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t-lin Müttefiklerin Nor veç'e asker 
~•kardığını nihayet it·raf ediyor 

J\hnanlar Norveçe şimdi ancak 
a~Yare ile takviye göndermekde 

D·· 
Un .... (manlartn bazı nakliye gemıleri mayne 

~-0 Londıa : 16 (Royteı) Narvik :;.eh-

\JR{JPLJN DA ri ve civarı dün Almanlardıın gcıi 
alınmıştır. Ve bu vazıy. ı Lor:dıa rarl· 

çarparak battı 

~,~ vosu vasıtasiyle N .>r\ rç mılletine bil-
! G : 16 J 

''oı:ı [ Hususi ] - Pdrtİ dirılfT'iştir. 
1 u bugün toplandı Şukrü Dün cenubi Norveçte µarn~ut· 
~ler~rı beş günlük dün larla yere inen bir Alman ıniıfıez lcrı 

~I ~u 
1 
hakkında hariciyemi· yakal nanık esır edilmiştir. Alıncın 

rı :ıı ı; l~h ctmişlır. son malüm .. ta goı c:: A:maıılıır Ha1de· 
'ıbil ıı •ıahaıı lasvib edilmiş n'e doğrıı çekılmişlcrdır. 

~@YEL T N'üT'KU' Al-

DC•,, 
1} ''YA ('ZER1NDE. CEREYAN EOi-:N HER ŞliYİN 
O~yA SULHU ÜZERiNDE TESlHl OLACACINDA~ HER 

.ııtP .,, TLOBIHLERI lTTJl:IAZ ETMiŞ BULU~UYORUZ "' , "('~ 
~I ~ ttUSN O NıYET SAHiBi INSANLARIN E SERiDiR.,, 

·~ ·~ ·~ · .... ·-- ·~·~ .......... ~ .............. .... . 

'" . ! i•likballn •ofaktartn ı nurlu ! 
~ görmek istiyorsanız Çoc u k ! 
! Haftasında Ç o c u>L Esirgeme ~ 
• t i Kurumuna a z amf yardımda i 
! bulunuuuz. ! 
• 1 .... .... ........ .... ... ..................... ~.~·~·~~ 

e ~ika muhakkak harbe girecektir lngiliz harp gemile:ırindon den ize t o r p H bl ·a'<ıhrk an 

t (l~ ,, . 
' 'tg, 

1 Jı 
d 

q 

dtl, 

,~~tiıtıcc 8. Ruzvelt 
~,1~bıı~ce~· devamlıbir sülhun 

\ aıilrla 1 f>reıısipleri :emı-il 
ll 'tılhll ; ~ınerıka milletleri 

<ıld esıs ı l ilk ve muhafazaya 
'lif • 

ıııo 'tııiı b 
~'· clahcıe ~şkalarının dahili 
~~ı. akkınrlan vaz geç-

' \i "er • 'a 'l?ıi~d 
t 1 • ilıa.... c sulh hüküm sü· 
Q ıı 1 ~ "''2da 
\ '''•r fı, Şid çıkması muhte-

1 t tı t ııı~ det tatb k ederek 
1tf Uz.ık 

1 
't b ~l da· eı e } olu ile, a· 

,) ı, llll"tıuyırc~ınde halletmeye 
'llJ Oıtız 

~ ·ıı:i\ rıısıfk ~ . 
t tl .... Utc stıkinleri yeni 
~ ~ "'ıa · h · ~İta b aıllmı:ık ihtıya· 

a~kııışİ- u nbamı bulduk 
.ı ıl;ı ~iddctli haıe 

kat yaparak de~il. 
Bi:r., mılletler ezmeden hükumeti( r 

esir e 1 :ı,ezden, güne. hsı:ı ınsanları kur· 1 
duklıırı y U\ aıaıdaıı 1oı a çc k.p çıkar-! 
madık. lık üstünlü~ü nevinden mana- 1 
sız doklıınler iciit etme ik. Anıeı ı~~ 
memleketleri arasında n•z .. m, kın Hn 

fethiş \'Oıu ile t.:sıs edılm ş. dcğıldir, 

Bu nizam, husnünlyet sahibi insıınla 

ı ın nıhay< tsız \. <' f ıli r.ser.dir. Bugün 
hıç bır haya c k<ıpıi mayıı. Bilıyoruz 

ki, e kı dün ada cereyan eden her 
şeyin' yeni diimanın sulhu ve refahı 

( Geri.;İ be~inci .. ahıf ede ) 

man yük x-•,ıi i mayne çaı paıt1k bnt· 

rr ış•ır . 

Lrındrıı : 16 ' ROi t ) - Alman· 
ldıl'1 l~\·eç horludıı cıvarınd.ı y~pdık · 
ları nlC.$ uze in! m ~·m le •de l btızıl>ı

rı lsveç topra ?' Ütı:<·İn,. dii~nıüş ve 
bazı Alın·rn ınııfr Lelc::ıı 1 Heç top a

~ına dıılıwşl.ııdır. Su ıurı 111eıiııe l!i 
\•eç lıu lu 1 lrnv\'t>!lerı ışaıeıler koy · 

muşl<1r ve bu 111 gıireo Al nan kuvvet· 
ieri gerı çckilm ş1ir. 

Londra : H) (Rovter) - Norveç· 
Je nyni znınandn lngiliz ve Frans1:-. 

pnra,ıd:ı geç.-cektir. 
( Ger i!>i UçUncU c;:ıhif ede ) 

St avange ~'e 
lng iliz akın ı 

Londrn : l(i -ıı.a.- Hesmem 
hı ldırildi~iııe gör~, hava kuvvt:tlcr ine

mc:n~up tı"'_yare, ~il gece ~tın-:lngeı
hava nıeydnı ın11 nğır tahrip bomba-
lnrı ile yangı;-ı bom\ıalnrı atmışlar .,.~ 1 
mitralyözlt"rlt" hava mc_)annımn mU· 
dnf:ın tertibatına ate~ nçmı~lardır. 

Almnn hAvn dnfi bııtoryalnrı ha
reket .. gı çmİ.; İse de İngiliz tayytıre· 
lt rine hiçbir şey olmnnn;-hr. 

ROMANYA MÜH.M I BELGR ~D'DA 
TEVKiF AT 

• 
TEDBiRLER AL 1 

Hubabat ihr<-catı mtnedildi - Gaz ve benzin 
stokları yapılıyor - Kl ody ü 3 Rer line dönüyor 
BukrC"ş : 1() (Rndy") - Roman· 

yn hukümcti huğda~· ihracatını sureti 
kot'iyede mc:n'e karar vermiştir. 

Almanların Alnınkta olduıtu ay 
çiçeği ibra< aotıoın men'i için de karar 

alınacağı iiylenİJor. 
Diğer taraftan hukunıet muhim 

miktarda gaz ve benzin o;toku ~ ııp
mnk kararına vermiştir. 

Bukreş : 16 (Radyo) - Söylrndi

ğine cöre doktor l{iod~ Us ve rcf akn
tindcki Alman he, t.>lİ işlerini bitire• 
rek bu haftn son~nda Bcrline avdt:t 

( Gerisi UçUncU snhifede ) 

Paris: 1G ( Royhr ) - Bafv~kil 
Pol Re_yno buglln be_vnnatı"ldn umu· 
mi v:ız.iyeti nnlatbktıın ~onrn şli,:-·le 
demiştir. •· Butun dun.r:ı. bilmelidir 
ki Fran .. a h Urrisd ut;rund:ı harbetti-
gi znmnn ıt'>ln ~·enilıncz! " 

I ... ondra: 1ü ( Ro\ ter ) - Katl'n- · 
beı·g'den g len hn~t:'rleı e söre sıwjn
kartn bU.) uk bir muhnlıere ccreyno et-

1 
rockt1..dir. 

Gestaponun Yugoslav 

yadaki f .ıall yetin i kırmak 

için Yugoslav polisl hare· 

kele geçti. Bazı Almanlar 
dUn te kıf o lundu. 

• 
Bc'grad : 16 (Radyo) Polis 

tarafından Alman aja:ıı oldu~u ~nnı

hın bazı kimseler ıevk f olunmustur. 

Yugow'3vyo polisi Alman Gesl ap~ 
teşkılaıının Yugoı;lavyad ık• fdalıyeti· 
ni kırmak iç n her ıürlü tedbirlen al· 

mış ve harekete geçmiş bulunnrnkoı

dır. 

Bu mal< ·adl.ı ba7.ı kimseler n f'V

leriııde de sıl-:ı <ıı ~ ı• nı._l.ır yapı mış

tır . 



S.nif, " 

BAYAN ArET 
NiŞANLANDI 

Ankara : 16 [ Hususi mu.ıabiri

miı.clen 1 - Dün Çan kay ada Riyast:
ticumhur 1<ö11künde Bn. ıdetle Or. 
1Rif.1t in ın'ın ni~anları yapı mıştir. 

