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ilk Fransız ·kuvvetleri Garp cebh esinde keşif 
müfrezeleri çarpışmal a ra· 

CIC.n Norveçe çıktılar 

Norveç - İngiliz Fransız kuvvet 'eri . 
artık 1-arekata top yekun devamda 

BOYOK BiR MUHAREBEYE iNTiZAR EDiLiYOR 
d~ltsuııd . 2Cl (11 h b" . -"lor) • a"·:ıs mu a Jrı 

\d,11 J - Alman de.niyeleri Tkoncl 
~l jf ;vt çc giden demir yolunu 
~cır &a ttrrıck tedi r . 

,, ı·ı d, b ç 1 er Hegra istihka nı ını 
tı•d 

t°rı1 8 \'anıd ırlar. Bu istihk;ı.-
ı~'d· lı'ı dun lngili.:ı: tn'l"\" :ırelt:ri 

"il \' ·' • , b llrnes tayyare mc:~·dnmnıı 
tir, 0ıtıbard ı mıann i tirak dmiş· 
~ . 
C tal '":ı . l llıt .ı rcnın vaziyeti a mnn• 
.• N:ının tahli,·esiııe mecbur et· 
t ~ 

ı.. torıtl •• • 
~~s .J•n11n siııı:ılinde fiodoe ve 

danı genercl \.on 
Fclkcnsorst bu mıo 
tılıadaki a:;kcri ha· 
nka tı bizzat id.ı1ıre 

etmektedir • 

Almanların tııbiye i 
ateşi temeı·ku: ct
tircuk sUr:ıtlc \'Ur 
maktadır . 

Alman kıtaatının 

dinde: hafif top-

lar ha\•ıınlar ve -
otomııtik silahlar 
vardı r. Alman or· 

ltst •stihkamları Norveçlilerin 
l 1 dusunun gerisinde 

İtn' n SVt Ç hudu.luna kadıır bulunan 1'~o sum ltn 
~t ın doğu timalindc bulunlln 

rd c le"i muL &\ e mctc 
Noı \'CÇ sahillerinde bir fn=>il iz har p gcmi'i 

t . rı gt>çrrek lıir nıUdafaa 
\1~ et . 1 d" 111ış er ı r. 

\ '~ ~ahah lweç hududunu _geçen 
'~ rtıUlteciit"r·ine göre Steirıjltcr 
'il' rnuhart<be Üaşlamc:k Uıer

fehrc şimdiden saralılar g<"I· 

de,;am t tmc:kte \'C :ı~ır zn \'İ:\t ver· 
dirmt'ktC"dir. 

Lorıdr a : 20 (Royteı ) l k 
Fr ansız kollaıı da bugün Norvt çtc: 
karaya ayak basmıştır. Kıt aa t ha· 

rekat.ı i~ti r k-: başlamıştı r. Norveç 

topuı~ırıJ.tk• h\relcit ço'< g ;zli tu

tulmdkt~dır. 

( Ger·İ•İ \lçUncU <:ıhifec.lc ) 

111. Paı is : 20 - lşara de~u bi r 
hadise yoktur. 

Paris: 19 (a a.)· 19 Nisan akşam 
tebliğ i : 

Mosellc'in dotusunda ve Bliz ci
varında Fransız ve Alman kt>şıf müf
rezeleıi arasında şiddetli o.ü a d t m e

ler vukubulmuştur. 

Bu son b ö lgede topçu f daliytıi 
kaydedilmiştır. 

Altı avcı tayyart>miz Alman tay• 
yareleriyle muharebe edertlc bir ruş. 
man tayyaresini hatlarımız üzerine 
düşürmüş, diğer birini düşman h at

larının gerİ !>İndc yeı e inmeye m"C· 
bur etmişti r. Bütün tayyarelerimiz 
iislerine dönmüşludir. 

Irak - Uanimarka ticari 
münasebatı dün kesildi 

Londra : 20 (Roytcr) l· ak -
Danimarka ticari münaseba1a kesil
miştir. 

