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11lgilizler dün NOrveç 
toprağına asker çıkardı 
N~rveçteki Almanlar ablukada 

rJer I 
1tıan/ar45 gemi 

1 ~ '~· \ 
daha kaqpeftiler 

1 V ~ h~b ~ •Royteı> - Stok-
tlaı0 e.r Verildiğine göre, Al 
1 İrıd Şıll'latindc ki ilerleme le- ' 

e b-
ıııilq d uyuk mukavemetle 

11 ır 
Ctrı \. • 
tr lluu şaıkisinde büyük 
'•rt~reyan etmektedir. 

• ''nı redrikshald üzerinde 
l •ldı~Şl:ırdır. Almanlar Fred
"r'da arını iddia et ı . ektt! ise
t-~l\d hdla Norveç Bayrağı· 
.1\j ltı 1~1 söylenmektedir. 

iıı lrıt~kada Halımıır şehri de 

.. 

1111 
tlındedir. /limanlar bu ı 

,
11 

Oldutunu bildirmişlcrse· ıııa.'"~~ıı.,_ 
del'.ıldir 

Ilı· & • 
·: 15 «Radyo> - Oslo 
''"de Almr.nların lsveçle 
lrıdak· -ı demir yolu muna-
tk . 
~ ıstemektedirler. 
tde Fin ve lsveç gö· 

~
ı. ~rı büyük mukavemet 
-.;qırler v . Şuıki llollandad.ı su salınan :a'ıalar •. 