Booo sahtekarlığı 
talı 'dkatt ilerliyor 

lstanhul : l 6 fT dcfonl~) - Bo 
ro sahtekarlığı hakkındaki tahkıkat 
devam etmektt:dir. Ellerinde bono 
bulunan birçok a akadarlar da bun
ların sahte o'up olm .. dığını ani mak 

için emniyet müdürlüğüne müracaat ı 
~tmişlerdir 

Valimiz otobüs işini 
yakından tetkik etti 

Bu mı-yanda Balıkpazarında sar· 1 

nflık yapan Manha!' oğlun·ia mtv· ı 
cut ikr yüz bo ıo ıçind~ 50 bin lıra 
kıymetinde muhtelif sahte bonolara 
tesadüf edılmiştir. Oiğr-r bir sarraf. 
ta da sahte bonolar l ulunmu~tur. 
Tahkikat gcniŞletilmektedir. Burada 
söylcndiğıne göre bono sahtekarlı

ğı birkaç )'ÜZ bin lirayı bulmakta-

dır. 

Yurdda zelzele 
Ankara : 16 [ Hususi rnuhabiri· 

miıden ) - Dikilide hafif bir :zelze
le olnıu§tur. Hasar yoktur 

Nızip bölgesinde dolu 
Aııkara : 16 ( Husu~i ) Nizip 

bölgesinde şidcttfi bir dolu yağmıştır. 
hasar ppmıştır. 

Ağrı kurtuluş günü 

Aı kara : 16 ( Hususi ) - Ai· 
rı kurtuıuş yılJönümü bugün kutlan-
_ .. Y L.UJU"- •>Jl"-lll'-1 ydpl,) iL 

( 80.000 ) lıra 

Milli Piyangorıun l. inci çe~ili~ 1 
\ıiletleri satılıl,;ll çıkarılmı~tır. Biletle· 
rinizi hu guııden alınız· 

Yeni ve E"ki fstasyorı civarların 
da oturan memurlarla şehir aha isi 
r in o taraflara mrmurlıuın tatil ve 

t'Snrfın işlerinden ayrılma saatleıinJc 

oto~üs bu'undıırulması İçin vilayl"le 

müracaatlar vaki olmakta idi Bu 
müracaatları t.-tkik e Jert k }erinde 

bulan Vilayet makamı, ihtiyacın 

kar~•lanması hususunu Bel(diyeye 
yazmıştır. 

Mahkum oları mühendisin 
ceza rnüddeti ıneselesi 

13 Nisan 940 tarıh ve 4702 
sayılı nushaınıd11 rüşvet almaktan 

suçlu orman mühendisi lsmail Ün'· 
al'ın mahkii n olduğunu yazmıştı 1<. 

C:nıısı bir sene 16 ay şekliodt di 
ziltcekken mürdtib hatası olarak 2 

sene 16 ay olarak d:1ilmiştir, Dü 
zeltiriz 

Vanlı Nıhad k~ f~lete 

rapten tahliye edildi 

Çiftliği:ıde işlerıen b' r cinayet· 
ten suçlu ve mevkuf bu1unan çiftçi 

Vanlı Bay Nihad Elcmtn 100 lira 
nakdi kefalı.:t mukabıliııde dün !'er· 
htst t ırakılmıştı". 

(80.000) lira_yı kazanacak olan 
bilet belki de yıırına kadar .. atılmış 
olur. 

ı YENi NEŞRIY AT __ ı -
---------- "Görüşler,, 

Yazı işlerimizin 
kabul saaıleri 

Gazdemiz yazı iş?~ri hryeti ile 
temasta bulunmak isteytnla ancak 
ötleden ~vvel 11 - 13 ve öğledtn 
~onra 17-19 arası büroya müraca 

çıkdı 

ŞehıiOlİZ h .ıikt:vi taraf•ndan çı 
karılmakta olan .. gö üşler ,, m 0 c-

muasınm 25 -26 mcı sayıları lıir 
arada olarisk inti~ar etmiştir . ~ u son 

sı.yıc:ia göıüşlt'r f~vka ade dolğun 

Şehir meclisi bugün 
üçüncü içtimaını yapıyor 

Şehir mtcli ,j bugün saat 14,30 
da Nisan devıe.si iiçüocü içtimaını 
yapacaktır. 

I Konya ve N,ğdeye gidecek 
H ılkevinıiz g~nçleti 

1 

~fa kt-vi tt'm~il şubesı gf'Dçlerin· 
dtn 15 kişilık bir grup Lir iki güne 
kadar Konya ve Nığdeye gidertk 
"Kör,, ve "dimmetin Oğlu" isiınli 

piyf'slnini temsil cıiecelc 1 erdir. Grnç· 
!erimiz bu ~ryahata büyük eh~mmi· 
yd vt rmiş, cid<'en takdire dtğer , 
tmrkler satf edt>ıek bütün hazırlık· 
larını ikmal etmi~lir. 

l\ayseriden bir futbol 
ta ım davet edildi 

. 
Ş~hrimiz Mılıi Mensucat fabri· 

kası fııt1..oı t.:tkımı, ha'l,.r aldı~ımızl 
göre KayseriJen bır futbol takımını 
davet t tmişt.r, 

Ô:ıü ııüzdeki Cumartesi ve Pa 
zar g'jııleri olmak üzere bu takımla 
şehıinıiz sta iınd .. iki maç yapılacak· 
tır . 

Hir rakı kaçakcısı 
dün mahkun1 oldu 

J Akkapı sokağından lbrahim o~
' Ju S ·liın May rakı kaçakçılığından 

1 

6 ay bJpis ve 174 lira pu-1 c·za. 
sına ikinci as!i;o::: cez1 mahkemesin· 

1 hk.'\ ,.l·• • • 
c~ ma um e-ı.mışlır. 

Bir esrarcıya ceza 

. de 
Halkeviınıı 

~delı 
Dün gece istı il 

"et konferans 
k ~i 5' 

Dün akşam Hal t 8'f 
. ·zdtO 

kı) metli doçentlcrıını ••pıt 
f d•l'I la h Doğruer tara ın ·,.de 

.. ,rrı 
arızaları" mevz~u. ur U''f. 
koııferans dinlc:yıcıle ~trlı 

Dtı 
dirle alkışlanmıştır · ıarır.ıJI 
. . d .. arııa t 
tımız ış surme . ~t 
edebileceği tehlikdefl ı 

')" ofao şı alınması gereıı. ı ıır, 
açık bir dille anlatmış 

• bİJI 
Eski halkev~ "tıt1 

bedeoterbiyest 5 

-- h•" 8l'.denterbiyesi SeY 'ke~ 
. . . ki h'' istış ue heye tınırı eıı ft 

k ra' 
SIP.I satın almağa 3 5·, j 
ve bu kararı da C H p. eJel'". 
laytti riyasetinin tasvib. 
ne! meı keze bil didiğirıı 
yctle haber aldık. ; 

Eski b lkevi hİn" 51~111 

B T. Seyhas bötgrsı(ık ~ 
janları ile Adana atıcı 1 

spor kulübü ta$ınacaktır 
de (Güreş salonu) sahne 

olarak kullanı'ac.-ktır. 

Bir kanlı ka"g' 

Mehmed lstanbul ı1e •1 

G . . d d "k" kııd•f n·cı a ı:ı a ı ı ar bıl 

t!ü ı bir kavga çıkmış ve 3 lr 
Mehmed Gc-zici, Meh 11~ 
tarafından bıç:ıklancnıştı 5jd~ . k s"'le ı !eb~b bır Alı.ca me d ,dtS 
Mehmed lstanbulda . ' 

v 
ŞEHİ~DE H~~ 
Ş h . . J d.. gö1.ıyd 

miştir. 

~ nmızue un. . E:t1 
h1va hafif rüzğa~IJ ıJı. 1111ııf 

at edcLilirler. Bu Sö'4tltr haricindf" 1 
müracaat yapılmamasını rica ederiz. ı 

ve güzel yaıılarla dolu bir haldedir 
ayni zamanda mecmu · nırı l u r us· 
hası AJ.ınadaki kültür hadis .. lf'rİne 
ai 1 resimlerle !Üsltnmt ktedir. 

g!ilgede25~ 

Akça . me-scid rnah~llesin ien Emin ----- i) 
oğ'u Fehmi esrar kula ltniiktan ikin 11 ·· kS~- f 
ci asliye ceza mahkem~since 2 ay ur .1-~i, 
hapse mı.hkuın e ilmi}tır. GAZETE VE M bİ~ /. 

r--------------------------------------------------------------, 
Kusling kimdir? 