Yurdda zelzele = Ankau:: 20 (Husu .. ~) - Am:ı.sya 1 
da 11 ,20 de şidcletlice bir ,Yer sar• l 

l t:ınt ı s ı oldu. llao;ar yoktur. 1 
lQ d 

~ " "ıa '>O • le 11 • - - Roytc:r :ıınıı ı , Nor 
~ l' tıt~nyn kıt:llaranın N ar,,•ik ten 

1 biı;~ndheimc doğru ilerledik· 
lı11b 1

" 1nektt"dir. 
~L t r I 
, "tıı~ il ı nCiıgına göre, general 

" o., t ·r '' lltiet"ı rondhcimde bulunmakta 

rv .................. ~ .................... ~ 
! Hollandada Sosyalist- ! 
! lerin muraka~esi ! • ! 
• f 
i Londra : 20 ( Royter ) - • 

Eski Yugoslavya baş
-vekili tevkif edildi 

~ rı11.le • ·ı· dh . -~ bnı rın ron eım Uzerıne 
11lıkı lle tııuktUl,emet için har art•tli 
l' ar 

it "cıııdbY~pnıaktad ı r. 
ı.., d1: lııılu eırndcn 4Q kilomdrc me

~:ııı._ra ~an 1 legre Norvrç kale i 
t. · &

11 
enuz mukavemet etmek· 

~I tııb11ıt ll:ı ı ntıkada çok kaim olnn 
•ıt ası "'o ı·ı · · · · k lrlb k '" rveç ı erın ışını o• 

. ~ .. , ... ~ tadır. 
''< "'11.. 
tt l ~Qt .. •n cenubu ndıı il erli n~n ld • 

t • •eti . k v 

·~~ t"'.}le erı anadalı kaynkcı muf 
~f>tir topçu kuvvctlc::rinden mU· 

~ ·ı\>,. 
-.... l'Qıtı "tbe d Ccnubuhda buyuk bir 

~ttıh"İler· cvanı cfmektedir. Al naif· 
'"' 

1
nd b 'ti 11le t c Uj•L•k Nor veç kuv• 

ıt"° da~ tsaduf ctmi~lt..-rdir. Bu kuv 
\f t t,h qoga:darında emin bir su· 

•, .. .ı •••u "'e d n etmişler \'C Almnnlıırı 
~O(l\;r,durmuşlaı·dır. 
~or Rç MUKAVEMETi 
~ "eçl' l 

>t
1 

llıl~tın 1 
er Almıınların şiddetli 

.)'o n ç t· .. "lar e ın bir muka\•cmct gö • .. ,~ Al 
~tur. nıanlnr Solvekde pllskUr· 

Ory 
tçteıt·, 

Almıın ordu u kunınn 

i Hollend•d• Nesyo"al sesy• ı 
i l ist izan ın evlerinde pol is • 
i ereştırmel., yepmakted ır. t 

! Örfi id.,e b iitü ,, , iddetile 1 

! memlekette hiki m olmakta - 1 
! dır. . ! 
t-·-·-·-·-·-·-·---·-·-· ·-·-! 

f svç toprağı 
üstünde uçuş 

O sloda kıtlık var 
Londra: 20 {Royleı) üsle 

kıtlık lehliktsi içindedir. E.kmek tev· 
ziatı azaltılmıştır. Et kıtlı~ıda baş· 

gösterm iştir . 
O lo: 20 (Rads o) - .Bir Alman 

tAyyııresi bugUp sekizinci defo ola· 
rak f-;veç hududunu a~arak ln·eç 

topraklarında dolaşnıı~tır. Bu t:ıyya · 
re bava dafi bataryaları tarafından 

k:ıçırılmıştır . 

~ liFAKLA iTiMAD 
'~s • 

'~' t • ~o . . •t 0 t>l11 (IJavas) - Meclis bu .,nbah ve öğleden .;onra gızlı cel se bn · 
'~ııq ttnı~llrak harbin s evk ve idaresi hııkkmdaki is tizah tııkrirlerini mu · 

l hu{ ve hukumetin iznbntını ittifokla ve 304 rey le tıı~n.·ip et'mi~, eıı 
llıtıt"tc itimadını bildirmiştir . Aleshte rt.:y yeren olmamı ş tır . 

Stoyadinoviç'in evinde araştırmalar yapıldı 

Belgrad : 20-. 
Zabıta eski 

St.oyııdin<Jviç t ır. 

