göre lııgiliz 
haıp gemi!~ i DarıimRrkaya ait ti· 
caret vapurlarını mücıadere etmeğe 
b?şlamıştır. 

Stokholm : 13 (Raıl> o) -lsveç 
dl! U Jealle mevkiine Norvl'ç!i bir 
kAfile gelmiştir. 

GÜNÜN M 0 H M MESELELERi KARŞISINDA 

• • • 
• 

BATPlN HARP GEMiLERi 
Gelen ( clgrnflarda i\ orveç ulnrında bnttıgı 

bildirilen gemiler hakkındaki mnltımatın hulasası 

öyledir : 
• * ı;: 

Almanların Blucher kru\•azörU 10.000 tonluk 
birinci sınıf bir hnrp gemisidir. ıg3() senesinde 
tczgfıhn konulmuş, 1939 da fomamlanmış idi. MU· 
rettcbat adedi. makinesinin beygir kuvveti ve sU-

·rnti Almanya hukt1nıeli tarafından gizli tutulınak
hıdır. Tekneııi ve kumanda köprUsU :r.ırhl.dıl'.. U· 
ı::unlugu 195, geniş ligi de 21 ,3 metredir 203 mili· 
metrelik 8, 105 milimetrelik 12 topln ve tayyare 
dafii toplar ve ağır mitralyö:ılcrle mUcehhezdir. 
Blucher lı.ruvazörU Uç de ta.ryare taşıyordu . 

Bu batan kruvazörUn diğer bir eşi de Admi
ral Hipper'dir. Gene ıg36 enesinde 10.000 tonluk 
bir kruvazör daha tezgaha konulmuşhı. 

Norveç batar.yaları tnrnfındn.ı batırılan Al
nına Knrlsrrhe hafif kruvazörU G.000 tonluktur. 
Uzunluğu 169, genişliği Jil,20 metredir. Mnkinele
rinin kuvveti 65.000 beygir olup snnt.tc !!Urnti 32-
34 mildir. MurceHebnt fı70 kitidir. 1~>0 milimetre
lik 11, 88 milimetrelik n, ~; milimetrdik 8 topu 

8 nğır mitrRlyözU, 2 tayyaresi, 53:1 luk torpido 
kovnnları 'l.Tnrdır. Fanli.ret s:ıbası ,aatta 10 mil 
katetmek suretiyle g,800 mildiı·. 75 - 100 mili
metrdik bir zırh çemberi vardır. Almnn.ranın bu 
sınıftım Koenig•berg ,."c Koel n namında iki hafif 
kruvazörU daha vnrdır. Kari ruhe kruva:d.irUnUn 
inşno;ı 1929 da tnmıımlnnmı~tır. 

* * • 
Narvik limnııına hucum ederken karaya otur

duğu lngilizler tarafından bildirilen lngili:.ı: liardy 
torpido muhribi l 505 tonluk olup 1 ~36 scnc.,inde 
denize indirilmiştir . Makine inin kuYveti 3 ,000 

beygir, c;Ur' ati c;nntte 36 mildir. Faaliyet ~abası 

saatte 15 mil sUr'atle seyretmek şnrtile 6,000 mil
dir. J\\urettcbatı 175 kişidir. 120 milimetrelik ~ 
top, 8 mitral_}·öz ve 5~3 ınilirııdrelik 8 torpido 
kovanile mUcehhczdir. 

Battığı bildiı·ilcn Huntcr lngilis torpido muh
ribi 1340 tonluk olup makinelerinin kuYveti 34,000 
bt>ygir, sUr'ali de saalte ~~.~ mildir. J\1Urtıtfobnlı 
145 kişidir. 1 :?O milimetrelik () topu, 7 mitrnlyöztı 
ve t'ı33 rr:ilimctrelik ..., torpido kovanı vardır. 



POLiTiK MESELELER Varna -v olu ile Petrol 
' r imanların hayat 

sahalarından biri 

DANİMARKA ALMANLARIN BÜYÜK PROJ~S 
a a a 

Alman devlet reisinin ne yapmak 

istediğini sl\klıyarak şaşırtmaca ha· 
ıeket lerlc karşısındakileri hayrete 

düşüı mrk merakınd.t olduğunu söy 
lerlcr. Mesela geçtn Tcşrinisanide 

Muazzam bir blöften mi 

reketime mani olmak için çıkarılan 
Hollanda}·a, Bclçıkava taarruz cde- butun gUçlLtklerc rngmen lıurnya gel-
cck drniyordu Halbuki bu olmadı. meğe mll'lratfak oldum. 

Aylar heçti, Mart geldi. Mart ayı Sofya cİ\•arındn dolnşıııaıu bile 

Alman devlet reisinin Avusturyayı, menedilmi~ti. Hıılgarİ3tnnın merkczin-

Ç<"koslovakyayı aldığı aydır, şimdi de birkaç ~undenb~ri \'arna ndı U.1,c· 
de garpta taarru-za geç<"C<'ktir; de· rinde esrarengiz bir .. ukiıt yaralılııın· 

ğa Çl'.h71lıyor<lu. TakibcJilcn b:ı.~lıc.ı 
diler. Bu da olmadı. Fak at şimdi hedefin yııbancılıırJan hiç kiın,.enin 
anlaşı'ı)'Or ki darbe küçük O.mimar· 1 Varna 'ya 1 11 rakılmanıa,ı idi. Bu ıncın· 
&caya hıuırlanıyormuş. O D.ınimarka nuiyeti bana lıt.akh ~östermck için bir 
ki pek eski bir an'anesi vardır, Coğ. Alman gazetcci,inin de oraya gitınc-;İ 

raf)'& itibariyle küÇ.ük, f4 kat mazisi 1 menedilmişti. Fakat Alınan vapur 
ıitibariyle: büyük lıir memleket... Bu kumpany:ılnrınm dirckti.>rleri \~arna· 

dan Burgaza ıerlıc,tçe .;eyııhat :e<li
i'ÜD de orası istila edilmiş oldu. yorlardı. 
Oanimarkarım 42 bin 925 kilometre Bulgar poli~ind~n \' Al'nn 'ya git-

cesametindc ve 3 milyon 450 bin ınek mUıaadesini aldığım znmnn - ~inı· 
kifiliıe bir Kraluktır. di prensiL itibariyle hiç bir v:ıb:ıncı· 

Bu memlekette askeri hizmd :.·a verilmemektedir. - Beni Vl\rn::t· 
da ikametten memnu bir şahı:. gilti 

mecburidir. Fakat şu son senelere po!i'I kontrolu allına da 1'oymnk için 
Ccadar askf're çatııı'anların miktarı emir verilnıi~ti. Bu, Alnınrıya lhıl::a· 
9 binden fazla olmuyordu. Ancak ristnll:l yığın ~· ıgın gönderdiği gi"li 
Avrup~nın vaziyeti karışhktan beri poli., menıu.-larının bir:İnlik.'.ımı iJi. 