•• •: :t( ŞiMALiNDE 

~.:,:~0~~~,~l-:~:.·~~~ iHOLANDA MUDAFA 
ltt ih, lflaıdır. Buraya lngıliz 1 

~ı b~ç edip etmedikleri hak 1 
•r trıalumat alınamamış· 

~~~~N NORVEÇLiLER 
' · lS "eri l •Radyo> - 3000 
t~'tlt lveç - Norveç hu 
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Yeni Yapılacak 
Demiryollarımız 

Nafia Vekaleti 50 milyo" 
lira sarf edecek 

Ankara: l S - frak ve frana ka
dar demiryollarının temdidine dair 
olan layiha Büyük Millet Meclisine 
geldi. Bu layihaya göre, dcnıiryolla

rını Diyarbl\kır istasyonundan itibaren 
Irak ve Elazığdan lran hııdudlanna 
kadar temdıdi takarriir etmi's, hattın 

bir noktasından Bitlise bir şube hat
tının inşası da bu meyana ithal edil
miştir. Bundan başka, demiryolunun 
Van gölüne vasıl olduğu noktada ya
naşma iskeleleri vücuda getirmek üze
re elli milyon liraya kadar sarfiyat 
yapılması hususunda Nafia Vekiline 
mezuniyet verilmiştir. 

Onlar ve 
Bizimkiler 

( 

Nevzad Oüv ... 

E \lvelki akşam ht.abul 
~hir Tiyatrosunun tem
sil ettiJi [ O Kadın l ı 

gördum. Beş on gun eY•el de mes'ad. 
bir te!>aduf bana [ ,\1.olyer 'in evi l 
ne mensup buyuk Fransız sanat'kar
larını Ankarada bir kerre daha gör-

~() laveçe iltica etmiş-~ 

. ~ENUBUNDA 
. ~llll S «Rıdyo> - Oslo 

~ t. 
1

" kuvvetleri geri çe· 
'es~,. 

Vekiller heyeti toplandı 
An~ara: 15 (Hı.ısu~i muhabiri 

mizreıı) - lcıa Vdcillrri heyeti bu. 
gün Doktor Sa)damın Rtisliğindc 
toplanar.k müzakereler de bu'uo 

Londra : Jj (Royter) - Hollan- 1 
danın muhtemel bir taarruza karşı 1 
yaphğı müdafaa tertihab itmam edil· 
mi~ lıulunuyor. 

mek imkam•u vermi1ti. Binaenaleya 
onlarla bizimkileri çok )·alun bir fa• 
~ala ile görme'1l 1 sıcağa sıcağına bir 

mukayc:cıe yapmama da imkan verdi. 
Bundan başka ( O Kadın ) ı galiba 
sinema perdesinde [ Madam X ] ada 
altınJa da seyrettiğimi zannediy~ 
rum. 

Ne tiyatro mUnekkidi, ne piye~ 
muh:ırririyim. Sadece amatör bir se 
yirciyim. Sonra Şehir tiyatrosu ar• 

tistleriyle şabst dostluğum da yoktu. 

Binaenaleyh verecegim bokum sadece 
meraklı bir se,yircinin intibaından 

ibaret olacaktır. 

)~ I"' d v bir eki Alman kuvvet-
~Ç "aıi)cttcdır. 

, '•: ı:F.FERBIRLIGf 
'tftrbt ~R11dy0 , _ Norveç muştur. 
t o tlık "ıt d"l . t ' 
"''ı> mam e ı mıı ır. 

~tt ()ğ101•hili istikametinde 
~l Ctph; Bcritn arasında 
\t~~ fi kuımaktadıtlar. 
''.:ıs AREKATI 

\~tirıe (~adyo) Stokholm 
' •tıri~re, Almanlar sa· 
~~tdıt 0 P ve hafif tank-

111lt • 
tr• llıuhab 

~t 1tı htkı ere kesilmiştir. 
Mı ~lıtı,k rıda ve garbinde 
. 'tlllt tadı Vt t r. Burası Al-

i{ 'y ~çınerniştir. 
~Ilı: ıs NIYORMU? 

t h Cllad • -
ı,cı,'bere !O) - fecyyud 

~l~ t. iOte Narvik şeh· 
~ ~~ s 

~Ilı: ısF'..Vı<tYATJ 
"'~le k (Radyo) - Al-
,-.._ •rad 

. "-ıııtıa arı ve denizden 
1 t,y\J sı sebebiyle Al· 

"'tel 1 ~ ere sevkedile-

~ ~::~r) - Oslo fi-
sabif ede 

Berlin elç miz dün An
ka aya hare ket etti 
Berlin : ı:; (Radyo) - Turki."e· 

11in Berlin Elçi i bugun Anknroyn mU· 
tevecciben hareket < tmiştir, 

Londra: 15 (Royter) - Hollanda 
da bulunan Alman elçilik memurları 
sefaret ait bütün evrakı yakmağa baş
lamışlardır. 

Örfi idare Hollandanın hemen hı:· 
mnn her tarafına teşmil edilmiştir. 

Paris: 15 - (Havas) - Bir İngi
liz tahtelbahiri Almanların Admiral 
cheri cep zırhlısına taarruz etmiş ve 
ve birkaç torpil atmıştır. 

Sanıldığına göre, Admiral ı !herı 
ayr<ıl .mmıştır 

A vraca dört huyuk şetairde de 
mukavemet merkezi ihdas edilmiş ve 
hatlara sular salanmıştır. 

Butun llollandada efkarı umumi· 
ye sakin bir haldedir. Halk.ta Alman· 

yaya kar~• zerre kadar sı:mpati kal· 

mllmışbr Ilolbndada tccavUze mu 

kavcmet fikri her gunbiraz daha 
lrn vvctlenmektedir. 

Lcndra : 15 (Royter) - Hollan
dada örfi idare hüküm sürmektedir. 

Londıa : 15 (Royter) - Hollan· 
danın Londra elçısi bugün Lotd Ha
lıfaksla bir görüşmede bulunmuştur . 

r:-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-ı 
i İsveçliler iki Alman ! 
• • 
!tayyaresini düşürdüler ! 
i Londra : t 5 (Royter) - ~ 
i i•v•ç toprekları UatUnde i 
i uçm Jkta olan iki Alman i 
i tayyaresini ı•v•ç daft b• · i 
i taryeları dU•UrmUfl•rdir· [ 
~·~· ... ·~·~·~·~·~·~·~·--... ,..,.~, 

Sahne sanat'karlarının her şey· 
den çok ehemmiyet verdiği ve bir 
sahne eserinin mukadderatını tayi11 
eden, onların puplik dedikleri hitaraf 
İnsaf sız mUnekkiddir. Onun alkış ve 
rağbc:t şeklinde tezahur eden bu buk.-: 
mu, hiç bir endi;ıenin mabsulU değil-

dir. Sadece duyduğunun ifade:-i oldıt· 

ğu için çok bitaraftır; samimidir.I 

Snnatkarlarımız hakkında [ o .ka-
dın ] ı gördukten sonra. benim ver• 
di~im hukum de bu btıyuk seyirci 
kitlesinin intihalarına karışan veya 
ondan çakan anoı.im bir parç:ıdao 

başka bir 'ey olmayacaktır. 

Evvelki akpm ( O ]{adın J ı 
• gördukten sonra Avrupa sabne.;iyle 

lJizimki ara ındn yalnız bir f:ırkın 

mevcudiyetini nnladıru: Onlar zengiıı 

biz fakir .. Ve öyle zannediyoru'Tl ki. 
sııhne tekniği bakımından aramızdaki 

derece farkı da buradan geliyor. Yo-
Gerisi ikinci sahifede 



-
" ·- .. . 

Sanıf. 'l 

Onlar ve 

bizim\.. iler 

( Birincı ı;ahifedc:n arlan ) 

sa temı;il kabiliyeti, ,ahne ruhu iti· 
bari_yle arnmızdn çok az bir me-;afe 
vardır. bunu da, Onlarla bizim ara
mızdaki tiyatro tarihinin yaşmA, sah 
ne nn'ane .. inin ihtiyarlığına bakarak 
mu amaha ile karşılamak lazımdır. 

Mesela, mUbalilıtaya duşmuş olmak· 
tau korkmadan divebilirim ki Madam 
}ermen Rue, [ Andro Mak J ı ne 1'a· 
dar mU-ıtesna bir benimseyi;t ve tem· 
sil kullreti ilt> o_yoamış-:a, Neyire Ne· 
yir de [ O Kadın J ın Zehrhını o k:ı· 

dar derin hir duyu~l:ı, mnharetle tem· 
sil dıniştir. 

Komedi - Fransezin bu turııesine 
bir kaç genç eleman da iştirak etmiş- 1 

ti. Kendileriyle beraber gelen sahne 1 
ihtivarlaı ı onl:ır için : " Fran~ız sah
nesinin Umidleri., Diyorlardı. Ankar:ı· 

da onları "nhnede görduktcn sonr/\ 
bu söze hak vıc:rdik. l'itanbul ehir 
tiyatrosu da hu <lefa turne.;İne !:>ir 
kaç genç unsurla çıktı. Onlnrı da gör· 

duk. Bizde gök~umuzu gere gere diye 
biliriz ki. bu genç sanatkarlarda Turk 
abnesinin Umidleridir. Bu6Un göster· 
aıekte olduklara kabiliyet, _yarınki sah 
nemiz hesabına şimdiden içimizi gu· 

nırla doldurmağa k{ifidir. \' c onlar 
komedi • Fr:ınsezin gençleri kadar 
" !lahne Umidi ., Vasfına layiktirler. 
Elhn-ııl, ı~ttınbul şehir tiyatrosu hu 

defa Adann_yı çok memnun etti. \' e 
buntlan evvelki scyahntlarında bir 
takını ihmaller ~l'UzUnden hu üle gelen 
nahf'ş iııtibnı tamamen sildi. 

Bilmiyoruz, kendilc:ri Je Adanadnn 
memnun kaldalar mı '? 

Değilse , bu da bizim k.'.lbahah· 
ıoıztltr. Biz de bunu gelecek de/a te
lafiye çalışırız. 

Navzad Oüven 

Fransız reisicumhurundan 
Norveç kralına mesaj 

Paris : 15 (Havas) - Fransız 

cumhurreisi bugün Norveç kralına 