Araştırmalıır esnasında e!e geçen 
ve Svetkoviç - Maçek ~ükümetinin 

dahili siyaseti a'tyhine müteveccih 
olan beyannamelerin Yugoslavya yük

sek mahkemesi huzurunda bir dava 
mevzuu teşkil edece_ti söyl<!niyor. 

Btlgrad, 20 (Havas) - Polis, es
ki başvekil Mıldn Stovadinoviç"ın e · 
vinde araştırma yapmış ve birçok 
vesikalar ele gcçirmistir, 

İyi maliımat alan m.ahfJller daih ili 

bir tahrik mdksadile hazırlanmış be

yaıınanıelcr mevzuu bahis olduğunu 
bildiriyorlar. Banlıırı, $tQyadinoviçin 
iktidar mevkiinde bulunduğu zamanki 
h11rici mi:nasebetlere aıt vesikalar da 
bulun!jluğunu iddia ttm .ktediılcr. 

Paris~ 2 0 - Be-lgr.ıdd-ın bildiril· 
diğine göre Stoyadinoviç tevkıf ve 

küçük bir vilayet şehrinde 

eı1ilmıştir. 

* * "" 

enterne 

Londra r .tdyosunun dün bildirdi-
ğine göre evine yapılan baskın neli· 
cesinde, p ı)is eski b1şvekıl Dr. Sto· 
yadinoviçin bazı ena~ına vazıyet et
miş ve kendisini tevkif eylemiş tir. 

B. S oyadinoviç Sırb istanın b r kö
~ünde mahbus lu'ulacaktır. Mumıi

leyhin tevkifine st:bep, kend isin in Al· 
manya taraftarı olmasıdır. 

Amerika bütü n ihtimalle
re karşı hazır bir halde 

\" aşington: :!O (Radyo) - Ame
rika bahriye nazırı, havay açıkların• 

da ki manavralaa·a iştirak<len avdet 
edince gazetecilere beyanatta bulu· 
narak, Amcrikıının butun ihtimallere 
karşı hazır bir vaz.iyct'tc olduguna 
tcbarUz ettirmi~tir. 

•i•Jeılele]aJ:Jaj 
Londra: 2o ( Royter ) - Sovyet

ler birliğinin Londra elçisi lngı ii z ha 
riciye naı.ırı taraf1Rdan k ı:bul e <1ılnı ıf 
ve nazir lngiltere hükiimetinın Sov
yet ler tarafından vukubula n it k ifi 
kabul ettiğini ve iki m e mleket arı sın 
da ticari müzakertler n nasıl b ıı ş ı ıya 
bileceğini telkik etmeğe hazır blıluıı

duğunu beyan elmiştır. 



Sanif r ~ 

SPOR 
Milli mensucat 
Kayseriyi yendi 

Ma; 4- 2 neticelendi 

Milli Men~ucat fabrikası Cut~ ol 
takın iyle iki maç yapmak üzere şeh 
rimize gelmiş 1 u'unao Kays,.ri Er· 
ciyes spor l<ulübü futbol ta~ımı ilk 
temasını dün şrhir stadyomunda 
binlerce St)i•cinin gözleıi önünde 
yapmıştır. 

Maç cidden hecanlı ve ahenkli 
cerc-yan etmiş, tribünde bulunan va· 
timiz Bay Faik Üstün maçı sonuna 
&cad..ır takip etmiştır. 

Misafirlerimizin, bazi ufak trfek 
tekn k noksanlarına rağmtn canlı 
bir oyun çıkarmağa muvaffJk ola· 
rak n üteaddit defdlar alkış 1af'mış. 

tır. 

Milli mrnsucat le kımı ise, her 
zan aııki yükst k oyurunun dün bir 
nÜ•nunesini tekrar göstermiş, misa· 
fıolrri mütemaoi Ur tazyik altına 

alar&k neticeyi 4 - 2 kazanmıştır. 
Halen şehrimizin t n kuvvet1i 

f '''bol tak• mlatı arasında olduğuna 
h~; şüphe etmediğimiz miııi mensu 
cat futhol ekibi, tayyare kupasını 

kazan-iığı maçlarda şahid olduğu· 

muz rzici kuvvdini ve futl oldaki 
tek3ınü 'ünü dün bir dt fa, hayran· 
lrkla all ışlatmıştır. Bu kuvv. tli ta~ı

mı bir lt k kelime ile if dde etmek 
kafidir: mükemmel. 