Büıolariyle birlikte":,.;, 
caddesinde ı, B•" •'" ~ 
aındakl bln•Y• t•tb"' 

Alaı11n işgal kıtvntlc."ri Jarafınıfan rakam buyuk lıir nıikya.-ı arz et mu 

Norvcçte kurulmuş olan kukla hukıl· ,- OONON MEVZUU--, i-;e de yitıe de Kui'iling için bir mit 
met reiııi Vidkuo Kut,Iing kımd!r? _ vaffakiyet oıayılmışhr. Fakat Norveç 

runuyor. Gerek M~ ıe'' °/ 
ıekse Gazeıemi7.le ıŞ ~ıl 
rın yeni blnıunıı:• 

1 
rlnl rica ederlt• /; 

...:.-------------~-
Bu ı.uali herkes <ıorabilir.. Her bir Alml\n partisinin bu muaf· 
Kuisling mc;1ru Norveç hukllme· Dinamik Lir ırk olan şimnl halkı fokiyctini iyi karşılamamışlar ve 1934 J 

tinin evvt:lce işten nyrılrnış olduğu e · Berlin Kuisling tıırafından kurulmu~ senesinde Kuisling partisi yalnız 1.iOO l"ı 
ki bir memurdur. olan Lir partiye rıı1'bet etmiş ve 0 rey toplııyabilmil'tir. ÇunkU o tarih· .;e ~d' 

Kuislinu'iıı alnının .sol tarafında o t Al ı ·ı 'T d k" 1 y adet o· ' 
o zamanlar Almanya ile Norveç arn- e ma< ya ı e norveç ara-.ın a ı 1 uvanın sa ~ [iti ,,,~ 

bplu Ilitler de oldu1'u gibi Lir perçem b "l · b 1 d I ı·ı J d 1>r A" e dux-urıt ..rıJ ? 6 
sındaki mUna.;ebet Narmal olduğnndan •e. ar gev~emış u unu_vor 11• 1 er Oısuran, ıı ıs ıı»· .A (meş) vardır. llitler mevki iktidııra eı;ki dostnnun l>U :faaliyetini de lend ren çocuktur. ÇoC ' 1' 

d Al Kui ling partisi Hl3H intihaplarındn t;e t gelılilr.teo sonra 1Q33 senesin e • k§fi görmUş ve mUkafot olarak kendi- vilmekten mahrum b1 ve 
man sermayesile Non·eç nas~· ooal kcndi,ioe 

2
..,.000 h.raCdar bulmuştu. siııİ bu gUnkU harel>.itınuıı Norveçin cfa hatırla ·ılda bir 1tr11 re 

sosyalist partisini kurmuştur. 1 240,000 ruUntehip arasıeda bu kukla huku net reisi ynpmıştir. E . K) rıa 0> 

..-----------------------------------------------ı sırgeme urumu 



belediye 

Bankası 

~ahife 3 

ltalqan 
Akdeniz 

filolarının 
manevraları 

Herlin müttefıklcrin Nor
veçe asker çıkardığını 

nihayet itiraf ediyor 

( Birine! ~abit'cdcn artan ) 

Bazı mahafil bu 
bir müzaheret 

manevralar1 Almanyaya, İtalyanın 
hareketi ş'"k linde görmektedir 

Londra : 16 (Roytcr) - Pot Rey 
nonun mecJi~tc beyan ettiğine göre. 
Nornç kuvvd)cri muttcfik kuTYd· 

lcriylc iJ'tibat tc~İo;; ctmi~tir. 

Londra : 16 (Radyo) - İtalya- f 
nın birinci ve ıkincı fılolannın rn11nev-

1 
rıı!ara başlaması hakkında bazı şa} İ•

la r deveran el meli. tedır. 

İsveçten hareket eden 
dört İngiliz gemisi 

Londra : l () (Roytcr) - İngilix 
matbuatı, mUttcfik ko•vctlcrinin Nor
vcçc ayak ba<;mcMnı buyuk mcmnııı

nıyctle kaydC'tmcktcdir. 

Bu iki filonun zatr-n 15 Marttan 
beri manevra yapmakta old11ğu ve 
ikiııc i fi lonun şi mdi S cılya drafında 

horcı.a . ta bulunacağı zannolunmakta
dır . 

Londra : 16 (Royter) - Şimal 
harbi sırasında lsveçten hareket eden 

dört lrıgi 1 iz gemisi salimen lngilte· 
renin şark liman'arına varmağa m~· 
vaffak olmuşlardır. 

Londra : 16 ( Royter) - ltnly:ı• 
radyo<;u şımal harbi hRkkmda da 
mUttefikler için ga.rı•i 4io.;tane nrşrİ• 
yatda bulunmaktıüır. Duo katekatta 
iki Alman ticaret gemisi m'\ync ça~ 
pnrak batmı:;hr. Oıplomatik mı. hfillrr bunu, iıal

yaoın A lmanyaya b r • uz«hereı lıa

reketı şeklınde gör m• ktedir . 
Londra : 1fi -a.a.- Prr,, As· 

!tociotionun hava ordusu muhabirine 
göre Alman hava ordrsu efrat ve mU
himmat nakli içiıı hıırn tnvvardt•ride • 

Dı~er taraftan SÖ)·lendigiııe göre, 
ası l bahri monevr;ılar Ttmmuz ayın
da yapılacaktır . Ve bu maıı evrala • a 
lıalyanların o tarıhıe ınşa<ıtı hıtama 

lsveç toprağı Üstünde 
dün bir Alman tayyaresi 

daha düşüriildii ı 

ı· ~ J • • 

ku5atılmış lıir halele :?.i junker.s tay· 
ynre~i kullaııılmıştır . Muhabir bu jııa .. 
k er .. lrrin her hiri kırk kişi tn ıyabil· 

di~ini v~ icabında ınitrnl,yöz Vl' h:ı.fif 
hava dari topu da rakledildiğıni ~öy• 
lenıekteclir. 

erecek c lan dört ~affı harp genıbinın de 
iştirak edeceği ilave o unmaı- t.ıdır. 

1 

Romaoya mühim 
ee1birler atdı 

Londra : 16 (Royt .. ,) - - lwtç 
toprak ll•ı üzerinde 

1
bir Alman tay 

yarf"si dah~ düşÜrü l ınüş ve müret

tebatı olan heş ki~i tevkif edilmiş 

tir . 

BERLlN İTiRAF EDİYOR 

Paris: 1 li ( I lıtva-.) - Berlin, İn• 
gilizlcrin ~ orv<'Çte karaye a -k er çı• 

lngiliz elçiler konferansı 
karmalnrını artık gizlrmemckte yala
nı z bunun tht"m •ııİyetini azaltmakta-

Londra : H> (Royter) - Lord 

Halifab rtisliğinde top!anan lngiliz 

elçiler konferansı çalışmasını bitir· 
miş ve r-lçiler yerlcrinr: harekete 

başlamışlarc'ır. 

D .N .B . Ajan!lı mUttebkhrın bal

tıka mayn dökduguııu _ynlnnlamak.ta·· 
dır. 1 lalbuki Lalbkta dnha bugUn ma.r
ne çarparak batan iki Alman gemısi 

hadise:.i gösteriyorki bu mıntıka ki· 
mil en mayole dö~en mi.,tir. 

GONON MOH M ' MESELELERi KARŞISINDA 

• • 

Almanl r ve 
/llm <' nlar Fıansanın cenubu garbına blllı u~ıı:;;

lar yaptıktan sonra heveslerınden vazgeçmiş gö 

rünü orıar. Kimbilir belki de bu u~ııra ~arfetmek
le oldukları bin lıtıe oemine mukabil elde ettık 
leri neticeleri pek düşük ı ö ı üyorla ı dı. 

Buna mukcıbi l Almanlar Şım ~ l denizi üzerinde 

bilafa~ıla hava devriyeleri yapmakta VI" bomba 
ve m ıtralyözkrle l ı caret gc: mile ı iııc:' ha! la balıkçı 

ge nılerine taarruz etmf'ktedirler. İngilizler de tica 

ret gemileıini ıech ı z tderck buna mukabele elmiş 
bulunuyo )ar. Nıtekım bunun neticesi olarak bir 
lngilız lic ı et gemısinden, kend isine taaı ruz eden 
bir Alm ın tayyaıe:; ini kendi vasıta hırıle düşürmüş 
olduğu haberi bildirildi. 

Bu yeni bir safhanın başlangıcıdır. Almanlar 
bi tınaf balıkçı gemilerine b ile laarruza başlamıştır; 
t-'olanda ise bu harck~li şiddetle p rotesto etmiş· 

t ir. 