şahsi bir mesaj göndermiş ve buona , 
Norveçin şerefli çalışmasından .tak 
dir sitayişle bahsetmiş ve mütte-

frklerin Norveçe bütün kuvvetleriyle 1 

en kati en seri yardım · a devam ı 
eJ ecı:klerini bildirmiştir. 

r 
Vine 

Arızasız bir ova .. Dünyarım en 

lüyük çiftliği .. Oımanları da vardir, 
yeşilliktir, güzeldir. Köyleri munta • 
zam, temizdir. Çıftlıkleri de keza 
böyledir. Her çiftlikte ağıllar v.trdır. 
Danimarka Jutland yarımadası ile 
Balta denizini Şimal denizine birleş· 
tiren boğazlar üzerinde lskandinavya 
yarımadasına kadar serpili bir takım 
adalardan mürekkeptir. Bunların 

en büyüğü Funen ve Zeland adata. 

rıdır. lskandinav mc mleketlerinden 

de Skajerak ve kattegat boğazları 

ile ayrılmıştır. Juland yarımadası 

balıkçıdır. Senede 1 O milyon Tüı k 

T üı .csfü i 

Köy çouukları için 
bir kurs açılıyor 

e stJf' 
Osmaniye içl11 

1 
h t 'le 

1 '.}38 yılında Sıh a s~İ~ 
Muavenet Vekaletince 

1
\ 01e 

olan Osmaniye kazısı .~ 
projesinin şimdilik t.a~bı bel 
ceği ve bu maksad ıçın 

111 25 Nisan Perşenbe günü şehri
miz Ziraat Mektebinde 16 ili 18 
yaş arasındaki köy çocuklarına mah 

sus bir kurs açılacaktır. Bu kursta trak 
tör, harman makinaları ve diğer zi-

rai istihsalde kullanılan makine ve 
malzemelerin nasıl kullanıldığı öğreti 

lecektir. Kurs 45 gün devam ede
cektir. Ta le ">enin h~r türlü ihtiyaç
ları mcktt'b idaresi tarafından temin 

edileceği gibi lalebt'ye ayrıca her 
gün birer lira da harçlık "e· 
rılecektir. 

Kursa girmek için s.tdece okur 
yazar ve köylü olmak kafidir. Orta 
mekteb •1ıt·zunu olmak veya herhan· 
gi bir mek leptrn diploma ibraz et· 
mek gibi mechuıi şartlar yoktur. 

Çiftçimizin zirai kalkınması ve 
teknik bilgilere sahib olabilmesi hu
susunda Ziraat Vekaletimizin bu gü 
zel kararını . takdirle karşılarız Bu 
suretle, umumi zer'iyatta iyi randı

manlar elde edileceği de şübhesiz. 

dir. 

Halkevinde sergi ve 

balo hazırlığı 

20 Nisanda ye Halk evi salonun
da verilec""k olan .bü}ük "Halkevi 
Balom,. hazıdıkiarı hararetle 
devam rlmt kttdir Büfe ve caz'ın 

pek mükemmel bir halde oıması için 
çok dikkat edilmektedir. 

Diğer taraftan 24 Nisanda Hal · 
kevimiz tarafından açılacak olan neş 
ı iyat sergisi için de yurdumuzun hn 

köşesinden muhtelif eserler gelmek
tedir. Denilebilir, ki lu sergi Ada. 
nada hakiki bir kültür hadisesi leş· 

kil edecek tir. 

Halk evimizde konferans 

Hdlkevinde l u akş tın saat 20,30 
kıymetli doçmtlerimizden Bay Fty 
zullah Dvğıuer t.trnfıodan Diş sür 
me arızaları n evzuu üuriode şaya· 
oı istifade bir konff"rans verilecektir. 
Halkımızı çok alakadar edeceğin· 

den t'mİn buıunduğuıııuz bu kor.fe · 
rans için sa'ona girmek herkes için 
serbt sttir . 

Sergılerin fılm1 geldi; 
halkevinde gösterilecek 

1938 Yılında Ankarada açılmış 
olan " Kız San'at Enstitüleri ve 
San'at okulları sı-rgisi " münasebe· 
tiyle C. H. Partisi ve Maarif Ve· 
kil!iğince aldırılan sf"sli filmler şeh· 
rimize de gönderilmiştir. 

Cu.11huriyetin mesleki ve teknik 
tedrisat sahasındaki muvaffakiyetle
rini halb tanıtmak ve bir msım 
gençlerimizi mesltki ve teknik t~h· 
sile tt-şvik etmek maksadiyle hazır
lanan bu fılmler yakında Hılkevi 
sinema salonunda h:ı!b, t::ıl,.be ve 
öğretmenlere gösterileceği gibi vı

layetimiz dahilindeki kazalara da 
gönder itecek tir . 

İmrah'ya şehriınizden 
70 mahkum gidiyor 
Şehrimiz Cezaevindrn imralı a

da5ı ceza evine 70 mahküm S{Önde · 
rilecektir. 

Bu mahkümlar ceza müddetleri· 
nin üçte ikisini ikmal etmiş ve us· 
lanmış olanlardır. 

5 Seneden 20 seneye kadar hü 
kum giymiş buıunan mahkumlar ka· 
filesi hemen bu günlerde yola çıka-

• rılacaktır, 

ar•" bankasından alınan P .. e 
bir kısmının et~ktrik ışın ... a 

• bil" 
ı~ceği hakkındaki teşeo 1111ş 
Vekaleti takdirle karşıl.• ıııe -
Osmaniycnin halihazır ıÇ hbİ 

· · yrı 51 
yetının tamamen ga . bı' 

itibariyle su işinin gerı ı 
•
1 

• 11e 
masana iş ar et • edı ınıŞ rıı'l 
İşinin daha hayati ve ıJ ti 
hatı yakından alakadar. t {:lı 
kımmdarı su temini işioıll 
alınması kaydedil.1liştir. 

Bir kadın 
bıça1<l9 

ede 
Dün gece umumhııfl eP 

lık yüzünden serrnayek'
0

11 Yıldız gi:ksünden bıçak!• pi 

F ah rettin Azar ad•dJ 
kı kanç dost polısce der., 

·,tı 
rek adliyeye sevkedilıt111 

Yaralı Hadiye Yıldıı 
tındadır. 

Orduya ait kıY' 
f tle~ Orduya ait kıya e 

1 
ve husu i teşekkül ve ~ 

d gıı 
mensupları tarafın an ~ 

1 
ve hatta benzerliğine dıı -~ 

, verilmemesi hakkında ~ıi 
1 

bir tamim gönderilere~~i r' 

1 
misyonunun t3nzim dtıJ 
suretler de bağlanmıştır· 

Nişao 

B
. . . L } fıtl~ 
ırıncı orta OKU fo~t 

öğretmeni Bay Sahh rill 
Namıkkemal öğretıne~ıe,ııl 
yan Nezihe Ekemen nıŞ dil' 
dır, Gençlere saadetler 

ŞEHİRDE ~ 
.. ~f' 

., Şehı imiz de düo g~ tıı 

Danimarka hava hafıf rüzgarlı id1
• yi 

cak gölgede 24 d~rece / ,- OONUN ME_v_z_u_u __ ı 

liralık balık çıkarır. Fakat zira3t 

daha ileridir •. Halkın beşte ikisi çift. 

çidir. Toprağın yüzde sekseni ekilir. 

Arazi. Küçük toprak sahiplerinin-lir. 

Çiftlikler küçük küçüktür, büyültü· 

lüp birleştirilemez. yas.ıktir. Topra 

ğın ekseriyetini tarlalar, zengin mer' 

alar ve sık ormanlar teşkil ederler. 
Jutland kısmında Şimal denizine 
bakan sahiller, bu denizden gelen 
kumlada doludur ve sık sık fırtına 
o1ur. 

______ ___./ ,.ıi 
Bu civdrdır ki Fanö a .:fasının B .. .. k ·11 t rrıe" 

arkasıoda bulunan Esbjerg limanın· uyu mı e 
da Lodraya her hafta milyonlarca 

5 
(uı.ı;tl;i ı 

J• ı k 1 d Ankara : 1 n ·ııe ıra ı yumutla, tereyağ, omuz . . ... k (111 

· ·· d 'I' D · k d mızden) - Buyu !İS pııstırması gon erı ır. inımar a a MeC 1; 
.. k k t l 72 . ·f bugün toplandı. 1ıf 

d
endyu Jse 1 depe ~ •trt" ırh akın. tetkik encümeai rrıaıb' 

a ır. ut an yarıma :ıasrnın şar ın· . ıar•" ,/ 
da küçük Belt boğazı i e ayrılan 1 ~tt~kılş~ ive odazıı alay v~rilf11..ı~ 
F · d D ı ıs ı a ma a yJSı etır 

i.men a a'>ı anımarkanın sü.>lü bir d k" t k~f .. kere ı' 
hahç!!sİ gibidir. Bu adadan büyük .a 1 

e 
1 m~~8 •• toı1'11 

B 1 b . z d lıs çıırşanba gu1l1 · et oğazı ıle ayrıları Alan aJa- i~ 

Si, D .mimarkaoırı en bjyük ve e Ed" d ol9( 
L • ı· d :1 K 11 ırn e e s ,i rıemmıvet ı o ası ır. ra ııı.m mer· ır 

~ f-lıJ' 
kezi Kop~nhag bura :faı:fır Memleke Ankara : 15 [ ~· 
tin nüfusunun beşte b'ri bura Ja o· riıniz !en ] - G :le1\,,~ 
tuıur. (603 bin nüfuslu). E<Jirnede sular çele~. 

de yağmurlar düş~~ 
inmekde devam edıf 



.....__ 
~bo"•"'-;--- ---~ 

ı.vartları a 
Kuruş 

1200 
600 
3()() 
}(}() 

t ~~.tış kooperatifleri lir

' ~k/ dört bin tonu yakında 
~ a\ıı ·t" Pıyasada mevcud ü
~rı~ ~8 bin tondur. 
,llıı1: ılc akdejifmiş olan beş 
~ ı\lıtı rı liralık arıJaşma mu· 
'<' arıy ~Ilı aya 400 bin liralık 

lle.vk 
ve ihraç o!unacak 

·~~rı 
1 d 'rtıııd 
ıı. 1J 'tı in 6 nisan tanhin~ 