Kıymetli m~safirlerimiı Kayseri 
Erciyes sı:orlu'arla Milıi ml'nsucat 
takımı ar11~1 r.da i ugiin r var ş maçı 
yapıleıcaktır. 

Bir kadınla bir erkek 
mahkum oldu 

Hürriyet m~halluinden Mustafa 
&ı.ızı Fatma ve ayni mahalleden E- ı 
min oğlu Seydoş'un gayri meşru mü 
nıscbcttrn suçlu olarak ikinci asli· 1 

ye ceza m hkemesinde devam edrn 1 

duruşmaları sona ermiştir. 
Seydoş 15 gün, ve Fatma 3 ay 

20 gün mü jdctle hapse mahkum e· 
dilmıştir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Tür ıesÖL i 

Eşya çeşidi azalacak 
Bilhassa 

deri 
kumaş, 

üzerinde 
çorap ve 

duruluyor 
Ankaradan vrril,.n malumata 

göre, iktisat Vekaleti, sınai ma~'IUI 
!erimizin mümkün olduğu kadar )'er 
Ji ham maddedtn mümkün merte · 
be müstağni kc.lınması için tedLir· 
ler araştırmaktadır. 

Bu arada mamullerimizin çeşit· 

terin azaltılması ve di!ha az çe 
şitli tipltr ve standa• tlar vücuda 
getirilmesine çalış!lmaktadır Bun 
lar Arasında bi•hassa ı:;amuklu ve 
yünlü mensücat çorap, ve dc-riler ı 

bulunmaktadır. 

Bu husu ita t r tkikltr yapmak 
üzere kurulan komisyon m0 mlekete 
ithal edilen mamul rşyalar üzerin 
de incelemelerde bulunmc.ktadır. 

Bunlardan bir kısmının memle

kete ithalinir tamamen m'"n ve ba· 
zılarının da tahdidata tabi tutulma
ları hususunria etüdler yıtpılmakta· 
dır. 

İlk tedrisat 
müfettişleri 

Bundan sonra yalnız 
enstitü mezunu olacak 

Halkevimizin 
verdiği balo 

mevsimin en neş'eli bir 
gecesi oldu 

Halkrvimizin sosyal yardım ~U · 

besi menfaatına tntip e.Jil,.n Hal· 

kcvi balo•u dün yeni Halkevi sa· 

!onunda verilmif tir. H ılkevimizin 
bu büyük balosu mevsimin en neş'e 

li bir gecesi olmuş ve sabaha kadar 
tğltnilmiştir 

Kadın çorapları 
iki tip olacak 

Son zamanlarda Ç"Şitleri artmış 
ve markala•ı binleri geçmiş olan · 
kadm çorapları meseltsini hükü:net 

esaslı ş-:kilde hnzi ın ve ıslah etme· 
ğe karar vermiştir. 

Mı l ı i ko. unma kanurıu ıcaplaı ın 
dan · olmak üzere çor;ıp sanayiinin 

. bugiinkü ş mi ır-t u ygu 1 olar .. k stan 
dardını temin maksadiyle tetkiklere 
başlanmı)tır. 

Bu• un için fstanlmldan Ankara . 

ya gelmiş olan h~y,.t alak..darl;ı•la 
temaslarda bulunmaktadır. Veriltn 

malumata gör,., bu müzakerelerde 
ham madde tedarıkinde zuhuru 

muhtemel nıü ,küiat muvacı- htsinde 
alınacak tedbirlerin neler.ien ibaret 

bulunduğu ve bilhissa h ılrn bazı 
Avrupa memleketlerinde olduğu gi-

bi, ev i'-iude ve Sl')kakta giyi mek 
üzere ıki tip ka Jın çorarıı yapılma 

. de~ 
Cenup bölgern11 

,,,,,_.,. 
o 3 

Macarist\ı 
gidecek pa 01° 

hazırlanıyor 
· · tlere 

Ada nadan dış ıntm1' "Çukdı 
nıuk ihrocı hususunda . ;,. 1 

b. Ft10 ... 
pamuk ihracatçılar 11 ' • oıif 
liyeti inkişaf devresine I'' 
lunmaktadır, 