Oaniınarkamn da bitaraflığını mu- Bol Lol yemek imkanını bulan ve 

hafau için kuvvetli olmağa, hunun Almanyadaki, hiç bir z~m:ln görul-
için de ask<"rini artırmJğa lüzum memiş c..l:ın. tabdidatlan kurtulan 

Alman memurları bulundukları mem· 
g&dü"'ü söyltniyordu. 5 leketlerdek.i mevcudiyetlerini haklı 

Ask,rlik müddeti df' piyadede ve luzumlu gö · terınek için Lize ifti-

150 günden fazh sürmÜ}'Ordu. 215 ra rtmekten zerre kad:ır çekinme· 

gün de topçu, 425 gün de suvari mektedirler. Bize, yalnız kc-nJilerinin 

için mt'cnuri bulunuyordu. Buııunla y:\pabilecekleri bir bıkım şUphc li mak
satlar atfetmekten bir nn hile lereıl· 

beraber Daninıarkalı far spoıcu for. <lud etmiyorlar. Kendilt"rine bundarı 
Hepsi de kanlı, canlı, bilhassa iyi sonra, bulunmadıgıın zaman nı.laınd:ı-
huylu jnsanlardır. Muhtelif te-şkilat ki lınvullarımı d:Jha maharetle açnıa· 
dabı pek ~ iıçük yaşta iktn Oani larını te.-<iye ederim. 

markalıları asker lite hazırlamak ta. Ne olursa olsun şimdi \' :ırn:ı 'J a 
du. Bunların her.si de vatan müda· ıeleli epeyce Lir zaman olınuş bulu· 

fauımn kıymet ve ehemmiyetinj id· nııyor. Ve vaziyetimi öyle bir şekil-
J,. tanzim etmiş bulunuyorum ki. Bul

rak etmiş insanlardır. 
1 

gar polisi benimle nıe~gul olmaga 
Geçen umumi harpte bitarafiı · başladığı zaman lıer,eyi gör mu~ ola-

lım muhafaza edebilen Danimarka· 1 calııa. 
ya ratipl~r Şlezvik arazisinin bir I· 

R us tterlcrindeıı gelen mudhi? bir 
lcr.saunı Almanyadan alar.Jc: v .. rmiş· ruıı:gar Kaudeni:ıi kabartıyor, k.:-

' ' rdir. Bu suretle Danimarka evvel· ıif bir toz hulutu meydana getiriyor, 

ce kendisinden alınmış olan bu yeri çatıların Uzerinden kiremitleri uçu· 

•'llllf oluyordu. Fakat şimdiki Al· ru.vor, a~açları sarsıyor ve bazıın da 
Almanya bunu bir gün bir kôk.unden söllup atı,\•or .. 

kavgaya vesile yapacak gö.ünü 
}ordu. 

1 Çünkü ileri sü,ülen bir dava var- . 

Kuşımda bir ltalyan Yapuruna 
lıugdıı.y, çavdar _,ukltniyor. Biraz u· 
zakta bir ao;ker, kullaoal"l':Amakta ol:ın 
bir pt'trol i~afa mt'rkczinin önun<l" 
ni:Sbtt beklemektedir. Kullanılmıyan 
is:ıle mtrkezi diyorıım . Çunku, Al· 
maoların petrol vagonları ,vı~n:ıakta 

olduklarım il~n t'ttikl"' i lntda da 
atıl lıir va:.:iyette bddi.vor. Saguuda 
solumda dört İtalyan, t'~ki petrol ge· 
misi u.\·uldnmakta Şimdi , Alnııın :ı
jc\nlarının buraya hiç hir yalıaocınıcı . 
gt:lmc$İn~ arzu etmemdt'rİııin 't'bt'hi · 
ni anlıyoruın. Çunku. belki yarin pt:t• 
rol nal..lindt' bir muhale olacak \' nr
nA bugUn, Almanyanın iktidar~ızlığırı ı 

açıkca gö,teren fae&liyet..ız lıir .,thır 

br.lindc- u_, un l\ktadır. 

Jt: Şlczvikte Alman akafliyeti var 

d.r. Elcıll1yetler m•sdesinin Avru· 
p~da ne kavg .. !ara yol açhtı bil · 

has.sa ıu ıon Üç •~nedir çok görül 

müştür. Almanlar evveli Çdcoslo-
• 

va"yada, sonra da başka yeılerde 
Almanları kurtaracaklarını söylt'r· 

lerlcen Darıimarkadakileri unutmu

) Orlardı. Fakat Şluvlgdeki Alman 

akılliyetinin O.,nimarka idaresi al
tında bet surı: tle vaşadıtını da ora· 

ya gidip görenlerin ittifak ttliti bır 
keyfiyetti. 

Hatti fazla o!auk Danimarka 

( Gerisi be~Uıd sahifede ) 

1 *~ 

ı 
A rıyorunı : lik. teşrindenbtrİ Al

manyıınııı inşasına ba)ilıuhgını 

s<Syledigi petrol ta,.fiye lıaneleri, de· 

Yazan 

Paris - Soir 
Gautı-~inin Rul~aristan Muhabiri 

polıır, ç;fte hatlar cıert'dt'? Baku'nUn 
zengin petrol kuyularını Bulg:ır sa. 
hillerine tıı~ıyac{ık olan S"vvet v:ı· 
1 urları nt'rcdc? Hiç bir t.'\rvftn bö\ -

le birşey yok. Üo;tU bombo~ bir ıİe
niz ve geniş m«>s:ıf ... lerdeo ha?lca bir 
şı:y gör.:mi_vorum Borııd ,'1 çok uzıık 

olmayan bir yerde altı tıvdanberi 
Tunanın b.;~l:uı ara,rndıı . h.:\p .. ol 
nıu1. lh~l.·,\en 12000 p...trol şil,•pi 
RomanJ·a pel rolltrioin "Uklenme .. ioi 
bola bcklt'.'md1.tc ve d~h ·;d:ı çok hrk.
Hyecı-ktir. 