Nıheyel Almanlar hemen her gün lngı liz s a hil 
!er ine ve lngılııleı de Hel ıgoland köı tezine a~. m

lar yapmaktadırlar. 28 maıtıa Almanların İngiliz 
sahillerıne Leş akın y ptıkf, rı h <1 ber veıildi. iki 

• 

Skapa .. 
ve üç nisan gecelerinde i!;e bu akınlar yirmiye 
kadar yükseldi. Fakat bu uçuşlar fevkalade mas · 

raflı olmaktadır. lng·lizlerin yaptıkları hesaplara 

göre ku uçuşlar Almanlara 1.250.00o lngılıı ı ira· 

sına mal olmuştur: 

Bunlıırın zayiatına gelince: fngilizlu tahrip 
etti~.Jeri elli birinci Alman tayyaresini listeye kay· 

d~tmiştir. Buna mukab ı l lngiliz sahillerı mudafa· 
a!l>ına ait tııyyareleıden yalnız bir tane diişüıül

müştür. 

Bu tayyare akın 'arının lngilteredeki hedefi 
Skapo Flov'dur' 17 martta yapılan bir Alman ııkı 

nına mukabil lngilizler Şild adası üz..rine ş iddetli 
b ir taarruz icra eım ı şlerdir. 

Almanlar 2 nisanda yirmi kadar tayyare ile 
yeniden Skapo Flov'a taarıuıda bulunmuşlar; fakat 
biç bir netice alamamışlardı. 

Bü,ün bu laaıruılar yeni bir taarruz karn k · 

teri göstermeleri bakımından şayanı d i ı..katlırler. 

Bunlar artık birer k•şif uçuşu dt'ğil, coğıudan 

doğruya bava haıbi uçu~ldrıdır. 
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Jak kopö' nün 
Ankara ziyareti 

.Norveç kara, deniz ve hava kuV\'!,1 
1 . 1 • • ıeb 
: Norveç askeri çok sevilen bir Kral ve hiç bıt · ~ 

fES)ugwıkü Franso'nm Ga:.too 1 k d k k bı·r Veıı·ahdı·n emrinde vatanPet 
• ~8oty. Louis Jouvct ile bt:~~ · e en Of mtyan 
.ö,ı .. ;.d::· ~::.:.;~\tı ~:~ 0 

2~'-l SPORCU, D f 51 P- .. " d"1' ~ 
ıp~au'nun tiyatro sanatı hakkında üc; ı 

1 
Pari -Suar g.ı-ıetcsi, Oslo muaabirinin, Norveç'in k•~:· ,.,pt4' 

konferans vermt'k üırrc yakında L N L C ES LJ R Ya kuvvetleri hakkında yUluek rUtbeli bir Nor.-eç subayı 1 e · 

Ankara')a i .. l,.cti'ini memnuniyetle BiR ASKERDiR likatı ncşrctmektcdir. Muhabir aıcktuboaun bapnda: . bOf 
h h b . . t• t . . 1 . ~er dil' 1 ·haber aldık. J~cpuce Copflau !la ne- cAlman denizaltı mu are esının ıcare ı~mı erıne /. 

N , Iard•· 
laayatarıda inkılap yapan Vieux rarı fiddet.li bir •mı-ette duymakta olan Ol"VCÇ e son zanıan v•P 
Colombier tiyatrosur.u 1913 de te· oın adeti oldu~ U.ı:erc kendi topraklarına da ani bil" tccuUı " 

sis etıniş ve bu tariht<'n 1924 e ka· N '• tabl.,..I endişe duy•akta idi. Bu endi~c,indc ne kadar laak.lı oldııl'l11d 
<f•r hu mü~nesf'nin sahn~ıinıie bi ,. o r ve ç 1 n göstct"di. > 

1 • d • ? Dedikte• sonra unulakatını nalı.lediyol' : 
çok büyük "natkirlar ve rriisörler servet erı ne ır . 
yeti~tirmiş, is oi duyulmamış birçok • • ------- ,dl 
muharrirleri birden bire şöhrete u _ UnutmamalıylZ ki, Norveç, sulh inkişaf etmiş olan Norveç hava kuv- dan t:çü 1914 de ~ıın;~~ 
laşhrm•ştır • usmanında ancak passif müdafaa mü- vetleri beş büyük rruptan ibarettir. mışbr. Dıter altısı ıse Sl""'. 

l~tc Chules Dullin. Louis J'>· tehassıc;hmna silah altına almış biricik Birisi, Osto, diteri Sergende ol- üzerine 1923 ile 1939 ;'' 

b l ük k l ci k d Avrupa hükümt'tidir. Bugün si!ih al- mak üzere iki büyük pilot mektebimiz veç tezrihlannda in. 1 uvtt gi i !Ü).. a tör o u~u • ., Di,..cr iki deniıalb da ın?. 
b k h d h. · ı J ·k· tında bulunan kuvvetlerimizin mikdan vardır. • 5,., dı Ü) Ü sa ne a ısı o an u 1 ı O h _ Harp hal·ınde ne kadar insan Bundanbaşka NorveÇ. 1

0 
.. ı.. ... e 42,000 dir. rdumuz, crbirisi dört d .. , •. 

mühim ~hsiyet bu tiyatro ia Cope· ~ d l'k 1 k' f 5.11u ... altına alabı"lı'rsmiz ? modern bir de torpıl pıya e alayına ma ı o an se ız ır· 411 

au'nun i •art>si ahında yetişmişlerdir. kadan ibarettir. Bu fırkaların herbiri- _ 300 - 340 bin kişi ara!nnda. torpil toplama ıemisinend 

·Copeau'rıun tesis ettiti VicuX Co. 
lombier tiyatrosu bilhassa dekor-

t;;ı Antoine'm natüralist miz~nsen 

telakkisine kar$ı bir reksiyonu 

ifa·ie eder. işte Mizantrop, Figıro' 
, un evlenmesi, Karamazof kat df"ş- ı 
fer, gibi büyük sahne esrrlf'rİ, Co· 

peau'"un sadeliği esas eddrden mi- l 
zanıtni için le y~ni bir hı1yat ve ıfa 

1 

de bulmuşlardır Hem aktör, hem 
direktör, hem reii~ör, hem hüyük 

bir konferansçı olan Cooeau. L~ 
IUJIOn Natale hİmli bir de dram 

yazmıs fak at bu sabada ur ar etme 

nüştir. O, h~lıhtıırda Komedi F ran 

sez'ln hirrız rnuhafaz•kar k.lmış olan 
havasını ft'nılcmek için oraya anga· il 

je edilen rl"j •9Örler gru!Juna men!!up 
1 

tur. j 
( Gerisi beşinci sahif ("d.! ) 

Fıradın taşması 

Yedi köy 
su altında 

Ankara : 16 (Husu.>İ) - Şe' ri
rniıe gelen malumata göre dün Er
zincan vilayeti içinde Fırat nehri t .. ş 
mıttır. Erzincan merhz n hıyesinin 
6 köyünü ve Canciğe nahiyesinın 
de l köyünü su!ar istila etmişt r. 

Abnan tedbirl~r sayesinde bu 7 
"öyde biç bir insan zayiatına mey
dan verilmemi~tır, Çapakka'edcn ge. 
fen malumata göre Eceabat kaz:r 

:samn Bolgardere ve Yalov ~ köyle· 
11ini s'.ı basmıştır. Hu köylerde yalr-
ıız iki ev yıkılmış başlıca bir hasar 
.olmamıştır. 

Edir edı!o geç vakit gelen ma
ılum1' ta göre dün Meriç nehri 3,60 
ımctreye, Tunca nehri de 3 93 met
..ıeye inmiştir. Sulu, yavaş yavaş 
rinmekte devam etmektedir. 

ı. • k' Yalnız du"şu-nmel'ıdı'r ki, Norveç'in nü- nihayet ikinciteşrin ayt s' sinin altışar büyü,. swvansi, ve i ışer h o 
batarya dat topu 'ardır. fusu 2 milyon 900 bindir. Fakat şu- ettiği balina avına rna ··te' 

Bundan başka Nor\'eÇ ~ekiz müs· 
tahkem mevki bataryasına sahiptir. 
iki scnedenberi bataryalanmız ve mal
ıememiı. büyük nisbettc yeuilennıiş 

ve artınlımştır. Sekiz istihkam takımı· 
mız vardır. 

- Ordunuzun teknik değeri ne 
dir? 

- Çok mükemldir. Norvt'ç ordu
sunda talim ve terbi} e !'on derece 
ileridır. Unulmayınız ki, bu ordu se· 
çilmiş bir gençlik kütlesinden nıürek· 
"'""'"'· .:>uuayııı.rımı~rn eı.::seıısı (s\'t'Ç, 
Fransa, ve Almanycıda tahsil görmüş
tür. Ordunun mane\"iyalıııa gc:lince: 
Çok yübektir. 

- Tayyarecilig-ini1in derecesi 
ne dir? 