1 
Macaristana satıf•c8l10 

111
uk 

cvvc'ce de bildirditimiı .P' 511 
Mersinde depo edilt~ektı'· bJ 
mukların bedelleri Zıraat ttdif 
tarafından der hal tüccar3 Ad 
dilecektir, Bu m ·yanda r 

·brh mevcut P•mukların cia 1 

lebilcct-ği öğrenilmiştir· fif 
V.ekilet, asgari 

yüksek fiyatlarla yapilecık rrıii 
rın satıcıya a t olmasın" 

etmiştir. 

lskenderund' 
nüfus sayıl111 

Sayım bugün beşbY J 
Bugün f,kendtruıda .d 

nüfoı sayımı tecrü.b~'1 1.,, 
pılacaktır. Bu iş ıçın f 
hazırlıklar ' ikm ,ı edilmiş ~ 
zım gel ı n tedbirler alınmıştı'· ti 

Alınan te lbir feri yerinde ~ 
k -b inM etme \e sayım tecru es dl 

bulunmak üzere ista istik ~~: ıJ~ 
dürü Ce·aı Ayyar rttfdkatın .. a C< 
müdürlük nüf1:is şü'1esi rni.id~' 5r~ 
mil Güler ve mü für mu ı11i 111 ... ıe 

d .. ,, Oıt 
Tam1ayar olduğu hal,je u . tıf· 
den sonra l:1kend~runa gelrrı1'1dıd' 

Sa>ım, k. za merkezinde 
0 il 

gibi köylerde de yapılac<1k :: ı' 
günde •kmal o1un~caktır. ,.t•~ 
lskenderuna nakil . 1"';~ti' rmın girmtsi yasak ed~;, t 

Evvelce de hab,.r vndiJı ,il 
b. b .. ~ .. d k' ;ıkttf ~·~ ı u sayım onumuz e ı 1ııv 
memlehtin her tarafında y•P tıl ~. 
1 A • • d 1errıe '> an umumı sayım ıçın eı 

yetinde olacaktır. • 

Bir çiftlik hadises• 
1
; 

Şchrimiıde dün gökyüzü açık, suçlularının tahlİfe,iflJI 
h ctite ' 

• ~ı üzerinde durul.nuştur . V rilecrk 
karar f'trafiyle tesf it e ·lildikten 

h-1va hafıf rüzgarlı idi En çok sı· sonra koordinas)on hey~tınin tasvi · Vanlı Nıbat Elemen 1 f , , ,~'ıı' 
cak gölgede 30 derece idi. fır 1 bine aı Zl'dilect'~ t.r. ~uçlu ve mevkuf bJunan btft . 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~~-~ Ku~ sorgu hakimli~ince s~~-~ 

rakılmı 1 trr. Vanlı Nıhad ,, 

Stoyadinoviç'e 
8urünkü c Tu•ksöıü > eski Yu· 

~oslav Baş\ ek ilı Doktor Stodiyano
v:ç"in Yugos'av polı~i tarcıfından ıcv

kif edi d ğı hab ::rini vcrmt-ktedir. Bu 

pok .şaycını dikk at lefaHi edılen ha · 
!irse. pek o kadar beğenilmeyen bir 
iC'Y değıldı. 

Çunkü, haurlardadır ki. Stoyadi
viç iktid r mevk•inde ikf'n ve Kont 

,- BONON ME_v_z_u_u __ I 
C yanonun Belg ad z iy'1reti gün ler in· 

deki bir av p.trlİ'>İn fe l : .ılıa ha"c ye 

Naıırına Arnavutlu~un iş~ali l e şeb · 

büsüııü körük ley ci şekilde m s1 i t c .:· 

dair 
Voplar ve r mişti r. 

Kab nesi düştükıcn sonra da Av 
rupl ın1tbua• ıni'l S : oyad i novıç'ın 
suiniy ·ile i h<tkkınd<i çeş idli hl\berler 
n eşred ılm ışti. 

Görülüyor ki dünkü tevk if hadi
sesi pek fevi<a iade b •r m ıh iyet arz 
etmemekted ı r . 