Artık anlıyorum ki, Almany:ının 
petrol ihtiyacının Sov.ntl.-r tarafın 
dao temin t'Jıltct'gi bakkınıla uçuru· 
l:ın bafon bir blöf. muazum bir bl<Sf 
den b:ı?ka birşe\• de~J.fir. Ga\·esi· 
mnttefikleri endişeye. du,urmt'k v; 
Alman millctioin maneviyatını yUk• 

sdtmt-k için n42il l:rİn yapbl't blöf 

O tuz beş gUndenbeı•i V ara.a yo
lu ile! Almıınyayıa ancak, ıundc 

7j() to4'1 petrol g~çirilmi~lir. Ve ba 
petrol da ta<1fiye edinıni~ ve ·b.eıude, 
Almanyaoın p .. trol ihtiya !ını bilenler 
için lıu 111i.lr.tann ne ka&r elıcmmi

Y"t'iz birşt'.\" oldugunu a" lamnk çok. 
kobydır. Zahiren çok kuvnt ve 
kudretli glkUoen Al111aıı \'orıııı lıakikat
ta nekadar 1..ayıf olda!uno gö .. terıaek 
için V arr•a blöfunon bik1' vcsioi "ak.• 
!etmek lazımdır. • 

l>ııh.~ ç~ t'vnlden Al uan ınU· 
bcndi~lerioin göx ve Uınidlcri V arna· 
oın Taziyeti ve :ırı;..ttiği mllsait İm· 
kar.ll\r Uzt>rİne dikilmiş lıuJunuyordu. 
Varna.\ a!inki1'8f ettira>< k demek ev• 
Vl la Alm:m tUccarlarınıo ve t:rkanı 
barbiye!>İnin cid<l~ bir sur~ He meş
gul olduğum\lz Bulgnri,tao gibi bir 
ıncnılckt>tin gözUnU kama7tirmak.. de· 
mt:kti. \" c senrad:ı. I< us petrol unun 

nakli için de lu~uruhı bir te;;ebbU!ltU Ruı 
prtrolunu \'a.roa yolu ile nakletmek. 

Alaıan petrol Jt.!mil .. rini l'on3\'I Rom:ın
~·a :ığıılarından dolaşmak gibi uzun bir 
.\·oldan k.nrtaracal..tı. Bu dola,ma altı 
gUn Y'e altı gece deYaoı eb:aetkedir. 

ibaretdir ? ' 

il 

usefl 
Halbuki \'.'.lrn:\, Tunaoın . ,'1' 
bulunan Rucıcuk adındaki lı~jt 
cak 40 kilometre lıir mt-'lllfed. ,, 

B u projenin tahalrkuk İt ~i 
da ve Ruscukdı:ı bir ta J ,. 

\'apmak lazımdır Derhal . . ,, 
ı;;oo tonluk iki t'po vaproıık 
sonr:ı. diğer yedi dep~ ile bıı0:r) 
rtmt-k şarttır \'nrna ile RusC il'/ 
sındakı tren h~ttıı•ı çift,.le~~ 

l 
. eJlı 

t e lanmdı çUnku , bu. Oobrıc 
d • 1 • •0 to . .. ın :ın geçen yegl\ne uemır,\ jısl 

gibi. kar~ılan:ıo trenl~r birbirl.e'eci,I' 
·' onlarınd:ı beklc:rnek mccb~rı}tl / 
dirlt:r. Bundan başkıı, Ru.;çıı1' ti 

• •t 
Fri bot tl"s1s t-tmf'k mecbur•) 

dır. ~o~' 
Bu muazzam prOjt'nin t11ıı-~~ 

Al•nanyrının Bulgari~tıuı ( 
1 

~ 
bekledigide muhakkakdı. 0°" 
Bulgarlar : bO 

- İaıkana ,·ok dedile'• ' . . . • . . o••• ... 
aıd bır ı~hr. Nasıl vapsr~• "''• • .Attıd> 
çUnku Rulgarlıır şöyle dU,- ,~~-ıl 

,.,. il". 
'• ll:ıracaahmııın yuıde 111 ~ 

alan Hitl ı: r Alaıanyası ~~ ~ 
milyoıılarca borçltıdıır. 1i cı d~ 1, 
ödeyemiyor. Arbk bu 5J"S'~ '/,) 

mıza V.l'ı-cek. bir saııti111iın••, ;J 
Kcndileı i.~ le ticarc t yap~~pl 
arzu etmeltt .. ,·iz . Fakat ıa.'I 
ğıl." . b.JJ 

(at• 
Buoun Uzerioe Al111•0 (li 

farından vugeçme\,ilet' ~ell ~ 
lariyle Rusçukta bir fr•-1 ' 
ettiler. Ve anc&k 00 p• ~ro 1iJ t 
getirdilt>r. Bu vagoııl.tr ,,c d_ıs- Al • .,. ır 

nakledebilirler. Bu;U ıı 1~1 •,,tı'' / 
ngon buımaıarana im~ı0 {°,il / 
ltr t3raftan bir çok petr~ 'fıJIİ-l 
ihtiyaçları vardı. HalbıJ ~l~~ _

7
1. 

rinde l-uluoan btttUo 41ilet' _, 

tere 'i4hn almı!h. l1te do' ~;,.,ı"~ ( 
• ııP J 

fl0,000 tfolar vererek ?1
• t' 

duran 1tııl.vanan def't esk• ..1 
mt~iııi kiral•dılar. t~;I 

Mademki, bu !Mlllzzaıtl ~ ~ 
Almanya için kolay k~la,l'' ı.-1~ 1' 
ettirilir bir şıey değil•lt, ,0 ,,o• % 
dııo b"şka turlu istifade 

1,._. r;'I 
bir projenin t.'.>lıakk.u.k etflJııtt' 
l•ulundo~uAu ilan ederek dlOI'~ I 
bitarafl:m beyecana ddf •1,r 
Alman milletim ac aaaııe~ 



t inal 

b• 
''"-

1~ oyundan sonra Sey 
'it 01Y~o"u yenen bU takıma 

\ı..~ •tun kı.a bir r.utulcdan 
-~ ~ \'ermiştir. Erkf'k Liae

t~ri1. 

~I 
'"n hayat sahala-

an biri danimarka 

fstanbul şehir 

O 
nzivaya çeki lmiş.sakin bir mu 
hitte yaşayan bir kimse nasıl 
hersı ne kırlan~ıçların gelmesi-

ni özlerse bende Anananm sakin ha
yatında bir neşf", bir harek~t yara
tan lstan tı ul şchır tiyatrosunu öyle 
beklerim. 