- Sayı itibariyle oldukça zayıf
tır. Fakat bu sahada da keyfiyet. ke
miyetin noksanlığını teliri etmektedir. 

Bilha~sa bir sencdcnberi sür'atle 

•• 
TURK 

rasını da unutmamalıdır ki, Norveç miler vardır ki, bu geını ~ 
askeri, her türlü bedeni ek:r.ersizlere manda mükemmel birer 

tamaıniyle alışkın, sporcu, ateşli, di-
siplinli vatanperver bir askerdir. 

Norveç donanmasına gelinc:e : 
Derhal işaret etmek lazımdır ki, 1900 
den beri denize yeni hiç bir haıp ıre· 
misi indirilmemiştir. Bugün, Norveç 
bu tarihte yapılmış dört sahil muha
faza zırhlısına sahihtir. Bunlardan en · 
hüyükü olan (Norgc) 4100 tonilatoluk 
olup 1900 da yapılmıştır. 

Norveç 1939 da lngiltcreye 9 tor
pil ganbotu ısmarlamıştı. Bu ganbot
ların sür'ati saatte 40 mötdür. Bundan 
başka yapılış tarihleri 1917 den ev· 
evvel olan 29 torpidosu verdır. Bu 
torpidoların en büyüğü 510 tondur. 

Denizaltı filosuna 'gelince: lsveçin 
9 tane deniza' tı gemisi vardır. Bunlar 

ŞEKERi 

misi muhribidir. 
•• • 

N " b'• ~-rvelı• orveç ııı ta ıı - ·ı 
cılık, orman, balık ve d~. 
dir. Bugün Norveçte; 1 ı ı1' 
300.000 keçi, 300,000 doı11,. 
at, 35000 Ren ıreyiğ'i vardı, 

Kağıt sanayii çok ~1 
Bilhassa Oslo körfezi ıt1111 

çok ka~ıt fabrikalan ırıe bİ 
bın Norvt:çli şimalde ve ıd' 
foten adalannda balıkçılı 
Denizcilikle yaşıyan Nor' i~ 
yısı ise 300,000 <lir. Nor~ daP1 

nakliye ticareti itibariyle o)''~ 
giltere, Amerika ve JaP_0 teıl'e 
ra dördüncü geldi~ini so'/ 
dir. 

~of' 
Ne kadar ya1ık ki, 111ıe~ 

demokrasi ve hürriyet rıı.e ıı 
safeti çok zayıf olan bı~ ~ 
yısı pek de fazla olın•~' 1ııt1' 
istihkamatı ve küçük bıı' tııı' 
ması ile 3400 kiloırıetre " 
bir sahili müdafaa etnıe 

istihsal gittikçe artıyor 
tindedir. . bit ti 

Fakat çok şiddetlı ıe~ı' 
verliğin yaşadığı bu rn~~tf 
.!!CVilen ve itaat edilen b~ ıfl 
fından idare edildigi gib' ~ed~ 
inki.'l<lfı ve ilerlemesi hare o' ~ 
şında olan Veliaht oıav . .A 

Ar.kara: 16 ( Hurnsi muhalıi· 
rimizden ) - Tür kiye şe-~er fabri· 
kaları anonıin şirketi' hissedarlar 
alelade umumi h .. yc ti <lüo Y t'nişe· 
hirdeki şirket bınasında sc nel ık top 
lantısmı yapmı~tır. 

Anlaşıldığına göre ) ılda 94. 507 
ton şeker istihsal dmekkyiz, 

Umumi heyde t .-k·hm t'dilen 
r;ıpordcA 19:i8 srncsi rcko tesirıin 
düşük lüğiinii göz önünr. alon şirke· 
tin 1939 istihseıiıni forsa etmtk mec 
1 u·iyetinde kaldığı ve ı u husustaki 

kıuarın tatbıkatına grçebi!mr k için 
iki mühim tedbire müıacaat lüzu· 
muı u 1 hasıl o duğu iz1th edilmekt"· 
dir. Bunlardan birisi zirai mahsıı lle 
;rin fı)atl <1 rıoı ve pancar ekilecek 
sahanın nıiktariyle sıkı Vir !>urette 
alakadar o 'an pancar fıyatın•n za · 
ru etlere uyguıı o larak yükseltılmesi 
diğeri de şeker fabrikamız i~tihsal-

INinin azami hadlere göre ayarlan· 
mısı ic;in hükumctimizdt'n müsaade 
alınması hususlarıdır. Raporda de· 
niliyor ki: 

"J 935 senesinde şı-kcr fabrika · 
farının tevhiJi arasında diğtr zirai 
mah!>ullerin cari fiatları da nazar 
dıkkate alınarak pancar fiyat ::SO 
paraya indirilmişti . 1938 senesinde 
umumıyctle zirai mahsüi fiyatlaıın 

da ve bilhassa buğ Jayda 1935 se· 
nesine nazaran husule gelen rniihim 

ce terdft11ar dol~yı,ile ve 1939 se
nesine kadar 20 - 26,' 00 he:.Ctar 

ıuasırıda yapılan pancar uriyatını 
%So nisbetinde fazlalaştırmak için 

pancar fiyatının kı · k parat·a çıkarıl · 
ması icap ediyordu, 

Diğar taraftan ş eicer fabri kaları 
nın her sene istihsal edecekleri şe· 

kcr miktarının hüku .netce tayin olun · 

·ı 111ırtchlike karşısında gerı e 
cesur bir prenstir. 

,t 
H-kıl~ 

duğu malumdur. ıJ ııll 
k•ııil _,,, 

)llında çıkardığı bir . ar 
lcalar İitihsalinin 55 bıl1 ıflıf 

tır ' 
ayulanmasmı kararlll~jal 
sene teşekkül edell ' ... .,,e~' 

ç1I şnıalarını t.u ınıkd•' 11 .1 
ettirmişti. J.-

0 yıl havaların c0."' ,,tı' 
mesi pancar istihsalin•. t~tl' 

IJıf'I ir 
yapılan tahminler 65 .. ıe'~ 
elde cdilehif ece-ğıui i 05 t~ ~ 
ı un üzerine hükı'.iın '" t Y 1e' 
r arla 1929 yılına k~d•', 'iri 
ker iıst hsali haddirtl S 
çıkarmıştı. 



•n b. k" ·· d 1r oyur· e 

h da;-a ..•. d 
te Çık vuzun en 
· t~ an cinayet 

,e . --
1Hts• • 

hu nasıl öldürdü 
~ 
~~:: l6 (Hu,usi muhabiri· 

Ô~ l\oıaaın Z·rdali köyüny 
'~ f>ilu Mustafa ayrıi lcövdc 
ttct teli M~hm'!t otlu Aliyi 

aıl't•tmdı uyurken av -çif 
~Urırıüştür. 
t'ktibt IUdur. 

k n b, ı yıl önce katil t .. uı 
~rdefi Fatmayı maktul 

,61 t,"'- 'trıık suretiyle evlendik
,..~~~- ; ~ .rı F •trnaya. baba11 Meh 
:~ ıı-:'ek Veriyor. fakat inek 

1 evinde barakıyor. Esasen 
~~1, l!ltllırını aabp ycmtklc 
P,t 

1 
bayat ıcc_iren Alinin dü· 

. ~nın bıbaı.mdan mu irrcn 

tt ~e Verilmcditinden ölümle 
~esi d "a " en dotmuştur. Katil 

~ i ~unu inkar etmişscdt1 son· 
tır .. f t . . . "" c rntştır : 