*** 

evd~cisi Tımur otlu Tit11~1ife" 
100 lira nakoi kef alttle 1 ~şti'• 
h ıkkın fa karar ittih ız edılrf11 ~,,,.ı 

. "' Serbest bırakılan lorah1 el~ 
oku>ucul.uımız•n da hatırlı~'f)~ 
gibi, evv~ lce Vanlı t\ih t ,e""/ 
tarafından öl•1ürüldüjü 11e c:,t -
kaybedildıği ilrri sürü!cn fı ~ 
gö. ılerdl"n sonra saığ olıırak ,.Jı ~ 
duğu söylrııen şahı~tır. v' ,,J' 

Ekmeni biçakla \"U •makt•11 , r~ 
bu !ıınduğundan t, vkifine ıiiıı' 
rülmu tü. 
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nıcm e et er ıçın 
llıı ' l'I' -... ııı 1 de~işmez yalnız 

2 !israfı ..... h zammeôilir. 
~t anlar için idare.re 

!ere ...... tclilrııelidir. 

kıl'ı~ 
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1111 &ı\Ri VE 
·~:~f FiUME 
,ıı~ 

di)°' * ------. 
d o" ~ 1'•ı~ ' \ ''it •u'lln bUyOk mikyas. 
Ç ~ tı..,'"1 hazırhklar yap· 

\!•ı-ı,..•~et •dilen bu böl
~ taı t•rlh ve coırafya . 

r bakı' 

~ • 
~ ti taı 
~ 1 ~~nların Fiume'de a~ker 

I~ $ıt ettiklerine dair h1İ:>er 
tr ~ 1. ~rıı ~" ıyor. 

~ ": Adriyatik denizindedir, 
' ilıt hir şı-hir ve limandır ve 
\ı~a Ya p~k yakın bir nokta 

~~cro köı f ezinin müoteha 
lırırnaktadır. 40,000 nüfusu 

~,. 
· ır' ~l~~rıı V cncdıkhler tuis etti 
te ı Qar A 
lı' ıa5 c vusturya hanrdanına 

e ~ ~, k 8 den 1918 yılına kadar 
tJ(11 L 'a!lı.ı. 1 • b' b )' ııtıl ıı~lj K na aıt ır ser est ı· 

e .. C' ~~ilde kaldı . 
,ıı rı u n • h • 1 1 . 51b ~ Y\ı ' umı arpten sonra ta. 

1 .. ,.ıe ll'ıctoslavya arasında bir mü· 
OJ ,_llJ 

• 
11

,. ~t t ll olarak kaldı. 
1) f 'Şqı.ır . 
o!&ıltıi' q~'tıı edıp Gabriele d' Annun · 
~ JI 

1 
tlind, V~tanına kazandırmak 

ı.ı B~ ~ t kad kı ku vvctlerle 1919 darı 
,sıt.' l 1baYct ~r ~ubafaza altında tut 
;:t1' ~-~,1 •htılaf Fiume'nin ltalya-
it ~e " hiıııtıt asiyle halloldu. Lakin li· 

·ıı" r crJ ş'1 ~ 'lııtıc ancıı yoktur. 
ıl•''~ 11 ~\ ı ~Y"letinin 106 775 nüfu-

11' ,, ıtıl - • 
e ı1I ı'dıt 0rrıetrc murabbaı arazi· 

~ı)' 
\ arıırı B . 

~l 11 İları ar~ limanını memnu 
bı.ı h•b ettıği haber veı ildi. 
)a, A er tckzi b olundu. 

~ blırad'navutlu~u zaptctmedcn 
"( a tah . 
~ tyc b şıdat yapmıştı, Ba 

:ı lllah crıleyen ltalyan yaıım-
1\J,İy llı~z takılacak noktasın 

Lı •tık rnedhaline hakim 
•ııtıd 

)t • M 
1~1 bir Ulkısır Sudanında da Ba 

ı )adak· e vardır. 
b •rıc B 
lllJ ı· arri Dellc Puglie 

ı~ •ıtıan . . 
r ~'kclid' 'Ynı zamanda bır 
~' ır. 171,81 O nüfusu 

\1 • 

I~ ı,l'tıi B . 
'~li•ıarı t'•urn'du. Araplar, 

( kuıtı 58~~ar · ltalyanın cenu· 
~Ctisj Utoken bu~asını mer 

altıncı sahifede ) 

Ticari Mevzu üzerinde 

BÜKREŞ - BERLiN 
ANLAŞDILAR MI ? 