Havalar. ısınmağa başlayınca 
kendilerinden önce hav _disteri ge-
lir. 

- Muhsin gelmt'yormuş. 
- Yalınız beş temsil verect k-

lermİ$ Az detilmi ? 
-Galip ayrılmış .. 
Nıbaytt bir ubah şehrin sokak 

lannda kocaman, kJ,mızı beyaz ya
zılı ilanlarım, çizgilerle yapılouş ıiıas 
ke işuetlerini görürüL 

Artık if dedi kodu, havadis çık 
mişbr. Bizim lcırlantıçlar geliyor. 

1 le temıi 'e kışlar çatık, ber
ştyi tenkidetmeke beıenmemete 
hazır müşkülpesent bir münekkit 
tavrile gideriz Hatta daha hazı r lıİh 

olmak için rgı"r varsa, oynanılacak 

piyesın kitabını bir dda gözd n ge
çirmttide ihmal etmeyiz, Hele tev· 
ziat listesin le yeni rastladığımız isim 
ler hılıclcındaki hüküınlerimiz çoktan 

Türk sözü 

tiyatrosunun 

o! a takın ına bak nihayet yerini bul
muş acaba kira ilemi almışlar ? 

Bir kapu açılıp kapanırken divar 
dekorunun sallandıtı masanın bir 
ayatının dij'erlt'rinden kısa olduğu 

balkonun en _rka sırasında oturan 
kunduracı ç•rağının bile gözünden 
kaçmaz. 

Sonra dikka" artislere çevrilir. 
Herkes tanıyabildiği sanatkarın is
mini onunla kırk ıenelik ahbapmış 

gibi yamndakine fısıldar : 
- Behzat. Ammada şişmanla-

mış ... 
- Muammere bak hep ~slcisi 

gibi biç detişmemiş -sonra tanın· 
mayanlar : 

- Şu küçük kız da kim? .. l k de 
fa görüyorum Yenilerd~n oı1c-tk 
Kılık kıyafet yeriode amma bakalım 
rolünü kıvırabil· cek mi?., 

\ verilmiş tir. 
~~ düncij sahiftden artan ) - Ac~mi ... Çoluk çocuk... De-

Bayan seyirciler, ~t·r oynanan 
piyes uki zamanlara ait dt>tilae
lstanbul modası hakkında daha ya
kından bir fikir edinebilmek için 
kendi cinslerinden olan sanatkarla
rın üzerindtki en uf alc bir bez par
çasının bile rengini, şeklini gözd~n 
kıtçırmamata bilhassa dikkat r.der-
ler. 

lc.ı, k d riz. Zaten turnelere ehemmiyet ver-. n a alliyrti yüzün en 
Nibayct sahned,. j,k sözler ko· 

nuıulm~ta başlar. Bir kaç dakika 
so1ra artık herlc~s sahnede C'lnlan· 
dmlan valcanın havasına girmiştir, 

Tiyatronun meşhur ( Hayal ) ı ya· 
ratalmıştır. Bütün seyirciler kendile· 
rini vakanın kahramanı yerine koy· 
muşludır bile 

''e 'ht'l"'f .. · le meyorlar. Diye söyltnir kızarız, ı ı ı a a .gırme tense 
"" rı · d İlle teouiliu ilk perdesi •tır •tır tt.... c ııten~cekse onu a 

il. """ le h d .. 1 açılırlctn yu-zlerce göz ayni (tenkid 
•:. azar ol utu ı1oy e· 
:ot... etmett', brgcnmemete h~zır) ba-

l· art d kışı ile sahneye çivilenir. De korlar, . .ı..._. • a h14ksız ık varsa 
. ....... ...t.'! ıahnedtki eşya hemen süratli bir 

t1 'tlb... e U11teni Danimarkayı 
'.&.c-..oıre b kontrole tabi tutulur. Burada gördü-a:"t t.ı ~zırlaınyorda. h 
·"' ~lY'lg arazisini büsbü- gümüz hn -şya parças1nı :tkıki hü ) ~)?- bırakmak naaal ola- 1 viyeti ile anlamak i<,.in ht'rbirimiz lir 
-..· ~t~"İ11 elcseriyeti Danimar- Şarlo\c Holm,.s ke5ifiriz. fısıl ı ılar bat 

lık perdenin 1<>nuoa dotru ara
daki buzlar erimete başlar. Ne o. 
lurH olsun betenmenaek azrnile gel. 
miş elanl.ar kendi kendilerine: . ""''-· it rnalcsad her bıl\gİ ' lar : 

.ı. '"1• ..... k Al - Ahmttlerdeki (k111) tablosu - Hiçte fena detil, - Bravo ... de· 
mete bışlarlar, 

~t(t· "•flD dt.ıı.il mi .-
• 11 ti •• • 
~ 

0 
e etini lcurtarmak ba· detilmi ? 
''•lıt · ·1.. k · - Kadri ustan.ıra dilkkimndaki 

~:t ~ J~,'1 1 ısta a t hne h. 
Bunltr faıım saatcdc İçerisinde 

1 

~ ~.. 'da seyl.ip 
t1'.iı ' . d-_~ ~) l~I 3 [ Hususi muhabiri 
rı ~ •da aularm hücumun-
,. ~. )ılt.ı...._ 1 O bayvaa bo· 

lllEVYOltK •KTUSU 

Bir kadın üç 
çekiçle nasıl 

Çocuğunu 
Uldllrdil 

Los Ancelt'ste oturan Kloe Onis iıminde on bir yaşında b'.r kız çocu
tu Amerikan zabıtası tarafından en müthis cinJyeılerin faili olarak tanınmıı 
tır. 

Oa bir yaıında bir masum olan Kloe Oaviı y•ıuıdın umulmıyan bir 
kuvvet ve bunharhkla, h11ta olan annesini, iki hemıeriıini ve küçük erkek 
kardet ni çekiçle kafalarını kırll'ak suretile öldürmüş olm~ktan Hn altında 
tutulmuştur. Küçült bQtiio bu cinayetleri işledikten sonra suçunu saklamak 
için -.evi de ateşlemiıtir. 

Amerıkan polisi bu küçük çocutu, itirafını geciktiren en piıkin müc
rimlere yapıldıjtı ribı sakııtırmıt •e g'Jnlerce isticvap etmiftir• 

Bütün Los Anceles tahkikatı büyük bir alAka ile takip etmiştir. 
Polisler üzerinde hasıl olan his çocutun müthit bir kudret ve cani ya

radılışa malik olduiu merkezinde bulundutundan küçük kızın büyük bir 
sotukkanlıhkla suçlarını inkir etmesi ve hatta pı•llıdere kafa tutması şüp
heleri arttırmıştır. 