'llıa 'ınl k 1 
•\ t 'dil ~ et ere 28 bin ton 

llltc k ıtııştir. 
~ ~ıl i .1tk bin ton for. 

ı 't~ llcır . 
jııD iıtı Pıyasasında satışlar 

tef ~- 'lın · b ~ 1111 ~biıtı ış, u yüzden mah· 
ıŞIJ t Ce k Jilt 1ı • ısrnı hurda haline 

er "lıtı 
'aı rıya · ı 
t, 1k arıı 1 e Yapılan 5.5 mil· 

flıe~ı."şrr:ıa dairesinde Al· 
,b~'da ·kctıınizden 300 bin ' 
·t • ıoo ·· · D· 1 ırafık incir satın 
~I 1ğcr 
tt il bcrab rnrnıleketlne de 

\ llıck 1 . er satış ve ihracat 
~k tdır. 
ttı ltıahs ... 

'ıtottc 
78

u ~ne gelince, bu 
birı b bın balyadır. Ro 

ıt al l ı Cdiıınya, talyaya 1500 
, de t:>" ış, Yerli· fa brik ıs 

~~ ııııı 1~}':~adan 27 bin bal 
ı~b Stok Olışlardır, 
ı~1 ~in ,J.~ · 35 bin bal ya 
~<ıı il lthaı· ı llltktedir. 
\)il~ sııt 1 

mukabilinde ftal· 
ı 'il ışı ve ·h 
~ b c b· ı racı yapmak 
ı b ilhi~:i,arııaşma yapılma·ı 1 
t ~>'er Yakında ltatyan 
~ 1 ..;\ k 

'"~t c~lller rı ara ya gelecek 1 
' ır •rıde .. k 

~ ~ muza erelere 
ı ' tıı acarist 

~I~ içiıı arıa da pam\Jk 
-,. qtı" tcşebbüc;Jer var· 
~· •ı ın .. l;ıhtt· Usbet surette ne· 

1 1tı d' 
t! ılnıt ktedir. -

Tü.k<ıö2ü 

Yugoslavya'ya Alman 
kuvvetleri sokuluyor 
Bunlar memlekete turist gibi giriyorlar 

Londra : 15 (Radyo) - Ahı an 
haberlere göı e, hcrgün Yugo~lavyaya 
Alman turisti dolmaktadır. 

Bnnlar diplomatık pasapoıtlarla 

ı:-elmckte ve yanlarınr:la büyük ve ağır 
bavul veva sandıklar getirmektedirler 
bu eşyalar ise muayeneye tabi lııtulma 
makta ve doğruca Alman konsolos· 
!uğuna getirilıp yerleştitilmekt.edir. 
Söylendigine göre bu ba.,.ul ve san• 
dıklar silahla doludur. 

Fransız gazetcleıinin yazdığiııa 

göre, Almanlar Bulgaı istana da ar· 
nı hareketi göstermektedir. 

İsvaçte nazi teşkilatı 
ciddi kootro, altında 

Londra : 15 (Roytcr) - İsveç· 
deki nazi teşkilatı ciddi bir kontrol 
altına alınmışıır. 

Panamada büyük yangın 

Londra : 15 (Radyo) - Alman 
mah'.i nata göre Pdnamada bugün 
büyük bir yangı.o çıkmıştır. BJğÜn 
itfaiyenin İştirakiyle yangın küçlükle 
söndürülebilmiştir. Yangının siray~ 

' 

A 

lngilizlet dün Norveç 
toprağına asker çıkardı 

Birinci s:ıhifeden :ırtan 

yorunda hiç bir faaliyet yoktur. Çün
kü her taraf mayn döşenmiş bulun
maktadır. 

ALMAN HAREKETi NASIL TEFSiR 
EDfLMETEDtR ? 

Londra: 15 (Royter) - Royterin 
siya~i muhabiri, Norveç ve Danimar
kanın Almanlar tarafından istilasını iki 
suretle tefsir etmektedir birini vaziye
te göre, Norveç ve danimark.anın is
tilası büyük bir taarruz planının birinci 
cebhesidir. ikinci ihtimale göre, bu 
şimal seferi münferit bir hadisedir. 
Ve Hitlcr müttefiklerin tazyikini bir 
tarafa çevirmek istemiştir. Halbuki 
müttefikler iki cebhede değil, müte
addit cebhelerde harp etıneğe hazır 
haldedir. 

Almanya Norveç sularının kendi
sine bir sığınak olacağını sanıyordu. 

Halbuki eskıden Almanya için vaziyet 
daha iyi idi. Alman donanması bu 
kadar kaybetmezdi. Bu son hareketle 
Almanynın Rusya ile yaptığı pazarlık
da boşuna gitmiştir. Narvik vaziye
ti Pariste büyük bir memnuniyet uyan
dırmıştır. 

Sahife: 3 

japonya ve HoHanda-
hindistanı 

Londra : 15 (Ro) ter) - jctp'>n 
hariciye nazın Hollandanıo T olcyo 
elçisini davet ederek Hollanda Hin· 
distanı hakkında japon noktaı na

zarını bildirmiştir. 

Garb cebhesinde vaziyet 

Londraı : 15 (Roytn) - Garp
ce!lesinin müteaddit yer!erin je inki
şaf v,. topçu faaliyeti olmuştur. Voj 
dağları etekleriod~ müfrtzeftr ara· 
sında çarpışmalar tlmuşı .. r. 

" İtalyanın h~rp harici 
kalacağını zanneden 
vatandaş aldan r,, 

Roma : 15 (Radyo)-Kont Ci}'ano" 
nun gı:ızetesinde bir ftalyan siyaset 
adamının neşredilen beyanatına göro 
geçen haftanın hadist'll"ı indrn sonra 
hiç bir Avrup1 dev! .. ti harpten u· , 
zak kalamaz, Vataııımı~n harp ha
ricinde kalacağını sanan vatandaş 
aldanır 1 Ha p ftalyaya da yaklaşa
bilir ve ftalya harbe girer. 

kuvvetleri l ugün muhtelif noktalar 
da karaya ~ıkmışlardır, 

Bilhassa Narvik 'e külliyetli 
n.iktarda kuvvet ~ıkmıştır. 

tini önlemek için bir çok büyük hi KARAYA ÇIKAN INGILIZLER 
Londra: 15 (R<>ytı::r) - fngiliz 

BATAN ALMAN GEMıLERI 
Loodra: 15 (Roytt r) - Mütte~ 

n aların yıkılma!I! icap etmiştir. ( Gerisi altıncı sahifede ) 

GUNUN M 0 H M MESELELERi K A •R Ş 1 S 1 N O A 

• • • 

7914 - 1918 yıllarında Amerika 
Danimar~a \e Norv<'ç üıeıindcki Alman hare· 

keti, Amerikanın da harbe atılması ihtimallerini, 
ortaya çıkardı. Tarih, ıı utlak bir ff'kerrfırden iba. 
ret değıldir ama, bugünkü haıple umumi harp 
arası ıda bazı noktalarda esaslı bir benzerlık var· 
dır. Neyse, bu cıhet ayrıdır. Bız umumi harbe 
Amerikanın ne suretle iştirak ettiğini hatırlıya

lım: 

Amerika. harp müddelince müttefıklere erzak, 
mühimmııt, cephane, silah veriyordu. Amerikll fab· 
rıkalaıı, hiç durmadı.·n lngılıere ve Fransa içın 
çalışıyordu. Almanya ıse Ameril<adan bir şey ala
mıyordu· Çünk u sa hılleı ı çevr ilnıış gibi ıdi. Bu 
sebeple, müıhiş bir tahtelbahir mücadelesi açtı. 
Okyanusta rastlanan her gemi,:bı!Akaydüşart, ba· 
tırılıyordu. Amerıka, kendi gcmiler'rıin İslisnasını 

istedi. Almanya bir müddet rıza gösterdı, sonra, 
gene bildiğini okumağa başl adı. Amerıka. bu de
fa protestoyu bastı. Almanya da, lngiltereye haf
tada bir yolcll vapuru gönderılmesıne müsaade 
etti. Fakat kaçak silah vesaire taşımamak .şartiy

le .. 

Bunun üzerine Amerıka cümhurreisi IT'aruf Vıl
s1Jn kongreyi topl.ıd. ve Almeıny ya karşı harp ııiin 
edıldı. (6 Nısan 1917) Ayni gün Avuslurya !le de 

siyasi münasebat kesildi. (Avusturyap harp ilam 
tarihi ise 7 kanunuevvel 1917 dıı ). 

/\ merika, ask erlık mecburiyeti kanunu da ka· 
bul ile ilk partide döı t milyon asker lopladı \'e tali
me sevk cdi.di. Muazzam mühimmat ve erzak ha
zırlığı da başladı Amerika ve lngiliz donanm<ıla· 
n sevkiya•ı himaye ettiler. llk Amerikan k ıtası 

26 Haziran 917 Fransaya ayak bastı. İlk sene 
gönderilen kıtalar azdı. Faka 918 başlangıcında 

sevkiyat artı. Yalnız. Temmuzda 360 bin kişi gön
deri di. Teşrinisani a~·ında, Fıansaya varmış olan 
Amt'rikan askerlerinin ~ayısı iki milyonu buluyor
du. Fakat Amerika hazırlık yaparkı n F ansı? ve 
lngilızler de Gıırp cephesinde miişkül zamanlar 
geçiriyoılar, Alınanlar, son muharebe başladı~& 
zoman galip vaziyette bulunuyorl:ırdı. 

Almanlar, Amer 1-.a ordusunun fıli müzalıarc

!inden evvel kat'i nelice} i almak istediler. T<ıar· 

ruzlaı ını aıtırdılar ve Pıırise 60 kilometre kadar 
) aklaştı far. Amerika orduları kumrndanı genercıl 
Pershing vehameti kavradı ve tamamen hazırlan

mamış oldu~u halde, Ameı ika o dusunu cepht ye
sevk etti. Bir müddet sonr ı Almanya mağluı') 

oldu. 

• 
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IHOLANDAHUDUDUNDA&S' 
Küç~k devletlerin' M.LYON ALMAN ASKERi VAF 

bıtaraflıkları 1 l 

80YYET OÖZO il.E 

LJa arbin , krndine mahsus bir 