llt, ~ dana için pnlcrdenberi 

~ d abıunı, anamı ve hepi· 

"' •rıa \eri1mezs~ öldürcce· 

~~~'· Teb;fülcrine ve ba· 
~:1'ilrn~,ı.ine günlerdenberi 

\ - '•)lordu ayni halın telcra· 

~t" ~"ce çok müteessir ol 
~~tnı aldım evine gittim ka 

t'tı '~i Yatatında e ıiştem Ali 

'i~<>tdu tetiki çektim demiştir. 
~~:tı biten suçtu müddciu· 

tcvlif c.Jilmiştir. 

~ ~--
llıvelt nutku 

I~ 
il... tir.el 
;1t b: sahifeden artan ) 
~ı 11Ytilt b" , 'Yıd ır tesiri vardır. Bun· 
' it k' ~ Gtc ı, her ihı;male karşı 
~ .. t,~c tedbirler aldık. 
t"hı •t• ~•Yor: 
t. 1k· ( 
~~tlcaİ 16 Radyo)Nevyork 

a ı\ıtı bugün neşrelliti bir 
~ltl\ıti 1 'rıkada yt"ni intıhapta 

~... 11aıa 
:• bir b nııın k .. :t.anmasın A-

"t~1ttc~itı~Çuk seneye varmadan 

Türkaöıü 

•• 
BULGAR TURKLERi 

" 
VE BULGAR DAGI 

Yeı:an 

• 
Müze Müdürü 

(•. Y•l•ın) 

D
ünkü ya11mııda Bulgar da
tının kalalıu, harabeler. yol
lar, şaraphaneler gibi is~rı 
atıkasiyle esıı.iden meskun 

bir mıntık• oldutunu anlatmış!ık. 
Otuz boyları buralarını Bıı~ns:ı

Jardan tathir ettıt• fiindcn ben bıl
hassa Bulrar datınan ıhvelerinde 
böyle bir siHrna teşek_!cill etmemiştir. 
lşsrıl gcınünden bu rune kadar dat
ların üs<leıinde yalnız göçebe Türk· 
menler yaşamaktadır. Binaenale~ h bu 
datın üstünde ve yamaçlarında 800-
1000 sene evvel insanların yaşadıtı 
muhakkaktır. Bulrar datının N!den 
bu ismi almış oldutuna dair münaka· 
şalar başlamadan evvel Evliya Çele· 
binin Bulgar yaylası, Bulgu nehri (1) 
isimlerinin 16n tarihinden beri kutla· 
nılmakta oldutu da malumdur. 

Bundan sonra 1920 -- 1919 ta-
rihinde lstanbul üniversiteı;;inin Kon· 
yadan satın aldığ-ı şikiıinin Karaman 
tarıhinde Bulgar dağı bahsi bir mü 
nakaşa mevzuu olur. Bu kitabı oku 
yan Necip Asım ikdam gazetesinde 
Bulgar dağı hakkındd yıs'ldığı bir 
makalesıyle dağın rr.ahiyetı ortaya 
konmuş ve şikirınin d ğer b ir nüsha· 
sına isi naden yine lkd .ım razeıesinde 
( t . Kanunu sanı 1337 ) .Ali Emirının 
cevabı işi ıtlev'endıımış ve nihayet 
biraz dd yanlış olan bu ne~riyat üstdd 
Köprü ü Fundı tah ı iK ederek Ü tadın 
Türkiyat mecmuasındak i ya11siyle ba· 
his biraz kuvvet ke.sbe l m :ştir. (2) 

Bu yazılar çıktıktan so :ı ra coğraf· 

ya cem:yeli üstad Fu.ıt Kö prülüden 
Bu'gar d ığının adı hakkındıt ma'umat 
edinmek istem iı ve üstad havai mt"c· 
muasırıda (3) bu b ı hsi münabşala-

riyle hüUisa ederrk ŞıUirinin Karaman 
tarih 'nden bahsôle Bulgar da~ının 
çok eski zamanlarda (Hısn • Esseka 
libe) denildi§'ini ve Suriyede de böy· 
le bir Bulgar kolonisinın olduğunu ve 
bunların çok ec;ki Türk B·Jlgarlarda11 
bulunduklarını yaıdı Zaten Kamusu!' 
ilamda dahi buıada sakin olanların 

yı Evliya Çeltbi gördüğü uman 
"ınamur bir kaladır,. cümlesile kalanın 
7Q ~ne evveline kadar -kullanılır bir 
halde oldutunu teyit etmektedir. (6) 

Şimdi Bulgar daAının cenubu şar
kisinde eski Annaşanın cenubunda ve 
Hıcın datının Belemedik ve Çakıda 
nazır yalçın bir kayası üstünde son 
Bizans bekçileri (lslivuklann) terk et
tikleri bu kala anJq.ıLyor ki Bulpr 
adını alan da~ın merkezi olmu$tur. Bu 
datda sakin (Sakalar) kendilerindca 
700 sene kadar sonra ıetmi~ Bulgar 
Türklerinin Sakalara ralebe çalarak 
Sakalibe kalasımn yani Sakalar kala
sının adım mu haf aza etmekle beraber 
Sakalar datının (Bulgar daAı) adına 

inkılap etmesini temin etmişlerdir • 
Hatırı gelen bu kaziye birçok tarihi 
vakalarla teyidine imkin veren ihti
maller dahilinde tutulabilir. 

Bütün bu mülahazalar ve tetkikler 
sonunda bu gün yalnız aşirete yuın 

yurd ve yaylı olarak kullanılmakta 

bulunan Bulgar dağı hiç şüphesiz Sa
ka Türkleri ve Bulgar Türkleri zaman-
larında bu adı almışlar ve bize yaban· 
cı olmıyan bu ad zamanımıza kadar 
tabii bir surette yaşamıştır. 

Bu• ada şayanı hayret bir yazıdan 
bahsetmek faydalı olur zannındayım. 

Necip Asım Beyin (ikdam 27 Teşrini· 
e\'vel 1920) nushasında "Anadoluda 
Bulgarlar,. adlı makalesini okuyan 
Bulgar alimlerinden Deresyef mal bal· 
muş mı~ribi gibi Bulgar Akademisi 
mecmuasında (7) bir makale yazarak 
Anadoluda Bulgar kolonilerini ileriye 
sürmüş ve 1808 tarihinde ltalyan Sal-
vatori'nin lzııik civarında gördü~ü 
Bulgar köyü ile 1919 da Fransız Tan
kuvanti'nin seyahatinde Anadoluda 
Bul2'arlardan bahsedişi; adeta Bulgar
ları heyecana getirmiş \'e Anadoludı 
Bulgarlann yaşayışı onlarda derin bir 
sevinç uyandırmıştır. 

\ lı?•kı 1• artık Amt"rikanın 
''' la •trııyacağım herkesin 

tııtıreldiaini yazmaktadır.

1 İ\()h':--
.. onün Ankara 

bir Bulgar kavmi ve bir Bulgar ölke. 
si yer ine ( Kavmı - Sakıslıbe ) ve 
(',iüikü - Sakairbc) şeklinde mevcut 
kayıd (4) ile beraber 515 tarihledrıdc 
( Ke}·ak :ar ) ıft Çukurovay• y~pılan 
Sak~'lardan bahsçd işi Tek.siye tara• 

Biz de Bulgar komşulanmızın bu 
heyecan ve sevinçlerine iştirak eder
ken onlara tekrar tekrar asıllannın 
Türk Bulgan olduğunu habrlatır ve 
Bulgar dağının adını koyan Bulıarla
nn lsla\' diJin·i ve harsını kabul eden 
Bulgarlar olmayıp; doğrudan doğruya 
ta Orta Asyadan, bugünkü lslavlaşmı~ 
Bulgarlar Aşağı Tunaya yerleşirken (), ıiyareti 

2ı lltdilrı .. 
~22, ~~ •ahifcden artan ) 
'\ L 11•n .. 

• tt '°' f iunltrinde ve ·c-
-11 le~ "'arıstan birincisi Le 
~i 0rrıcd· ~ .. Ct'rı •en, hakkındadır. 
~~· sı dah . d R . ,,•cc'· a zıya e . acı· 

•ndc k 
i 'b.. n ° unac;ık lıazı 
't '"''tr o '~~ dQtı\Jd ır. çüncü kon. 

tıı •l'.ıtd an doğruya tiyat-
4. ,, •tarı Ptincipes de la 

ı::"ılt fltr-vzuuna hasredil-

1i: ~ide'· 't, ın (F , \L o ld ransa nın en 
ı.,_ "\ta'd l\tnı) dediği Cope-

"!ııı, ~·a derin bir alaka 
.,.ıllld'd 1 en tahmin ede 

fından cia leey; üd eım ·ş olJyor. 
Hatta m~hur müverıih bilauri 

ve Ebül - feda da bu b ı hsc kuv
vet vererek '' Bu aya ikinci Mervan 
zamanında Bizansıan gönderilen (ve 
ya kaçan) lsklavuk'lar yerleşmiş ve 
bunlar Gulck geçidinin muhafızı ol· 
muşlardır., dc ı ler. Fakat bütün bu 
ınül!ha:ıalar Bu'gar dağını temsilen 
[ANNAŞA KALASI] üzerinde toplan
maktadırlar. HISN·SAKALIBE, KAV
MI-SAKALIBE, MÜLKÜ-SAKALIBE 