Fakat tahkikat ilerledıkçen sonra Ame•ikan polisi küçak Kızın biıünah 
oldupnu hayretler içinde görmüştür. 

Tahkikat neticesinde cinayetleri işleyerıin küçük Kloe'nin çılrın annl"si 
oldutu anlaşılmıştır' Huta kadın çııcııkhuıııı öldürdiikt~n sonra evini yak
mış · ~uçak Kloe İ!ôe bir mucize nevinden bu müthiş katlimdan kurturmtıf· 
tur. 
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kanaatlarını biden bire değiştirme 
ği kendilerine reva göfm,yenlerdir. 
Seyircilerin ekseriyetinin kanatım 
öğrenmek istiyorsanız si~ara içil~n 
taş?ıja bu> ur unvz: 

Fevkalade azizi ın. Nerede ise Ha
zımın, Galibin yoklutunu aratmı· 
yodar. 

- Şu genç delikanlı pek güzel 
oynu~or doğrusu. Nezaman başla

mış, ne zaman öğrenmiş? 
Tem si iden sonra sinamayı cadde

ye bağlıyan dar 30kaktan hızlı adım 
larla geçerken hep ayni şeyleri işi· 

tiriz ... Takdir ve hayret. 
Bizim kırl.mgıçlar her sene yeni 

yavruları ile geli)O lar. Kısa bir za. 
manda uçmağı ve cıvıldtmatı na11I 
oluyorda yenilere bukadar mükem· 

mel öğretebiliyorlar? 
Herku gibi bende şa11uyorum 

buna. 

*** 
lstanbul Şehir Tiyatrosu şimdi

ye kadar ıırasiyle herkes L:endi ye
rin,., intikam maç1 v~ Yelpazeyi oy· 
oadı, 

Telıf bir ko n~di olan herkes lcea 
di yerine aleliJ~ hir f'ser olmaktan 
ileri şey df'ğildi. Vasfi Rıza ve Mca· 
ammcr f'aeri sonuna kadar ıutlarıa
da taşıdıler \'C a!e!i~e!iktm müm
kün oldutu kadar kuıtardılar. 

intikam maçı güzel i Japte edil
miş iyı bir ko nediJir. Sahnenin mii· 
saadesizlıtine ve dekorların fakirli· 
tine ratm~n çolc güzel sahneye lco. 
oul Ju ve çok güzel oynandL 

Behzad servdine m•trur, uf dil 
Mısırb paşayı fnlcali Je muvaffaki
yetle yafattı l"ürlc sahnesine aclci
zincinin Habi~ Naccari ile giren ba 

tip bug:fo h ıli eskisi kıdır zevkle 
seyrediliyor. 8~nzat biz~ ayni ZI• 

manda Mısarh pıııyı temsil etmenia 
yalnız san•tkir Şadiye ait bir inbiMr 
olmadıiınıda i~rttti. Sanki sahnede: 
oynamıyor, taldid etmiyor. Biz tesa· 
düfe.:ı bir Mı11rh paşayı. haberi ol
madan, evinde ve muhitinde seyre
diyoruz. Ne özenme ne mülıalitL 
Sadece konuşuyor, dntaşıyor, kı11· 
yor, seviniyor, bir kelime ile , .... 
yor. 

Vasfi, Muammer, Y .. şar Nezihi 
balka ı11ladıkları kahkıbı tufanım 
alkış tufam o'aralc topladilar. 

N~)irt>, Bedia, Hüseyin Ke ... 
bu çok deferli sanat'kirlanmız her 
zaman oldutu ıibi o kadar kuvvetli 
ve o kadar lcolay oynayorlı"c:L ki 
kendileri için yazae4k bir fe1 bul._ 
kDtyorum. 

Yelpazenin temsili bizi• içiD 
lialciki bir IÜrpriz olda. Biitiin ilr 
tiras!arı, zaıflın. tereddütleri ile i
çinde bulundutu buhranı. fiıhn ea 

1 
en ince tefarrüatını mimiklerinde ve 
suinin ihtizazlarında ak:settirtn bar 
sas, alıngan, matrur bazaa affeden. 
bazan intikam hislerile tutuıan fer 
kalide bir (Leydi vindermer) ser 
rettik. Sahne hayatında pek yelli 
olıiupnu hıtyretlc ötrenditimiz 
Nt'vin Seval bu çok mütkül roli 
tem)İ •İn ba· ından sonuna kadar ali:-

satmadan kusursuı,yaşatb. Biiıiilc 
bir liyakat ve istidat karş1amdı ol· 
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duğumuzu tereddüt etmeden söyle
yebiliriz. 

Nevin Seval ikinc; bir Cehide 
olmuş. Htnüz müptedi bir sanatkar 
olduğuna göre onu Cahideden çok 
ilerde görebileceğimize kaniiz. 

Hadi, Kani, Süa-...i, Sami, Raşid 
Samiye kendilerini ilk dtfa sahnede 
gördüğümüz, Bu herıüz ~öhretsiz, 

mütavazi gençlerin ht>psi muharririn 
kafasındaki düşüncenin (ayni) tipler 
olarak bize fngiliz aristokrasisinden 
bir pencere açtılar. 

Daha isimlerinin şnhretini duy
mağa vakit kalmadan kendilerini 
görerek liyakatlarını tasdık ettiğimiz 
bu gtniş istidatlar Türk sahnesinin 

istikbali hakkında hize bir çok şey· 
ler vadedıyorlar .. 

Erlin rolünda Neyyire, Bervik 
rolünde Şaziyl', Gedbrrg rolünde 
Bedia ve Vi iermer rolünde Hüs~yin 

Kemal ftvka ade idiler. Onlar t'Sa· 
acn sanatın, benim takdirlerinin ye· 
tişem~yt'ceği kadar şahika . armda-

darl;ır. 

Fsaserı kusursuz hir Türkçe iie 
dilimize çevrilmiştir. Oskar vayldın 

zarıf esprisıni, Kö'<leşmış hayat te· 
lakkilerine karşı iğneleyici tenkitle
rini çok güzel hissediyoruz. 

Pamuk ve koza 
KiLO F.AlJ 

CINSl En aı i.n çok 
K. S. K. .S. 