iır-11 mantığı vardır ki, di~er hrr 1 

hangi mantıktan daha kuv· 
•etli Jir Muh;.rip tarc.flardan bi i 
digcr tarofı boğmağa matuf tedbir· 
ler itt1hıız eders~. l u tedbirlere ma· 
ıuz olan taraf eğer intihar ttmek ni
yetinde değilse, kolları bağlı otu 
ramaz. 

Bu hüküm muharip büyük dev· 
lctlt'ıin yakınlta veya harekat yolla· 

Ti üsliind~ bulunan küçük meml~ 
ketlt'rin mutlak bitaroflıklari hak
kında da variddir. 

Tt'crübe göstumiştir ki, mut'ak 
bitaraf ık, onu idame edecek hakiki 
lir kuvvtt mtvcut olmadıkça bir 

hayalden iharettir. 

Bu kuvvet de küçük m;IJt'tleıde 
} ele tur. Büyük devlt-tler, kendi ara· 
latında, kıyasıya bir muharebe ya· 

par ve küçük dı"vletler, hitaraflık 
bayrağının gölgesindf', bu harp yü· 

ıünden zengin olurlarken, bitaraf 
bir vaziyttin ilanihaye de\'am ede· 
biteceğine inanmak akıl karı değil 

dır. 
Şurasını kabul dmt-k lazımdır 

ki. bu ha p, bitaraf ve müstak;I kal· 
roak isti vı-n küçÜıc: millctl~rin bu 

husustaki muvaffakiyeti ihtiınallcri 

ni asgari hadde indirmektedir. 

Bu itibarla, bazı küçük mcm
leketle,in hita .. afhlc siyasetine, in ti 
har siyaRtindcn başka isim veriie
mez. 

-IZVE )TlA.-

Menemende dün kubilay 
ihtilafı yapıldı 

Ankara: 15 (Hususi) - Bugün 
Nenemende Kubilay ihtilafı yapıl· 
mt~tır. 

Törende Vali, K11manJan, Par· 
ti Reisi, Parti idare h~yeti azaları 

Nıhiyeltrden köyltrd· n gelen bin· 
lerce halle bulunmuştur . 

Y ıtmura rağmen merasim pelc 
kalabalık olmuştur. 

J Şakalar 1 ___ ......_ 
Dok torun •tavsiye~i 
- ZavaHı adam l Doktor cı 

garayı bıraktığı tak tirde kurtufaca- ! 
ğını söylemi~ti Cigaıa içmedi~i için 1 

b1rakmak imkanını bu'm ıdı ve bu- ' 
yüzden dün öl ~Ü 

İstenilen kitap 
Müıteri - " Sekiz günde zengin 

olmanın 11rrı,, kitabı side var mı ? 
Kitapçı - Böyle bir kitap bil

miyorum efendim. Fakat isterseniz. 
size " Ceza usulü muhakemeleri., ni 
vereyım. 

A lmanya Balkanlarda V~: 
bir cebhe kurabilir mı · 

İngiliz erkanı harbiye reisi Gt:ne
ral lron~a .. ·d Fransızca Parisuvar ga· 
zctesiı:ıe Alman ordusunun vazi~· eti 
bakkında mt.ıhim bir beyanatta bulun. 
muştur . İngiliz kumandanının bu Le · 

yanabnı aşağıya naklediyoruz: 

-Abluka mızı sıkla.,tırmaktay17 , 

bunun Almaoyad:ı yapacagı reak:.iyO· 
nu beklivoruz. (1) Alınanyanın hiç 
bir harekette bulunmadan · kıtalarını 
ebediyen silahlanmış olan harp 
mıntıkasında tutması ınUmkUn dl"ğil· 

dir. Çunku bu şekilde maneviyatları 

""ro:ılır. A 1 ınaıı lar taarruz rdcceklcr 
mi dir? Biz keodimiz<len t•ro1niz ve 
biç kimseden korkumuz.} oktur, 

- · Genualim Almanların .\·akın· 
da Belçika ve Hol:ıoda) a taarruz e· 
dec.:klerini Zannediyor musunuY.? 

- Muhakkak ki Almanlaı· bö.-.le 
bir tecrubc y:ıpacnkl:ırdır. Fuat .Mo· 
derıı ve motörlu hir ordu nıev,inı 

mUc;ait olduğu takdire.le ınu\•affal\i,\'Ct 

Umi·lile harekete geçirilir. Hol:ında da 
i-ıe ilkbl\hıır iptida.,.nda ht\n·ket 1 .11 • 

kansızdır. 

Almanlar hem hırsla hl"m de s:ı 

bırlıdırlar. Ô.yle taluuin ediyoruz ki 
Almanlar en İJ i askerlerden 'bir mil
yonluk bir ku,,· ~t'ti derhal harekf'te 
geçmek Uzert: Holanda budud&.1nda 
hazır bulunduruyorlar. 

Bu muazzam kuvvetin ha · 
len ba:w· bulunduıulması için bir çok 

ANLAT AN---. 

Iroosayd 
o;ebeplt'r vardır. Bu yalnız hakikiki 
bir tt:hdit teşkil t"tmeklc kalmıyer. 

fakat du~mana faal kıtal arın kontırö

lu imkarıını d.ı veriyor. Almanlar ha 
rckete geçmeden bu il uvvetlerini mU• 

Ct'hhez ve harckl.'te nıUhey.ra olarak 
7ı""t: kadar zaman tutabillr~t:l'? Onun 
için Almnnya ergt'Ç muhakkak. taarruz 
e<lec~k tir. Yok!kl maneviyata sarsılır. 
Fakat bu tsarru..: k:ırarını vermek 
Alllflanya,p alakadar C'dt'r. 

- Bu bahar da ve'I' ft.1 
. · de deki yaz mevsırnııı yı 

Balkanlarda bir hareket? 
. c:unuı 

r ını zannedıyor mu. ıck•~ 

- Almanlar rnuh~'ld c 
8.tlkanlarda hiç bir h11 1 

malik değ-ildir. . . ctpb' 
E~er Almanya ık• eçe" 

etmeği tecrübe ederse g 114' 
. . •e11k• harpte oldu~u gıbı • i~tı 

dü~cr. Alm.mya o zaırıa~eıı d 
ihtiyaca göre bır cep.hef-leıtl 1 

heye sevketmekte idı. -tıka J 
Alman derriryolları bllgu ıb 
g-11 fevkalade iyi idi sonra ef111 

- - usta ta!im tabiye gorrnuş . kİ .J 
Şunu da kayded~l~:deıı r 

Balkan orduları eııkı:;ı 
~·rıe'· hazırlanmış vaziyetten• ? 

- Ya Sovyet Ru5Y' ıı' 
- Rusya çok uıuır ~~ 

yollarının müntetıasında j,d' 
!erin feci neticeleri hık ·~lif' 
görmüşıür. RtJsyanın na 
lan noksan deıeiJdjr .. 

Rusya Finland•Y3 
11 

modern harbin ne ot.Ju~ 
bir ders almı~hr. ,.e 

TEKNiK TEDRiSA T Bu iıah:ttta ı sonra &~il 
' ac"· sayd son kozun oynan 

j ŞÜRASI TOPLANl.YOR 
Ankara : 15 (Hıı u•i muhaı.,İrİ · 

mizden) - Maarif vrkiUiii geçtn 
yıl toplanan maarif ~ii asından sonra 
lu yıl da memleketiniz irki teknik 
tedr;sat etrafında bir şura topla"'fla· 
ya karar vermişti. 

) 926 yılmdan itibaren AJuhtelif 
yı llarda m~mlcketimize g'l"ti rilmiş l 
olan müt,.hassısların verdilc:lni rapor ! 
lar, hazırlanan planlar, memleketimi· ı 

zin muhtdıf ye·rlcrdcki mesleki ted· 

Bu şura önümüzdeki yaz tatili 
mevsiminde Ankarada toplanacaktır 
maarif vekilliği mesleki tedriut u· 

mum müdürlüğü hazırlıklau başla
mıştır. Şurada görüşülectk mesele
nin tes 1 ıit işiyle meşğul olunmakta
dır. 

Teknık te.f riııat şurasıod3 cum· 
huriy t devrin ien önceki mcslki ted -

riıat, cumhuriytt df'vrin '! tekamül 
etmeye başlıyan meslek: tedrint ve 
bu tedrisat kollarının huıiinkü du
rumları. 

PARiS MEKTUBU 

risat vaziydi, a~şam sanat müesse 
seleri, bu mü ·ss~scl::rm teamülü ye-

ni şuhe1er ihdas edilmesi o rta okul 

larda atelye faaliyeti, mesleki ted· 
risat müess~selerine öğretm ·n ye· 

tiştirme hu4us~n j ı alın1ctlc tedbir · 
ler ruzrıamesi ı belti baş1ı maddeleri 
arasında bulurımaktadır. 

Memlt-ketimiıde bilhassa son yıl· 
larda bü)ük bir ehtmiyct kesb
f"den mesleki tedrisat vaziyeti şura 

toplan•ı!uodan so 1ra bü ı">ütü ı yeoa 
bir şekil aJıcıktır. 

Sivil mecmuaların mübadelesi 

Beyne milel Kııılhaç komitesinin t wası;utiyl~ F nnsız .. ·e Alman hü
klimc lerr sıvil mahp11~l .ı rın miio ıdelesi .ı;ıl(kın fa bir an 'a}m ıya varmışlar· 

dır . lık olarak halen kam pi uda ınahpuıı bulun iln, ihtiy ırlar, kadınlar, 
çocuklar ve malüller mübadele olun ıcaktır. 

Şimdiki halde Liyon kampla : ında nıahpu~ A1m ,nlar hn 1:?0 kiş ilik 

bir kafılc lS n i s-ın tarıh ınde saat 2!.17 de Cenevreye gelceKtir. Bu iş için 
iki İsviçre vdgonu Liyon'a gc 'm iştiı. 

1 

1 

he~i 1-ıakkında da şııntaı• 
tir: 1 

Müdafaa sistemi ne 
0 

n•' baskın ya.~ıldıktan so e" 
mümkün olur. Alın:tnlar ,,-

- aıı f ferruatlaı ına kadar rn~. ıc' 
planını yerine gcıirebılı~e'· 
tic,len hareket ede~"~ ri,,6' 

Bütün ... skcıi tarıh e11111el' 

ların vcgine baskınları d• if 
feridir. Fakat k:\r~ıları01111eıı~ bulunsaydı Almanlar ~fe' 