hepsi de Annaşa kalasının adıdır. Bu 
kalaya Avrupa kitaplarında (KAVS
TOPOLIS) adı verilmiştir. (5) 

Hüsnüssekalibe, Hıns-Sakalibe ad
larının başlarındaki Hüsnüs ve Hısn 

kelimeleri tahmin olunur ki ; Bi7..ans 
ve Arap ağtzlanrıda bozulmuş (HÜN) 
Türk boyunun adıdır. Zaten bu kala-

onJa:-ti~-ı ayrılmış küçük b?f kafHeiıJn 
Türkün öı v:ıt~ını ilanihaye yaşata
cak olan Anadoluya srelmiş TÜRK 
BULGARLAR olduğunu saygılarımızla 
bildiririz. - S O N -

(1) Bak : Evliya Çelebi cilt 9, sa
hife 33, 329, 332. 

(2) Bak : Türkiyat mecmuası cilt 
2, sahife 27 

(3) Bak : Hayat mecmuası cilt 5, 
sayı 129, sahife 482 

{4) Bak : Kamusul'alam cilt 7, sa
hife 1344 

(5) Bak : Adana Halkevi mt-cmu
ası: Görüşler. sayı 18, sahife 18 de 
Annaşa kalası makalemize 

(6) Bak : Evliya Çelebi cilt 9. sa
hife 334 

(7) Bak : Akademi mecmuası Sof
ya cilt 24, cüz 13, sene 1922 
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TÜRKiYE RADYO DlFOZlYON 

POSTALARI TÜRKiYE RADYOSlJ 

ANKARA RADYOSU 

Çarşınba 17 4 - 1940 

12.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayarı 

12.35 A J A N S ve Meteoroloii 
Haberleri 

12.50 Müzik : Muhtelif Şarkılar 
(Pl.). 

U.50 Müzik: Küçük orkestra (Şef: 
H.00 Necip Aşkın 

1 - V . KaJman : Miny~ttir 
Suit'i 
2 - Fran'l Abt : Ormanda 
Hülya ve Ninni 
3 - Brusselmans : Flcmenk 
Dansı 

4 - j. Brahms : Macar Dan
sı. No. 9 

18.00 Program , Memleket Saat 
Ayarı 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

Amerikanın 
güzel kızı 

An Şeridan yeni müsa
bakada da kazandı 

An Şeridan /t"Oİ bir müsabaka· 

da daha Amf'rikanın en güzel kızı 

seçildi. Kendisini intihap cdcnlf'r bu 

müsabakada öteki yıldızların itiraz· 
larına ve şilcayctltrine rhemmiyct 

bile vermediler. A.merika şimdiye 
kadar böyle kıza malik değildi ve 

belki de asli malik olamıyacaktır. 
iki srne evvtl sinema ilemi· ıde 

(Klara Bov) diye tanılan (An Şeri· 
dan) B sınıftı filmlerde rol yapan 

meçhul bir yıldızdı Nisanda çıkan 
(Yeşil Rehber ) mecmuası (Şeridan) 
(Harlovdan sonra en cazip kız) diye 

selam1ıyor. Amcıika argl) lisanında 

bulunan (omf) taniri (Şc:ridan) dan 

evvel nadiren ku!lanılmckta iken 

marttanl>cri bu kelimenin tam ma· 
uası uaştırılmaktadır, 

Holivut hakikaten bu vasfın (şe · 

ridan) a verilmtsioi kırarlaştıtmıt · 

lir. 
Meıhur sf nerria muİun irİerindeô 

gene bu kelimeyi : (Kadın sözlerin

de bu'i.ınan k.tyrı kabil tarif bir şey) 

diye izah tder. 

(Grah1mberk) te di)or ki: 
(dir s~ddte in :i ne ise bir lcıi 

da o:nf o~ur ) (An Şeridan mekteb

te iken verilen temsillerde muvaffak 

olma)'ınca aktri olmıyace.imı an

lamış ve muallime olmak için kollcje 

girmiştir. Fakat Ho'ivuda girebil 
mele için lazım oıan güzellik, güzel 

ses ve dansing gibı (Şeridan) da 

tamamile mevcuttu. Biraz sonra 

antı onman ! yapmağa başlamış ve 

çok gf'çmeden Holivuda kabul cdil
miştiri 



\

fclemenk Hindistanı ve . 

japonyanın aliikası ~ ALSARAY. 
Tokyo : 16 (RadyÔ) - i~pon 1 S l NEM AS 1 N DA 

RADYO 
(Beşinci ıahifeckn artan ) 

TAN 
11.C~ Müzik 

Çalanlar: Fahire Fersan, Refik 
Fersan, Vecihe, Cevdet ÇaQ'· 
};t. 

1 - Okuyan : Müzeyyen ~c· 
nar 

18.50 Müıik : Halk Türküleri 
Çalanlar : Cevdet Çatla, Fah 
ri Kopuz, İzzettin Ôkte. 

19.10 Memlettet saat ayarı, Ajar.s 
ve Meteoroloji Haberleri 

19.30 Konuşma (Dış Politika Hadise· 
lcri). 

19 . .f5 Müzik : Fôsıl Heyeti 

20.15 Konuşma 

20.30 Temsil : ( Yemen ) Yazan : 
Ahmet Naim Konca 

21.30 Mü'l k : .Riyas, ticümhur Ban
dosu (Şef : Ihsan Künçer) 

22.15 Memleket saat ayan, Ajan!'! 
Haberleri; Ziraat, Esham -
Tahvilat, Kambiyo - Nukud 
Borsası (Fiyat). 

22 35 Müz!k : Güul Sesler (Pi) 

22.50 Müılk: Cazband ( Pi) 

23.00 
23.30 Yarınki Program, ve Kapa· 

na.ş. 

Pamuk vt lo2a 
KiLO .F.ATI 

CiNSi En az 1 f.n çok 
K. S. K. S. 

oza -00,00 ,-oo ==== 

Mil. parlaA-ı 50 1 00 
M~temi2i -48,So ı_o_o __ 
Ko2a parla~ 1 
~apı _ma~ _ 00 --\== 

Klevlano 58 00 

_!2!vlanl çi. 4 ==1-:---
Yapağı 

teyaı 

Si vah 

çlClr 
- yerli yemlik' 3,30 \--_!_ohumlut__ 

~ 
~ 

HUBUBAT -

hariciye nazm dün Felemenk el· · 
çisi ile bir mülikat a bulunmuş ve Bu Akt•m 

Bu Ak ..... 1",J 
tki HyOk ve aaı•'...,

AzlU fUrn 191r 
japonyanın F elcmtnk Hindistanı · 
hakkmdaki noktai nazarını kendi 
sine izah etmiştir. 

Felemenk Hindistan• hakkında 
Bıy Aritada gazetecilere beyanatt• 
bulünarak, Felemenk Hindistamnda 
ki muall~lc mesailin japonyanın ar· 
zusuna göre müzakere cdilecttinin 
tabii oldutunu bildirmişti ... 

Amerikada bulunan 
müttefik mübayaa 

komisyonu 

Londra : 16 (Royter) - Müt
trfiklcrin Amerılcadaki mübayaa ko
misyanu i' e Amerıka fabrikaları ara 

sında yeni bir anlaşma olmuştur. 

1 
Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

l 
Hava kuvvetlerlmlzln ço

Aalmas1na yardım ediniz 1 

-

Ha\kevi Reisliginden: 

(KONFERANS) 
18 - 4-940 perşembe günü 20, 

30 da Evimiz salonunda Değerli 
ksnferansçılarımızdan Profesör, Dok 
tor Bay Akif Şakir Şakar tarafm· 
dan (Çocuk mah'.iliyetl"rinde etken 
tedavinin sosyıtl ehemmiyetleri) mev 

zuulu bir konferans . veıilec"ktir. 

Giriş Serbesttir. 
17-18 

Zayi askerlik vesikası 

Senenin En acakh ve MDe .. ir 
••ha•erl 

SARI ESiRLER 

Fransızca Sözlü Büyük film 
• 

••• Rollerde : 

lki Kodrctli ve Buyuk Arfüt } 

LOUIZE RAINER~ 
Ve 

PAUL MUNİ 
ilaveten: 

1 ·~ 
Sonsuz Arıo Oıt1' 

VATArJ 
KURT ARAN Afl . ., 

(ERROL FL yNNl 
1 

Şah• .. ri 

2 

PAUL NI 
u1' 

Tarafından yar• 

BENBIRPRA~ 
KAÇAGIYI~. 

H
. . . fılıP1 

ıs ve ısttrap d• Dünya Haberleri 
Bugün 2.30 da 

1 - Sarı Esirler 
2-Vatan kurtaran arslan 

Bugün 2 30 ıı 
Ren Bir Pranga f<aÇ' 

Vatan kurtara"' 

Pek Yakında Pek Yak•J 

AV ş E 
Türkçe Sözlü ve . Şarkılı 

Bu Filmi onulmayınız. 

/ 

~~ 
Çocuğu refaha kavuşluımak istiyoı sanız Çocuk Esir geat>e · 

Yılda Bir Lira vuip Üye olunuz l Çocuk Milletin en kıyrnctli h' 

••et~ 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel_:/ 

/ 

Buğday Kı~ 1 
,, yerli 00 Eı' 