~:~~arlağı ~~ - , 
M~ temi1i" oo 1 
Koıa pıırlağı 
Kapı ;nıJt _o_o _ _ ----

1
ı 

KıevlanC1 oo.=____ 00 --= 
KJevlaııt çi. 4 1 

- -- -Yapağı ---

beyaz 
.::>ıyah 

ÇIGlr 
Y"Crfi yemlık, _ 3-'-13_0 _ __ \--_· _ 

tohumluk _ 
HUBUBAT 

tluğday Kıb. 1 ı· 
,, yerli 00 ------- -----ı Arpa 00 

-----ı fasulya 
Yulaf - -- -00 
Delice _ _ ,,__o _ _ __ , 

·Kuş - yemi ----

susam 00 

Linrpol Telgrafları 
13 I 4 I 1940 

l'crıc ııunum 

_rı_a_?J_r ___ ~---ı~ __!!. 
Vadelı 1. 7 93 
Vc:deı IU • - 7- 97 

-t-iı..;;;n..;.d_h_a_z...,ır------~ --7- lB 
N~vyork w!Bfi 

Kambiyo ve Para 
__ iş Bankasından alınmıştır. 

1 Luı.ı 1 
Rayışmark - --
hank (Fransız ) --:F" 96 
Sterim ( ingıliz ) -5- 24 

- Dolar (Amerika) - 1491 65 
r rank ( ısviçre) 00 00 

~ ··-- - ----- _ ..... _ - . ...... 

T Jr~söza 

1-... elemenk 
Hollanda 

mal f talyanlar 
vermek istiyor 

(Üçüncti s ı.ı hifeden artan ) 
Felrmenk 34 bin kilometre mu 1 Altın ve peş n para ile 

rabbaıdır. Zengindir, ticaret ve ikti- satış yapılacağı ima 
sadı ileridir. Sahilleri alçaktır, fa- \ edihnektedir 1 
kal sedl e ıle çevrilmiştir. Halkı çok lstanbul: 13 (Hususi muhabiri· 
çalışkandır: 1 ızderı ) · ltaıyanlar ar<: mızda henüz ye- J 

Felt'nıtr k toprağı Rrn, Möz ve ı ni imzalann ış elan eski klrring an· 1 

Esko nehirlerinin geniş ve müşterek laşma ma riayetsizlik gö~tumeğe 
bir deltasından ibarettir. Her taraf başlamı~lardır; Son günlerde ltal) an 

fabrika ve müesselcrinden muhtelif düzdür. Çavdar, pancar, patates, ke. 
ten ve tüıürı çok ekilir. Sebze ve 
mtyvtciliği mtşhurdur. 2,5 mil}'on 
sığır ve ineği. 2 milyon domuzu, 
yarım milyon koyunu vardır. Har 
vanlara çok i)i bakılır. Şekn, hira, 
likör, çikulata, konserve, sigara sa 
bun fabrikaları vardır. Şimalde Gre. 
ningen tereyağı ve ptynir sanayi 
mukezidir, _Frlemenk peynirleri dün 
yaca tanınmıştır. 

*** 

mal almak isteyen tüccar ve mües· 
seselcrimize •Malımız yoktur. Başka 
yerlere bağlıyız." cevapları vrril· ı 
mt:ktedir . Halt uki !!.Onradan peşin 
ve altın para verilırse istenil( n mal· 
lan verebileceklrrini ima etmek· 
tedirler. Bu vaziyet son 
günlerde bir resmi mü sseserrızın 

başına gelm iş ve bu müessese ala
kadar makamlara müracaat etmiş· 
tir Hükiiml'tim ı zin ltalyan hükume
tile temaslara geçeği anlaşılmakta· 
dır. Halbuki diğtr taraftan ltal}'an 
lar klering anlaşmasından istifade 

Fransız Başvekilinın 1 ederek memleketimizden istedıklcri 
Veyga nda çe kliği telgraf · malı çekmtktedirlrr. 

Paris : 13 (Havas) - Beyruta 
döntn V tyganda Fransız Başve· 

1 
Anlaşıldığına göre, F rıansa ve 

lngilttreye peşin para ile mal satan 
ltalyan müesseseleıi bize klering 
yoliyle mal gönderm~k i~tememtk· 

1 kıli Pol Reyno bir telgraf göndere- tedir. 

/ rek Frausız ortaşark Başkumandanı 
olması dolayısizle Fraosanın kendisi· ı 

1 
ne olan itimad ve muhabbetini kayd 
etmiştir. ı 

Yazı işlerimizin 

kabul saa1 leri 

·ŞEHİRDE HAVA 
Sehrimizde dün gök yüzü açık, 

hava hafıf rüzgarlı idi. 
En çok sıcak gölgede 29 dere· 

ceyi bulmuştu. 

Gazetemiz yazı işleri htyeti ile 
lt>masta bulunmak isteyr nltr ancak 
öğleden evvel 11- 13 ve ö~leden 
sonra 17 - ı 9 arası büı oya mü raca 
at edebilirler. Bu sa~tler haricinde 
müracast yapılmamasını rica ederiz. 

.. 

ilan 
Ceyhan 
sinden: 

Asliye Hukuk Mahkeme-

Esas : 940/409 
Köyü Mevkiı Cinsi 

Sarı bahçe malaz tarla 

Bu dahi 

Budahi 

Budahi 

,/ 
sazlık .. 

köy civarı " 

kepir .. 

Hududu 

uoğusu haydar handegi batısı 
Kozan yolu Boyrazı zaza Ali 
ve Mehmet şerif tarlalaıı 

güneyi Huğan büyüğü. 
Doğusu Kozan yo!u batısı çepelce 
suyu kuzayi Mehmet Şerif tarlası 

güneyi ç~pelçe suyu. 
Doğusu keleş hüyiiğü batısı 

Mehmet Şerif ~ uzeyi kepire gi
den yol güneyi Mehmet Şerif. 
Doğusu Ömer tarlası batısı 
kel~ş tarlası kuzeyi ağmaşa 
da giden yol güneyi topal 
Ali ve Kerim Hasan tarlası 

Mikdarı 

100 hekdar 

45 
" 

10 
" 

15 " 