mııvaff ak olamazdı. 0~ 1 

garb cetıhesindeki bir ~ıtl _,tı 
mek isterlcr-;e bir b 11 H-1tı":. 
teşebbüs etmelidirler. t11' 
lar manen bu kudretted"'~ 

Sonra Alman .0 ' el1eıt' I 
kimselerin biiyük bı~ 1jf' 
f etmedik 1 eri başka bır 
tir. fleriıtlj 

Alman ordusu şe yiiıll" 
geçen umumi harpte 
ni geçmiş de~illerdir· f"r' 

l 1
. .,e 

Halbuki og ıı • tı•' 
'aranda gtçen urnun1 ~1 rço~ 
tecrübeler görmüş.' . i"I ı' 
kumarıda mev\(jerı ıŞ b"I~ 
sek rüıbeli zabitltr ,.s.1-
Biz uıu :ı müddet fı 3di~· 
• ı..: 1·1.· k i•M o 
IŞutf lgl yilpm' ' 
zeme ve tcçhızatır111z iŞıit" 
terak ki ve inkişaf e!:&ı' 

Muvazene te"1 t•'' 1 
\'aziyeti daima rnuh'ıd•,.ı" 

1 ronsnyd yuııırıJ . .1 

d'yO'' 111'' sözüne devam e 1• ·cı ~ 
- Müttc.ikler ,çı tı 

ni bild ıriyo•lar Biıııfl 
zif em iz vır. teııd'J. 

Biz daimi ha 1P f 
buluncın bir düny•d:.11e ~ 
Biz ta:uruz düşürıce jŞ ~ 
vcrm=-ğe karar .. erf11 o 

Yıkılması ıazıı1' 
dir. - Pdrisuvar ...... ,et 

Avni günde Franı;ız sivil mııhpu.ları da Cene~ •e ien Fransa ya müte· 
veccıhen hareket edeceklerdır. 

B5ylece beynelmilel Kızılhaç ko:nite>inin tavassuti}le binlerce sivil 
mahpus mübadele olunacaktır. 

•el& 

1 
(1) Genera/ırı 1•,. 

aksiyon gör ulmiiŞ: ,5t 
marka \'e Norve~1 



~940 

~S~r 
OG~ r ~ Ureşler pek 

araretli oldu 
~tk ----
Pı 0tulan da yapıldı 
t ~, tG .. 
"tıı Boı nu. Şehir )tadyomunda 
!'ıı ı.. R~a. Gür~şçileri ara~mda 
dt\' trne rnüsabakaJara hara· 

1
"' et · ,}'•bit· d.rn

1 
ış ve ttlnik oefr 

"1>, 61 ; ırniştir. 
llıGt ' 2 ve 79 kilolarda ya· 

L· 'ldd ~!od, ıt fÜrtşler sonunda 
k,i:dına birirci orta olul 

~''tıl~n ~~mal Kö~, 61 ki· 
• 66 k'I koyunden Mehmtd Bi 

72 k ~ .oda K arıisahdın Bekir 

' 
1 0 ia Karıisaltdan Mth· 

11 8 .. ;'' 79 kilofa Gerdan kö 
· h~ 11 'Yının Oişiçürük rakip· 

ra 'ditlb~k suretiyle birinci gd· 1 
ta ~ ~hr' 7 kilodtt Aptullah Aytc 

:; f .'~t i~~kl~t~e Karataş civarından 
d kııd l'lCı.a ZaMpalı Hanefi r.\· 

•·ı· •tandan bu sıklette bük· '"ip ., .. 
~-~ 1 ~rı edilmiştir. 

tt .tuıılcü güreşler 1 bu rüne 
~.;--"tıp ~d'I · 1 - -...._ · ı mış o an gıırtş mu 

\,1..tırıırı en heyecanlısı olmak· 
"'' b' d ıze bazı kıymetli tle· 

1 tanıtmıştır. Bu meyanda 
• o .. 
.ureşen Mehmet Balcı, 

~'hıned Biıicik iyi çahş· 
•ı t k . 1~it~· • dırde kendi sıkletle· 

. ~'Ye birincisi olabilirler. 
. Süleyrnan Oiciçürük A· 1. ., • 

~ )ı tan nmış bir pehlivanı 
. 'lblı b' . ht . ır ça 1ışma bu gel"cı 

.' ~dı trıırıderine kadar çıkar~· 
~ ~o)~•tluplar arasına karışan 

tdil\ltıd,n Aptutlah ise hiç te 
' '°C'k bir eltman dtgil· 
~ 
~' ı. .. 6Unk-~tıt k u seçme müsabaka· 

~lit. ~ 1 birinci i\cleri bkip e· 
~Clr\ u fiireşler lçel, Sey· 

'• ~t ~· Afyoo, Diyarbakır, 
'dı " nt"P tlcibleri ırasında . t~~~· !'danada yapılacablır. 
. . Pthı·lürf'tlerinde muvaffak 

lı~ 111 "rı 1 "anlır ise rürk Gürtş 
~ ~ltııt "'•rnlı hir meyiım olan 

~ 11 'lc ~ ~· Kıricpınar güreşleri· 
t 

1 kını kazanmış olacak· 

~-'t ~ t~ ~ * 
it ~''•ti HıJ>Odromda ilkba-
. ••ına da devam edil· 

' ""'" 'tf ta' et kotu 
'.. 1 1200 

lıç b rnehe olan bu 
~kô 'h•~ iştirak etmiş ve 
1 ) ~~nın ehi 1 admdakı· t~ '39 S e .. ze 

ı.. 2~s ' saniyede birinci "•t b lir, k ·~ <} t.ıc.t •zanmıştır, Be 
ıdi tb,kinırı Efesi ıkinci \'e 

'· Uçarı üçür cü gel· 

~f •ıtı"cı 
, tai 240o ke,u 
~'.1& ~ b metre olan bu 

~ ~rıi ayvan iştir&k 
~-~lı b:tde Hüseyin Atlının 
~ hPnı b• • . ~lcld ırıncı gelerf'k 'i 1' l<amber koçalcın 
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BULGAR TÜRKLERi 
"' VE BULGAR DAGI 

Y•zan 

.Müze Müdiirii 
(R. Y•lgın) 

Oih Yunarıca Tavros'tan tercü 
me eder gibi (Bota dalı) gih 

çok karlı olma5'ndan iştikak yapa· 
rak (Bolkar) dalı adırıı verditimiı 
bu dağların dünkü makalemden de 
anlaŞ1~catı veçhile aJının (Bulgar) 
olmasında hiç bir zarar >oktur. 8i 
naenaleyh, ulgar datlarında yaptı 
ğımız inc~leıneleri berabf'rce tcdkik 
edebiliriz. 

HUDUDU: 

H .ık Bulgu datıNn hududla ra· 
nı şöylece tubit etmiştir: Bulgar 
datının şarkında Çakıt suyu, Çi te· 
han kaplıcalan, Bdemedik. Kapıs .. 
Garbında : Barcın yaytalaıı, Mut, 
Göksu, Silifke... Şimalin ie Ereğli, 
Karaman, Alihoca köyü (Bu köyün 
şimalinde bir Eti anıJı var tar) Ce 
nubunda: Ramazanot'u ya)·lasa, Gü· 
lek boğazı, H;1cın dağı, Annaşa ka
lası, Tarsu~. Mersin ve Akdeniz . 
Vardır • 

Bu daiın kendi üzerinde bir kaç 
Bulgar adı bulma\c mümkündür. Bul 
gar dakının şimalinde Alihoca kö>ü 

ı ün c~nuburıda Bu1gar dağının hitim 
noktasında maden işlrneo yere (Bul 
garmadtn) ve da~ın tam zirvf'sinde 
kain yayladan çıkıp geç~n oldukça 
büyük suyun adına (Bulgd• suyu) 
denmektedir. 

Bulgar dağının c-n yüksek nok · 
taları Aydos (Rakım: 3560), A!ipı 

narı (Rakın: 3200), Karat~ş (Ra· 
kım 2800) Namrun (Ralum 1250) 
Namrunun eski adı (Lımpron' dur. 
Göıne (Rakım 1230) Gülek boğazı 
(R~ kım 1660) Eski adı (Pyfae cili· 
ciae'dir. Mezaro'uk (Rakım :670) 
ve nihaytt Bulgar yaylısına büyük 
bir kaptlık vazifesi göten (Oünbe
ltk) boğazı (Rakım: 244Q) olarak 
ö'çülmüştür. (1) 

A~ ıoı üçüncü gelmişlerdir. 
O~UncU koşu 

Do\cuı hayvanın iştirak ettiği 

l u koşunun mesaf('si 3500 metre 
idi. Mt'hmedin Yılmaz · admdaki 1 

hayvarıı 4, 32 saniyede birirci ge· 
lertk 345 lira kazandı . Hüseyin At!ını 
Şezgini ikinci ve yine Hü~yin at· 
lının Uçarı üçür cü gelmişlerdir. 

OördUncU ko•u 

Bulgar dağında pek çok ören 
yer ler. bina, han ve kala harabele 
rine rastlanmaktadır. Benim biıut 
gördüğüm ve ü1erinde çalıştıttm bu 
gibi eski eserler şunlardır: 

H ~RABF..LER ÔRENLER 
1 - Bulgar Boıotlanın dibinde 

ve cenubunda GerdeKilis~ adını 

muhafaza edt'n &ki kilometre tul ve 
bir kilometre arzında oldukça bü· 
)'Ücek bir şehir harabesi urdır. Bu 
rada Bizar s ve islim keramikleıiyle 
yine Bizant ve islim paralarma rast· 
lanmışt1r: Bu paralardan bir tanesi 
hiıe Roma dt'vrini de hatırlatmak 

tadtr • 
Bu ı:ara Gülsüm bacıdan alınan 

(Mark Antuvan) a ait bir parad•r. 
Boıozlan adırı taşıyan t~ptnin zir· 
vesinde oldukç=- büyü:j fakat kapan 
mış bir krater ağzı vardır. Bu ma· 
ğara öteden beri mukadQes mağara· 
lıudan addolunn.uş ve zamanımıu 

kidar hürmet görmü~tüy. ( Etilerin 
yiiksek tepeler de mataralar ~rasm 

da ibadet ettikle,ini şurada hatırla· 

mı.k lazımdır) Pu tfpede şimdi tah· 
tacıların korudukları bir de tahta 
barwk=- türbe mevcuttur. 
------------~--

( l) - Kip~rte göre, 

2 - Bu'gar dağının üstünde A· 
laçayır'ın şimalinde Kemer, Yeıkalası 
oüyük bir Ören baki)esidir. furada 1 
yer altına g;den bir kilometr~ lcıdu 
uzunlukta tunelltre ve bu tundltrin 
içinde akıp giden ılcar suları tesa· 

düf cdi ir. Buolırdı. inşa tarzları Roma 
ve bizans cserltrini kuvve-lle olcşamak· 
tadır. Bu,ada bulunan Keramik par 
çalarile paralar tlcseriyetJe Bizans 
dt:vrinf'! ait oldutu anlaşılmaktadır. 