1 

Adana askerlik şubesinden al· 
dığım askerlik vesikamı zayi ettim. 
Y cnisirıi alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığını ilin ederim. 11735 

Muhterem çifçil~rimizin nazaridikı:ıf 
Arpa t 00 
Fasulya 1 Yulaf ___ 

1 ()() 
-Delice 1 o 
-Kuş yemi ı 

susam 1 00 -
Liverpol Telgrafları 

16 I 4 1 1940 
l'ens, ~ntım 

Hazır o OLJ 

Vadeli ı. • o 00 
Vadeı lll o 00 

Hind hazır o 00 

Nı:vyork ool oo 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasır.dzn alınmı~tır. 

--
weı l Rayişmark - -

Frank (Fo - ır) 1 2 96 
Sterlin ( ı •. H;z ) -5- 24 

-Dolat ( J\r .. cril.a ) - 149 00 
Frank ( isviçrı! ) 00 00 

1 

1 
Pamuk Pazarında Ala
sonyalı Ahmed Osman 

oğlu 320 Doğumlu AH 

İlan 
Seyhan Vilayeti Vakıf· 

lar müdürlüğünden : 
Alemdar sokğında harap ve met 

riik Sarı yakup Mescit ve odalarmın 
mülkiyeti peşin para ile satılacak. 
tır. Muhammen bedeli (400) liradır. 
ihalesi 30/ 41 940 salı günü saat 
14 de vakıflar idaresinde yapılacak · 
tır. 

istekliler in her gün vakıflar mü· 
dürlüğne muracaatları . 

11718 13 - 17 

çiftçilerimizin çok iyi ~ tanıdıldafl 

Oliver 
"'' Mibztr ve tıaktör kötenlcri gelmiştir adetini pek aı oldı.ıl 

tiyscı olanlarm biran evvel müracaat etmeleri 

Feyzi Dural 

Eskiden Rasih Zade biraderle' 

Eski Postane 

9-9 
-----------------------------------------
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,fl~d· A S ·R i BU AKŞAM 
SiN EM A Hanrigrat-Loucien Baroux -Meglemonnierin 

TL. 250 Yaratt kları Emsalsiz Komedi 

~ Süt Kardeşler 
~~LAVETEN: STAN LOREL 

,.ıı''' H O V A R D A L 1 K T A 

OL İV ER HARDi 

~ 
l 

l 

( Türkçe Sözlü) 

Bugün gündüz 2.30 matinede : 
Aşk Kurbanı 2 - Lorel Hardi Hovardalıkda ( f ürkçe Sözlü ) 1 

Pe Yakında 

Dorothy Lamour 

AŞK FIRTANASI FiLMiNDE 

Bu sene alacağınız soğutma dolabı: 

" Kelvinator" Olmalı 

etmiş, 

M. Tahsin Bosna birade.rler. 

ilan ~ 
~ı~d· 
y~ 

1 
'Ye Riyasetinden: 

\ ~ ~ık . 
'~tıtıt~ırıkına -T aş köprü arasındaki pa ıke yolun 

fı ca korkuluk inşaatı açık olarak eksiltmc1'e 
~~dtli k 
l~\ıj"kl :tşfı:' 1524,63 liradır. 

! _bidin Paşa Cadd • 

Han 
Seyhan d~fterdarlığıo

nehirkenarı • 
konulmuş- dan: 

1 ..,'~ti tıis teminatı: 113,50 liradır. 
• ~:Pıl'*Ca'anın 19 uncu Cuma günü saat onbeşte Belediye encü-
r "- Şıf ıttır 

Kazanç vergisi borcundan dola· 
yı hamamcı v,.hbi namına ve tapu · 
nun mart 940 tarih ve beş numara 

Seyhan P. T. T. Müdür

lüğünden: 

1 - Müstahdemin için (il ) çift 
fotin ile 29 çift iskarpin yaptmla · 
cakhr. 

2 - Tama:nının muhammen be 
dt"li ( 250) lira o•up kat,i teminatı 
( 37 ) lira ( 5.J) kuruştur. 

3 - Pazarlık 22 Nisan 940 
paz .. rtesi günü saat il de Seyhan 

• P. T. T. Müdürlüğündeki komisyon 
da yapılacaktır. 

- B4na ait ş ,11tname hcrgün 
idareye muracaat t'fmek suretiyle 
görülebilir. 

5 - Taliplerin kat'i teminat mak 
buzlarile beraber 3 üncü maddede 
)':lZılı gün ve ~aatte komisyonda bu· 
lunmaları, 

11734 

NEKER 
Saatları 

lıviçrrde rasathane takdirlerini 
kazanmıştır. 

Zaı if dalcilt.: ve tmsalsızdır. 
Ad.mada saat kulesi karşısında 

saatcı V(hbi Çömelt-k de satılır. 
11710 3 - 15 

·r~ , ş,. • 
\, ~l~ı t'Cir:tb~~rne ve saır evrakı fen iş leri müdürlüğündedır. isti

' "'lıı. . ılıtlcr 

sında kayıtlı ve karasokuda kain dük ·--_________ _. 

'~ "tırı "b • 
~ •it b· 1 ale günü muvak~at teminatlarile ve ticaret odası 

~t. •rlikte muayyen saatta beldiye enc}menine müracaat· 
2- 7- 13- 17 

11674 

, kanın 3/ 12 hiıısesi tahsili emval 
kanunun 13 cü maddesi mucibince 
tarihi ilanından itibaren 21 gün müd 
dctle müzayideye çıkarıldığından 

ııhcıların 0/07,5 teminat akçalarile vi · 

layet idcre heyr tine muracaatları 

ilan o1unur . 

11732 
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; 

Yegane mesire n1ahalli olan Atatürk parkı yanında 

ilan 
Zayi tezkere 

. dt0 
ı'k cubetİ" 

Adana uker ı Y I di" . ey t 
dıAım t~zkereyi zıyı .. iO 
sini ala cağımdan esk15111 

olmadığım ılan edt riPI· ııı 
Adan•~ dt• 

mahalJtllfl 

oğlu ZiY'ıt7~ 

~ 

Bu gece 
~, 

Nöbetçi ecı3b9 

Y . I' yanırıd• 
· cnıote, 'dİf 

Tahsin t'cıahaoesı 

Kır Kahvesi bu hafta 
a ç 1 ı a c a k t ı r ' GAZETEL ILIK-MATBAACI~ 

Htr türlü içiltçtk Ş«"ylt'r, pazardan maada günlNde 5 kuruş; nargile 
ve dondurma, htr yerde olduğu gihi, on kuruştur, 

Bütün loş dumrnlı hhvrlrrdt-. oturmi-ktan bunal;ın sayın halkımız te. 
ıniz bava almak üure kır kahvf'Sİnc l U)Ut~unlar. 11712 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü 

cılıkta son teknikle çalışıyor 

~---~~---=======--------~~~~-~- Türksözü 
matbaası • ıı 

Türksöı · 
Ciltharıe9 Jl 

l 
FIRSAT 

satılık · kamyon • 
şasesı 

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

Gülek Limited Şirketine mürac<tat. 

Son getirttiği zarif 

t ip harflerle 
. 

yenı 

1 
___ __..,,._ 

tıl 
En modern vas• 

o 
mücehhez bol0

" 

L 
Abidinpaşa cad. No: 171 Kitaplar, mecmualar. gaıı tcler, 

1 ced\'eller, çekler, biletler, kart· 
6 - 7 11703 j vizitler. haritalar . planlar, mak-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--- 1 buz~r • her boy~a defterler, 

""'' Kitaplarınızı Şark . ciııf 
f. bır 

Avrupa karı ne ıs 1ar 
görmek istiyorsanıı ·rıiı · 

~ eter• 
Ciidhanesinc gorı 

Zarif 

8 'ld b··ı de arı''~~I 
ır cı : o ge ıııii' 

1 
1 Ve her türlü resimli ve renkli , ı R. C. A. Renkli afişler 

sözünün san<ıtı.. ar 
elinden. çıkabilir. 

Lokrns" 

11 baskılar sürat ve nefa~ctle tab 

Hiç bir hizm~~ istemeden /L1

_

1

ir ·----•-----~ 
brr sene çalışan 

Bataryalı 

Nevyork 8. 
Modelini mutlaka görünüz 

Muharr em Hilmi Remo: 
Abidinpaşa caddesi 

11521 

Dr. Muzaffer 
iç hastalıkları mütehassıs' 

~-
Hergün muayenc:hanesinde hastalarıtd 

başlamıştır . 

ı ----------------·---------------

Mürettip alacağız j 
Matbaamızın gazete kısmında 

ç~lışmak üzere bir mürettibe ihti· 
yaç vardır • ldarchanemize o Ü· 

racaatları 

I 
. t ,, 

Umumi ncşrıf• ~ 

a~' 
Macid G A .. _, 

.. ıı.ı Adana Türkso 