Bükreş ~ 20 (Rad) o, ·- Alman 
iktisad heyeti Reis• Dok tor Kladyiis 
Romen hükumeti ınura.hhasl.ri~ le bir 

anlaşmaya varmış ır. 

Bu anlaşmanın buf{ün imza edil-
mesi çok muhtcmeld r. . \ 

Dört Japon balıkçı 
gemisi tevkif edildi 

Londra: 20 (Roytcr) - Döı t 
Japon balıkçı gemirisi bugün Sovey 
açıklarında Sovv t gemileri ta•a
fından ttvkıf ve müs~dcre edilerek 

Bu anlaşmaya göre, ıkı memleket 
ticaı i muamelatını ve tediye işlerini 1 

te .. ·si edeeckl..,, Romanya ve Alman- i 
ya. Bohemya ve Motevya gı.imr~k re·ı Sovyct limanlarına götürüldü. 

simlerini tetkik edecekler ve evvelce . 
akdedilmiş olan buğdaı mukaveleleri İlk Fransız k u vvetle.-i dün 
kat'i olarak la\bik mevkiine g~çecck· 1 N k l 
tir. . o~veçe çı tı ar 

N k Ş• t. k . ı Birinci .. nhifeden artan evyor - 1Kago e spresı 
Londra : 20 (Royte•) - Düşman 

dün sabah devrildi Narvik ilerısin ie hiç bir m~vzi tut-

Londıa ; 20 (Rôyter) - Nev· 
york · Şikago eksprt si bu sabıth 
devrilmiş 25 kişi ölmüş, yüz kişi 
yaralannııştır, 

Londrad~ bir fabrikada 
infilak oldu 

Loıdra : 20 (Royter) - Lon~ra 

da bu sabah bir mühimınat fabrika· 
sanda infılak olmuş. l>eş kişi ölmüş, 

bir k •Ç kişi atır yaıalanmıştır 
Bunun bir suikasd eseri olduğu 

söyleni~·or. 

mama~tır. 

Lond:ra : 20 (Royter) Stavanger 
hava mey iarıı üç gündenberi on 

defa bo nbarcımın edilm;ş ve mey· 
dan da bu1unan en aşağı 1 O Alman 
tayyareııi tahrib edilmişıir. 

Londıa : 20 (Royter) - Djn 
Norveç hujudundan lwtç~ gıoçcn 
miilt .. ciler yakında büyük bir muha· 
ıebe için her iki tarafında hazırlık· 

lar yapmai(da olduğunu söylemck· 
tedirlcr. 

Londra : 20 (Royter) Hegrc 
kalasının bo n1.,ardımanında p~k çok 
Alman öl-ııüştür. 

OONON M 0 H M MESELELERi 

• • • 

B. Göbels,in nutku 

Berlın: ~O - B. Hitler'ın yıldönü 
mü miinasebetiyle doktor Göbbe:s, 
radyoda bir nutuk vererek hudutların 
iç nde ve dışındaki Almanlara hitap 
elmiş ve bütün hıtlkın, milletin bütü11 
manasiyle şefi olan hit\ere karşı sev
gisini tebarüz ettirmiştir, 

Zelzelede can kur aran 

mahkumlar affedildi 
Ankara : 20 { Hususi muhııbiri

mizden J - Büyük Millet Meclisi 
zelzelede can kurtaran mııhkumları 
affetmiştir. 

Yeni tersanelerimiz 
İstanbul: 21 ( Teltfonla ) 

öğrcndiğimizr göre Haliçte Lurula
cak bürük tersanenin inşuına ait 

umu ni esaslar iiurİn! lngi iz fir-
malarıle mutabakat hctsıl o'muştur. 