Ceyhanın Sarı bahçe K. den Yusuf oğlu Abdurrazak tarafından 
Ceyhan Asliye Hukuk mahkemesine açıl ım tapu tescil davasının ceryan 
etmekte olan mahkemesinde müdcinin tescilini talep ettiği yukarda kö 
yü ve hududu ve mevkii ve dönümü yazılı dert parça tarlalara iddiyi hak 
edenler varsa ilan tarihinden itibc:.rcn bir ay zar fında Ceyhan Asliye hu· 
kuk mahkemesine muracaat etmeleri ve duruşmanın 6 I Haziran I 940 
tdrihine muallak bulunduğu ilan olunur. 11724 

12.30 Program, ve 
Ayarı 

12.35 A J A N S \ e 
H<ı berlerı 

12.50 Müzik f<'~ 
Çalanlar: Fah ire fers3~· Qfltf 

san, Fa hrıKopu z , eas~ ~~ ·s 
1 - Okuyan: Melek 0 

13.30/ 
S r• •·e 

14.30 Müzik: ~ - - k ot" 
I' uçu 

Necip Aşkın ~ ,ı 
M eınlt 

18 00 Prog am , 
Ayarı cf 

18. 05 Müzik: Rad) o caz 
Si 

18 3o Çocuk saati 
18.55 Serbest saat 81 at/ 
19.10 Mem leı<e t 5aa~ . ı-1'!1( 

ve MeıeoroloJı eti " 
19.30 Nüzik: Fasıl f-Je.Y 11 • 

'h t 2o. 15 Konuşma ' ( Tarı 
ler ) 

20.30 Müzik: ~ 
· Çalanlar: Fahire Fers ı> ll· O 
san, Fahri Kopuz , Basrı 

1 ·- Okuyan: Semahat~ 11 
21 Oo Müzik Halk türk01' 

havaları 

Aziz Şenscs, S Jdi Ya\'e' 
Sarı Recep. er 
21. 15 Müıi~: Vdlter g 

Ct'm ıl Reşid tarafından 1 '" Keman ve piyano sonat 
8 

Faure ). ( ~ 
22 00 Müzik: Melodiler y,.~ 
22. l 5 Memleket saat 

8 ~b ~ 
Haberleri· Zir•81 ' / , ·yo 
Tahvilat, Kaınb1 

Borsası (Fiyat). . 
·sı ) 

22.30 Ajans spor .sergı ( pi 
22.40 Müzik: Cazband -23.23 ,, 
23.30 Yarınki Prograf1l• 
nış. 

---- ~ 
El ... .. ilıf.e 

azıgdö aort " ' o (, 
şekilde yağf11tl, 

t.J uı1 

Ankara : 13 [ nU
5 eltP 

rimizdeo ] - Buraya . $ M' 
mata göre, Elazıgda şıJJl,ıı 
görülmemiş şekilde yıt., ~ 

. ıtJ'" 4 far s~ller vücuda getır ,ıı 

caddelerinden iki mette b~l 
te sular akmıştır. Hal; ~ı;r-, 
heyecan içerisindedir .. ~ 
tahliye edif Aıiştir. z·~·-

·gi' 
Halkevi Reisi• 

,,§ 
Konfer9 ı 

.. 51' 

16-4 940 sah görı;,ı'rf 
da Evimiz salonunda ,~ı ı 
ransçıla11mızdan DoÇJ)İf 
Doğuer tarafın dan ~ ti 
rızaları ) mevzulu bır tıi' 
ri lecektir . Giriş sr rb'

5 
J 

11727 
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ISTANBUL BELEDİYESİ 

ehir Tiyatrosu 
·Bu Akşam 
OKA DIN 

PİYES 5 PERDE 

Bugün gündüz matinede sinema iki filim birden 
Aşk kurbanı · 2- Lorel Hardi hovardalıkta (Türkçe sözlü) 
Yi'k il\ at : Loca ve numaralı koltuklar satılmaktadır. Gişe her vakit . açıktı 

~eiefon 250 
'==-------------------------- -------------------------------------------------------

~LS ARA y ve TAN Pamuk ~1!~me Çiftliği Seyhan ~~~~eti Defter-

SiNEM ALA RINDA 

1 
-....:; BU AKŞAl\1 

~ s 
ırıcoıat1'ığırın En Büyük ve Kudret li Kart"kter Art:sti 

Müdürlüğünden: darlığından: 

İ- Pamuk Üretme Çıftliği ihti· 
)'acı için 1430 teneke mazot, 350 
teneke gaz, l So tcneka benzin ve 
lQOO kilo va uın açık tksiltme 5u· 
retile ihaleye konmuştur. 

Lokantacı Ömer Lütfü Sclçuk1;1a 
Dalyan kazuından lazımüttahsil 

borcu olan 25C 1 lira 76 kuruş tab· 
sil cdilmiş~olduğund-tn hamam satı· 
şının durdurulmuş olduğu ilin olu. a~ PAUL MU,Ni 1!541 

. ~libj . . 
is• pil dıkkat bir tarzda yaratılan mevzuu bf'şr rı ve heytcanlı olan 

2-Mevadi mü•terilcrinin mu· 
hammt'n bedeli dört bio sekiz yüz 
seksen sekiz lira on kuruş ve ilk 
ttminatı 366 lira 61 kuruştur. 