3 Yine bu1gar datında ve yay· 
la'arda Dedeli me-vkiinde Dedeli 
adıle anılan barabelir ve hanlar sa
yilacak Hcrlrrdendir. 

4 - S<>tınlı yaylasının g~rbinde 
ve Alata nıhiyt>Sİ üıerinric Musa
bozuldujuh ad1nı alan ) erde kala 
ankazı ve muhtelif kule harabeleri 
ile Bizans ve Roma scramikJeıi şa· 

yanı kayıddır. 
5- Arslan köyüııüo batı5'nda 

Cacık adını ahn harabe dahi mcş · 
bur sayılacıık kadar değildirltr. 

; 

TÜRKiYE RADYO OIFOZ1YON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSlJ 

ANKARA RADYOSU 

SALI 16 - 4 - 1940 

12.30 Program, ve 
A>arı 

12.35 A J A N S 
Haberleri 

12.50 Müzik 

Memleket Saat 

ve Meteoroloji 

Çalar:lar: Cf'vdct Kozan. Ruşen Kam 
Rc~ad Erer, Vecihe. 

1 - Okuyan: Müzaffer tıkar. 
13 YJ/ 
140'0 Müzik: Karışık Hafıf Müzik 

( Pl. ) . 

18 00 Program , Memleket Saat 
Ayarı 

18 O:> Müzik; De >uc;sy - Kuartet 
( Pi. ) 

18.40 Konuşma : { ~iftçinio saati > 
18 55 Serbe~t saat 
19.10 M-!mleı<'!t saat ayan, Ajans 

ve Met !oroloji Haberleri 
19.3() Müzik: Tf.ık Musikisi ve Yah 

ya Kemal 
loşa ' : Necmittin Halil • 
Musiki: Koıo, ve Kü,nc S,.z H~ye· 

ti. idare eden: Mesı~d Cemil 
2()•15 Konuşma: ( lktisad ve Hukuk 

Saati ) 
20.30 Nüzik: Fasıl Heyeti . 
21..5 Müzik: 1'.üçük orkestra ( Şef: 

Necip Aşkın 
22.l5 Memlrket saat ayarı. Ajans 

Haberleri; Ziraat, Esham -
Tah\ilat, Kambi~·o - Nukud 
Rorsaı;ı (Fiyat). 

22 35 Müzik: Ravel - Sol el için 
p iyano Ktln;ertosu ( Pl . ) 

2'2.50 Müzik : Caıband ( Pi.) 

23.25 
23.30 Yarınki Program, ve Kapa· 
nış. 

Mahkumlar 
çalışacak ! 

Bit kanu • hazırlanıyor 
Hapishanelerimideki tekmil 

mahkümların atıl birer vaziyette bt. 
rakılmıyarak çalıştuı 'malan iç:n " iş 
tSASı ,. üzerine kurul1n hapishınele· 
rin çogaltılması kArarlaştmlmıştar. 

Bu maksıdla Adliye Vekaletince 
yeni bir kanun liyihası hazırlanmış
tır, Projeye göre, ctıa evleriqdcki 
çalışma yerleri sür'atle gen:şletilecek 
ve bilhassa Ziraat, dokumacdık. ma
rangozluk, terzilik, hıhcdık ve em
saJi işlerin daha fazla yap.iması te •. 

min olunacaktır. 
Yine proieye göre, hı1pishane 

ve tevkifhaneler bu kabil zirai sınai 
~e emsali faaliyetlerinden dolayı her 
türlü resim ve vergıden muaf ola
cakları gı bi, bunlard m!hsus emlak 
ve arazi de her türlü vergiden müs
tesna olacaktır . 

.... Bu yeni hükümler; projenin \at-

Menf,.si 2600 metre olan bu 
koşuya yedi hay~an iştirak etti. 
Hulusi sanda 1cının atı 4,20 saniyede 
birinci gelert'k 180 lirayı kazandı. 
ff'hmi dinkçioğlunu "' me~lukf'sİ i · 
kinci ve Musa Çenıttin Senemi 
üçüncü gelmilştrdir. 

6 - Bucak.Jete kaşında (Ösün) 
harabtsi bir başka bakımdan orıji. 
naldır . Arpaalanı batısında Silifke 
hududu içinde bir ören daha vardır 
ki bu da oldukça mühim bir mede· 
niytl yaşamıştır. Bunlardan başka 
Evdilek, Kargagediği, başköy çeş 

tepesindeki örenler Bulgar dağının i 
bik me\ kii:ıe gırrc ğı tarihe kadar 

1 
tahakkuk etmiş olan tek nil vergi ve 
resimlere de şamil olacaktır. ( Ge' isi altıncı sahifede ) 



Sahife 6 T:.irksöıü 

Jngilizler dün Norveç top- ~----------
rağına asker çıkardı if'ürks():rgy 1 ALSARAY'4 TAN 

( Üçüncü sahikden arlan ) 
f,kler bugün birkaç Alman nakliye · GAZETE VE MATBAASI 
gemisi daha batırmışhr. Bürolariyle birlikte A.bidinpaşa 

iki Alman nakliye gemisi de in- caddesinde ı, Bank••• karfl· 
tihar etmiştir. •ındakl binaya lef1nmlf bu 

Londra: 15 (Roytet) ·- Alman· lunuyor. Gerek Matbaa ve ge• 
rekse Gazeıemi1.le işleri olanla· 

lar fİPlaldcki harp batlangıcından rın yeni binamıza gelmele· 
beri 19 muhrip 26 nakliye gemisi 1 rlnl rica ederiz. 
zayi etmi,lerdir. 

Bugünkü batan beş gemi ~una 
dahil dcfildir. 

Bugün lngiltcrtnin 240 parça 
harp gtmisine kari ı Almanların 17 
~rça gemisi kalmıştır, 

Fransız gemileri de İngiliz ge 
milerine da bil edilirse müttefiklerin 
ne mühim bir deniz harp fılosuna 
malik oldukları aıılaşılır. 

Londra: J 5 (Royter) - lngi· 
lizler Stavengtr tayyare meydanını 
şiddetle bomhardıman etmişlerdir. 

ALMANLAR iN VAZiYETi VAHIM 
Londra: 15 -(Roytet) Kajarak 

ve Kata:Cat'ın tamamiyle mani
lenmesi üzerine Almanların vaziyeti 
çok vahim bir hale girmiştir. 

Almanların ancak Oslo bölge· 
sinde biraz tutunalıilmcleri müm
kün olmuştur. Narvikden kaçan 
Almanların vaziyetinin ne olduğu 
meçhülditr. 

Bunlar ya açlıkdan ölecek ve-
yahud Norveç Kıtalarının eline ge· 
çecektir. 

Pamuk ve koza 
K[O F.ATI 

CiNSi En az 
K. S. 

Yoza - 00,00 

f.n çok 
K. S. 
00 

Ma.perlağı - 00 _____ o,....,o __ 
M3:""""temi1i oo 1 oo 

----ı 
Ko1a parla~ı 1 
Kapı malı 00 _ I ___ _ 
-KiCVland- - oo - ı oo 
Klevlant çi. - 4---,----- - Yapağı 

l:Seyaz 
~iv ah 

~------------------~----ÇIGlr 
YCrli yemlik, 3130 \----

tohumluk 
HUBUBAT ---

Buğday Kıb. 1----1----ı 
,, yerli 00 -...,,.-----' 

Arpa 00 
Fasulya 

Yulaf ___ 00 

-Delice -0-------ı 
-Ku"Ş°yemi 
susam 00 

Linrpol Telgrafları 
15 I 4 I 1940 

Pene ~tım 

Hazır 1-+ 12 
Vadeli l. 93 
V.rlei ili 7 97 ----
Hind hazır 7 18 
Nr.vyork 10186 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Jud 1 ·~--,-----Rayı1lmaık 

1-raıık (Fransız } --ı ~ 
!:>terlin ( ingilız ) -S 24 

~Dol.ır (Amerika ) - - 149 65 
bank ( İsviçre) ---00 ~ 

Bulgar Türkleri ve bul

gar dağı 

( Beşinci 5ahifeden ar•an ) 

C<'nup mıntıkasma hemen yekpare 
ve birbirine muttasıl bir harabe ti
pini vermektedirler. Şimdiye kadar 

kaydettiiimiz bu harabeler ve Bul 
gar dağının cenubcndaki Namrun 

Gözne, Gülek, Başköy kalalarile hü 
tün cenup mıntıkasında her adım 

başında gayri meı ıkul kayalara o 
yulrnuş şt1raphıınt'lu ve öteye beri 

ye dökülmüş zey . ın yağı değirmen 

taşlarile' presalaı; bu muhitin ne 

kadar büyük ve kalabalık halk küt-
le 'eri yaşatm·ş olduğuna en büyük 
bir deiildir. Bilhassa: 

Silifkenin otuz kilometre şima· 

linde Mağara nahiyesinde. Uzunca- ı 
burç ve Silıfkenin kendisi ile Musin 

Silifke ) olu iisiündt-, Korikos, Ala· 
üsa, Cambazlı mt=vkiind:: Olba: hüyük 

harabeleri arasında ve Mersinin on· 
üç kilometre garbında Pomplyepo· 

lis (Viran şehir) harabesi türizm 
!:>akımından Bulgar dağının birer 
pırlantalarıôırlar. 

7-Bu dağın ~imalinin sonunda 

Ereğlinin on iki kilometro cenubun· 

da lvris köyündeki (Eti bereket) 
tanrısının dnıdını Bulgar dağına ila· 

ve edersek bu dağın ne kadar eski 

devirlerdtnberi insanlara yaylalık 

ve kışlalık etmiş oldugunu anla· 

makta güçlük çekmeyiz. 

BULGAR DAGINDA YOLL~R 
• 

Bulgar dağının belli başlı en 
meşhur ve en büyük yolu Gülek 
boğazıdır. (2) Bu boğaz tarsuslan, 
Sılifkeden, Adanad~n kalkan yol
cnların kolayca Torosları aşmaları
na yardım eden Bulgar dağının en 
ğüzel Li yoludur, 

Bulgar dağından aşan ikinci yol 
Mersinden Gözne yoluyla Dünbelek 

boğazından aşarak Gerdekilisesinden 
Ayrancıya inen yoldur. Üçüncü yol 

ise Arslan köyüncien Karakoyundan 