nur. 11775 

İlan 

~.·' ijtN BiR PRANGA 
~~~: l<AÇAGIYIM 
, r 

ı.ısı 
JtP 

gtJ',.e 
il11"1 
,,,,rı 
& ,e 

tJliL 
ıı 

,e > ı 
bd 

I~ bli~ re ; 
jııt ) 

~ TQırfkçe SözOü 
~ " 1~1 'll•zın rahatca görebilmeainl tamin mekaadil• ' 
\~,11 birden göatereceklerdlr. ,. ..; ı 

•B· --
B ıt Gencin E.ıim ve istiraplı hayatını canlandıran -=~ 

11~~ u büyük fılm ciJden şayanı dikkattir. 

\;LSARAYDA Ayrıca TANDA 
fiaberleri Morena Kl lra 

Musıkıli ve şarkılı fılm 

Kalabalığa Meydan vermemek 
için Lütfen Biletlerinizi erken , 

Aldınnız. 
Tel efon 266 Tan 

3- Ekııiltme 29.4.940 tarihine 
müsadif Paıarte~ i günü saat onda V.ü. 
<lüriyttde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesini görmek isfr 
yenler müesseseye müracaat eder· 
ler. 

isteklilerin belli gün ve saatta 
komisyona mür~caatlara ilin olu. 
nu~ 11722 

ı 4- 18-22-26 

ilan 
Adana askeri satın 

alma komisyonundan: 
Ariana garnizonu için Mayıs 940 

sonuna kadar yevmi ihtiyaç nisbe· 
tinde alınmak şartiyle 15 bin k' lo 
taze hakla açık eksiltmeye konul
muştur. 

Muhammtn bedt li 900 liradır. 
lık teminatı 67 lira 5Q kuruş · 

tur . 
Eksiltmui 29-4 94() Çarşanba 

gür.Ü Adana askeı i satınalma ko· 

misyonunda yapılacaktır. Belli gün· 

de talipltrin ttminatlariyle müra· 

caatları 11720 
14-18-23-27 

Seyhan Vilayeti hususi 
muhasebe müdürlüğlin
den: 

1 - Hususi muhasebenin ihti. 
yacı olan (43) kalem matbu evrak 
ve dtfterler ( \ 184) lira (66) kuruş 
muhammen bede_I üzerind ::n ve pa
zarlıkla yaptırılacaktır. 

2 P darlık, 940 stnesi Nisa-
nınm 29 uncu Pazartesi günü saat 
( 1 O) da Vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. Pazarlık vaktinden ev
vel Hususi muhasebe vnntsine y,ı
tırılmış l-ulunması lizıın gelen mu 
vakkat pey parası mıkdarı (88) lira 
(85) kuruştur. 

3 - Nümunelerle, şartname ve 
mukavelename her gün Hususi mu
hasebe kalr.minde görülebilir. 

11726 

Zayi askerlik vesikası 
Adana hat komserliğinden al· 

dığım askeri vesikamı zayi ettim. 
Y tnisini alaca~ımdan eskisinin hük
mü olmadığırıı ilan ederım. 

Sarı Yllİrnb mahallesin
dr>n 309 doğum'u Ali 

otlu Mazhar 

\ 



Sahife: 8 Türlcsözü 

R. C. A. 
nın 

Hiç bir hizmet istemeden 
bf r sene çalışan 

Bataryalı 

Nevyork B. 
Modelini mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo : 
Ab.idinpaşa caddesi 

11521 

Yegane mesire mahalli olan Atatürk parkı yanında 

Kır Kahvesi bu hafta 
açılacaktır 

Hu türlü içiltçck şeyler, pazardan maada günlerde S kuruş; nargile 
ve dondurma, hu y~rde olduAu gibi, on kuruştur, 

Bütün kış dumanlı hhveltrde oturmaktan bunalan sayın halkımız te. 
miz han almıık üzere lcır lcahvuioe buyursunlar. 11712 

Adana belediye 
riyasetinden : 
1 - Atatürk par kında yüzme 

havuzu yanında yaptırılacak olan 
soyunma yerleıi ve kır kahvesi bi· 
naat inşaatı vahidi fiat esası üzerin· 
den pazarlıkla yaptmlıca~tır. · 

2 - Keşif bedeli 15000 lira-
dır. 

3 Muvakkat teminab 1 125 lira· 
dır. 

4 - ihalesi 19-3- 940 tafr 
binden itibaren bir ay içerisinde 
ber hafta salı ve cume günleri saat 
on dörtte belediye dairesinde top
lanan belediye encümeninde pazar 
Jıkla yapılacak tar. 

5 - Bu inşaata ait fenni :şart· 
name keşif ve krokilu 7 5 kuruş 

mubabilinde belediye frn işleri mü

dürlütünden ı&atın alınabilir. 
• 21-28-7-15 11621 

NEı<ER 
Saatları 

lsviçrede raaatbıne taltdirlerini 
kazanmış~ır. 

Zarif dakik ve emsalsızdır. 
Adınada saat kului karşısında 

saatcı Vtbbi Çömeltk de satılır. 
11710 2-15 

Kozan Memleket 

hastahanesinden 

-Kozan Memleket Hastahane
sinin (948) dokuzyüz kırk sekiz 
lira ( 55) altmış beş kuruşluk be· 
deli keşifli Tamiratı 2.4 94() günün 
den itibaren açık ekbilmeye konul
muştur. 

2-: Eksiltme ihal~ai 17.4 940 
çarşamba künü sa't 17 de Kozan 
memleket hastahanesi tababet oda
sında komisyon huzurunda yapıla· 
cakbr. 

3-: Eksiltmeye istekli olınlır 
bedeli keşfin yüzde yedi buçutu o
lan 71 yetmiş bir lira 15 kuruş 

muvnkat teminat akçalarını veya 
banka mektuplarını beraber getire· 
recelclerdir • 

4-:lsteklilerin veya ' yaptıracak. 
ları şahısların beton, sıva, nacariye 
ve dotr111ma işlerine ait vukufiyetle
rini bildirir vuaiki gösterecekler 
dir. 

5-: işi anlamak istiyenler şart· 
name ne keşifnamelerini Kozan 
Memlrket Hastahanesi Tababetinde 
görebilirler. 

6- : isteklilerin şaraiti mabarrare 
daireıınde yevmi muayyende müra· 
caatlan ilin oluDur. 2.4.940 

11690 5 - 1- 12-15 

1 - 'k \ 
1 Muhterem çifdlerirnizin nazarid1 8 

çiftçilerimizin çok iyi tanıdıkları 

Oliver 
Mibıtr ve tıaktör icötcnleıi grlmişti r adetJui ptk aı oldlli 

tiyacı olanların biran evvel müracaat etmeltrİ 

Feyzi Dural 

Eskiden Rasih Zade biraderler 
Eski Postane karşısı 

11~ 8-8 -----------------------

.. ,,. ) -
En iyi Dostum 

... 

Rekaht kabul ıtmez lir fiatta s a rılmakta 
o lan h U dyı a ruı I an •er usaf ı hiz •i r' 

• L,\ a--.1 
• Parazitlere ka,..ı hususi sOzgeç • Antitcdlnı •• tOft k-".,..... 
• t50 lstesron lamı JHlh bOJOk • MOatekll 9ruplu , ... 

kadran • H•rlcf Nnlr•jlı oparllf'; 
• Ferrok•rtlı ortlı tekerrOr • Oktal tfplnde l•mb.C•' 
• Hawalı trlmera kond•nNt6rD • Çıktf kudreU 4 vat 

., ·Bir kırrı dinleyiniz ..... Kanaat hasıl edeceksiniz 

SAHiBiNiN 5E5i 
w~c& 

i!J ABiDiN PAŞA CADDESiNDE 

f:M. Tahsin Bosna 
Telefon : 274 Telg. Adr. META ADANA 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ibti· 
yaç vardır . ldarebanemize mü· 
racaatlar• 

Ad.anı Türksöıiİ 