ğeçerek doğıuca Karamana iner, 
Bulgar değının bir dördüncü yolu da 
Silifkeden, Mağara dana geçerek 

Yedibeltne oğr aı ve oradan doğı u· 
ca Karamana iner. 

('2) Bürücek kampı ıçin çıkan broşü· 

ı ün Toroslar ve Ramazan oğlu yay· 
lasma ait yazımı oku. 

SiNEMASINDA 
f 

Bu Aktam t 
Senenin En acıkll ve MQeaair ~ 

Bu Akt•rl'f ~ 
iki BUyUk ve auı:•1_,.,. 

SBzlO Film bir 

Ş•h••erl 1 'J. 

l Oıerıı,.. 

SARI ESiRLER Sonsuz Arıu 

Fransızca Sözlü Büyük film •l KURT~~! A~~~ 
(ERROL FLYNN) 

111 

Baf Rollerde : 

lki Kudretli ve Buyuk Artist Şahesef'İ 

LOUIZE RAINERt p AUL 
2 MÜ~ 

Ve ı tıl•-• Tarafından yara 

PAUL MUNI 1 BEN BiR PRAN 
ilaveten : ~ KAÇAGIYIM 

~ fil~i Dünya Haberleri h His ve istirap 

Pek Yakında 
J Pek Yakıfl 

AYŞE 
Türkçe Sözlü ve 

1 
Bu Filmi onulmayınız. 

-----
İlan 

C H P S 
. ... . h . . ı·., itı~'' 

. . . eyhan vılay~t ıdare eyetı reıs ıg 

1- Ticaret odasının bulunduğu bina. 
2 - Yeni eczane binası. 

3- Yeni eczaneye bitişik (17) numaralı dükkan 
4- (15) Numaralı gömlekci dükkanı. 
5-(9) Numaralı dükkan (Okuma odasına bitişik) 

6- 39 Numaralı çerçi dükkanı. 
1...:.. (37) Numaralı hazır elbiseci dükkanı. 
8- (35) • " • • 
9 - • (33) • " .. .,,ıı 
Yukarıd~ numara ve cinsleri yazılı Parti akarları 1940 t-1•~ ,,ı 

dasın dan 1941 Mayısı sonuna kadar bir :,~ne m:Hdetle ve açı 
yolu ile icra verilecektir. 

lhalt: 
2- Mayıs 1940 Perşembe günü saat (17) de 

. sırıd' 
P;ırti bın• 

ıı' lacaktır. 
l uıuoııı' Kiralamak istiyenlerin mezkur gün ve saatta hazır 

olun~r. 1 1728 
16- 25 - 2 

( 80.000 ) lira 

Milli Piyangonun 1. inci çekiliş 

biletleri satılı~a çıkaoılmıştır, Bilet\t!
rinizi bu günden alınız. 

( 80.000 ) lirayı kazanacak olan 
bilet belki de yarına kadar salılıtıış 

olur. 
,.,. 

1 
Vatandaş , ,, 

Hava Kurunu•"" 1~ıfl 

1 

Hava kuvvetıerl~ ı 
taımasma yard 

~ 
Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esiıgeı1'~ 1 

Yılda Bir Lira verip Üye olunuz 1 Çocuk Milletin en k•Y 111e~ef~ 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
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AKŞAM 
ROMANCE 

Muratın · Şaheseri 

KURBANI 
[ine 

[~~ AŞK 
• • SiT AN LORE L OLÜVER HARDi 

'N H u v a r d a ı ı k t a Türkçe Sözlü 

Pek Yakında 1 
Dorothy Lamour 

AŞK FIRTANASI 

1 

1 
FiLMiNDE 1 

i ı a n 
satınalma komisyonu reisliğinden 

Mıktarı M. bede i 1. teminatı 
~L L K d'~ ~ ~tu k Lira ira r. 

i f1 ~ı~ . cryola 100 1900 14 2 50 
. ~ıl f111

h 100 1200 90 00 
~ 11 
~ ~•lır, ı oo ı ô 9 40 
~c~ 100 30 2 25 
~ t k l•bağı 300 135 !O 15 

a •tııı 30 150 11 25 
~ L 30 9 00 70 

llliUtu 
t ot 1200 kilo 48 3 60 
~-ı,d 100 400 30 00 

i>. a · 
~.~.tlıtı cıns ve miktarları yazılı malzeme pazarlıkla alınacaktır. 
ı''tııııy0 18·4·940 Perşenbe günü saat onda Adana askeri satın al 

~lilcr~lJ'.lda yapılac,,.ktır. 
111 belli günde teminatlarile birlikte müracaatları. 11729 

İlan 

Seyhan P·T·T· Mü
dürlüğünden : 

l - 9:~5 Lira 47 kuruş keşif 
bedelli Seyhan P. T.T. binasının 
tamiri açık eksiltme suretile eksilt 
meye konulmuştur • 

2 - Eksiltme 2 - 5 - 940 Per
şembe günü saat 15 de Adana:fa 
Müdürlük binasında Alım Satım 

komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 70 Jira 

Bu sene alacağınız soğutma dolabı: 

Çünkü: 

Olmalı 

~ 
~t 

1 \ıı.,~'1'011 '' Kelvinator" Dünya da en tekamül 
~ 

~~tYan sarf eden, zarif ideal, bir dolaptır. 

" Kelvinator" 

etmiş, 

M. Tahsin Bosna biraderler. 

J... bidin Paşa Cadd . 

16 kuruştur. 

4 - Talipler tamirata ait şart · 

name ile keşif cedvellerini ve muka. 

vele projesini { mesai dahilinde ) 

hergün miidürlük kalemine müraca

atla görebilirler 

5 - Taliplerin ihale gün ve sa

atinde muvakkat teminat roakbuzu 

ve Seyhan nafia müdürlüğünden bu 

İş için alınmış ehliyet , vesikası ile 

birlikte komisyona müracaatları. 

16-20-24--28 11730 

Saatları 
lsviçrede rasathane takdirlerini 

kazanmış~ır. 
Zarif dakik ve emsalsızdır. 
Adanada saat kulesi karşısında 

saatcı Vehbi Çömeltk de satılır. 
11710 2 - 15 

Kömürcüler Cemiyeti 
' Reisliğinden: 

Adana odun ve o 3un kömürü 
esflaf cemiyeti namiyle teşekkülüne 
müsaade edilen cemiyetin Ticaret 
Odasında J&pılan ilk toplantısında 

heyt"t idare azası seçimi icra kılına· 
rak bu meyanda riyasete Aziz Maz· 
har Tulga azalığa Ömer Paylar ve 
Ömer Deci ve Mehmed Yumlu· 
nun intihap edildıkleri haber alınmış· 
tır. 11731 



~ 
16 ~· Türk sözü , 

w=!!~====m~~~~~~~~~!!!!!!!.!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ • deO ' 
Sabift': 8 

1 Ha lkevi Reisligıt> 

Yegane mesire mahalli olan Atatürk par&u yanında 

Konf e~a.~~8,ı 1 
16 4 940 sah guı 0 

11i ~ 
da Evimiz sal o nuoda dttf t)1 

ransçılarımızdan Ooçt~ 50ııP' 
Dotuer tarafından <. ~~1.fer•V 
rızaları ) mevzulu bır . , 

· ı k . G" . brstll'· tr rı ece tır. ırış sn t 4 " 
11727 

v•' ve 
Yuvanın saadet - ~-- iirıU ( 

do~uran, Ai,e düğuffl r1 sı 
lend : ı en çocuk tur. çocu ""(/' 

b 'ktS ı 
vilmekten mah rurn 1 

•• r 
1• a "" 1 da hatır la yılda bir ır o 
Ü e Eııirgeme Kurumuna Y 

Bu grce ab~~! 
Nöbetçi ecz d• 

K k ), 8rııll 
alc apısı 11,. 

Mustafa Rifat tcıahe 

Kır Kahvesi bu hafta 
a ç 1 ı a c a k t 1 r GAZETEL iLiK- MATBAACI~ 

Her türlü içilrçek şt>yler, pazardan maada günlerde 5 kuruş; nargile 
ve dondurma, her yerde olduğu gibi, on kuruştur, 

Bütün kış dumanlı h bveltrde olurmı ktan bunalan sayın halkımız tc. 
miz hava almak üzere ıor kahvesine hyur~unlar. 11712 

FIRSAT 
satılık kamyon 

1.5 tonluk Rex marka \f ord 
34 beygir kuvvetinde. 

Gülek Limited Şirketine 
Abidinpaşa cad. No: 171 

L 5-7 

• 
şasesı 

parçalara· uyar) 

müracaat. 

11703 

R. C. A. 

ı l 
1 

1 

• • • bl 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü wat 

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedvcller, çekler • biletler, kart· 

vizitler, haritalar, planlar, mak· 
buzlar , her boytia defterler, 

Renkli afişler 

Ve her \Ürlü resimli ve renkJi 

• Türksöt~, 
Cilthane~1 

tıl 
En modern vas• 

,,~ 
mücehhez bulıJ 

. "'ı' w Kitaplarınızı Şar~ ., ci~ 
Avrupa karı nefis bı 1a'~ 
g-ôrmek istiyorsanız ·rıiı ' 
Cildhaneaine gönde'' 

Zarif 
c•~ 

Bir cild, bölgede arı acel 
sözünün sanatkar 

111 

1 baskılar sürat ve nefasetle tab 
nın edilir . 

Hiç bir hizmet istemeden L-.---·-----...... 
elinden çıkabilir. 

Dr. Muzaffer 
iç hastalıkları 

bf r sene çalışan 
Bataryalı 

N0vyork Hergüıı muayenc:hanesinde hastalarını B. 

Lokms" 
mütehassıs' 

~-

Modelini mutlaka görünüz i-b-a-şı_am_ı_ş1ı_r _· ---·-----

Muharrem Hilmi Remo: ~ 
Abidinpaşa caddesi Mürettip alacağız 1 Umumi neşr•Y'G~~~ 

Matbaamızın gazete kısmında Macid / 
11521 çıılışmak üzere bir mürettibe ihti- j .. ~ı 

d ıd h '"ı'' 
----------------------- yaç var ır . are anemize n.ü- 1 Adana Türkso " 

racaatları 