Bu husu .ta ha1.11 lanan plan it göre 
Haliçte Valde kızağı civarında yeni 
kurulacak tersane iki milyon lrıgiliz 
liıasına malolacak ve 1942 yıh 

or talannda l itecektir. Yeni tersane-
miz şaı ki Akder>İL ve Kaı adtnizin 
en büyük ve en modern bahıi inşa
at fabrikaları olacaktır. 

i•tlkballn fafakıarını nurlu 
görmek istiyorsanız Çocuk 
Haftasında Çocuk Esirgeme 

Kurumuna azami yardımd• 

buıunuuuz . ________ ...... ____ _ 

KARŞISINDA 

Harbin Balkanlara giremiyeceğioe sebepler 
Almanynnın ~3~ eylul ayı iptida"ınd:ı Leb.i.,. 

ta.na yaptı~ı taarruz. ılaha en·el Çekoslo\•akya 
işgali zamanlarında oldugu gibi, Tun:ı havzasında 
,.e Balkanlarda bulunan memleketleri harp tehli· 
kelerile karşılnştırmıştı. 8 ine ayına yaklaşım ab

luka. iktisadi harp, muttefik dı:..-letler forafındıın 
şiddetlcodirildikçe, muharebenin bu havzıliye sira· 
veti tehlikeleri de fazlalaştı. Fakat her Jerıı ında 
italyn hukumdinin .\\acnri.;tnn, Romanya, Yugos-

lavya, Bulgarist.inıln ) nptığı siyasi, iktisadi te
şebbuslcr, tf'sirlcr Tuna havzasınıhı., Balkanlarda 
harbin önlt!nmcsine esaslı amil oldu. 

Mexkilr bitaraf hukumetler, ltal) ndnn başkn 
Almnoyn, İngiltere, Fransa ile de noı·mal iktisndi 
mUnascbetlerini bozmadıla.r, bir tnraf ın nle) hine 

kat'i çephc almadılar . Muharip iki fornfın iktisn· 

di ticari kısmrn sh·a .. i arzularını, harbin memlc· 
' ' ~ kctlcrİnt' irayet etmemesi gnyesile tatmine çalış· 

tılnr. 

Tuna hnvza,,ilc Balkanlardaki hukümet . mer- , 
kezlerinden gelen haberler, evvelkileri ltnlyanın 

nazımlığı ile muharip taraflarla iktisadi, ticari 
hareketlerin, mUnasebetlerin normal "eyrini fakip 

l'_yleme'i kararlnnnın teyit olundu~unu gö-•teri,l:._'O~_rc-. ~~ 

Londra ile Pııriste sefirlerin de bulunJuğu iç
timadan sonra verilen kararların, bu mıntaknd:ı 

mUttefiklerin abluka.sının yalnız ikti,adi usu11erle 
{'iddetleo8irilmesini İ tillCJnf cylediSi anla~ılıyor. 

.Muharebenin cenubu şarki Avrupa iTe beraher, 
l\kdt!nİ2e, Afr.ikaya, Sovyctler Birli~inin alaca~ı 
,·aziyet de istifhamlarla dolu olduğundan Karad~· 

nize, şarka ~irnyet ettiı·ilme inden, ınUttcfik devll't- ' 
!erle birlikte ltal.r:ının, hatta hizznt Alınanyanın 
çekindikleri lle ~eçiliyoı'. Çunku Tuna boyunda 

ve Balkanlarda yanacak harp ate~i, buyuk kuçuk. 
butun devletleri de içine alncnk dUnya ,yangını 

hercUmerci haline gelecek geniş muharebenin zu· 
huru ihtimallerini fazlaca ve kuv,·etle taşımakta
dır. 

T t:hlikenin bu derece buyuklugudur ki. bu 
mıntakada harp çıkarmnk husu .. nndıı muhnrip lere 
bu defo da cesaret ve karar verJirmiyecektir. 
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A merikaôan Rus· 
yaya petrol 

fi5) azı Amcrikı gauteleri gc 
~çcn güo şunu yazıyorlar· 

m: 
1 - Küçük komşularına karşı 

Sovyetlerin tehdidi 11ıubtemel ol· 
du~ça Sovyct - Amrrikan müna· 
sebatı zor düze'cccktir: 

2 - Sovyetlerin Amcrikadan 
·•lac tım Almanlaıa vcrrct ti düşü 
nülertk ona Aıoerikalılar harp mal· 
zemui Amerikı fan satmak istemi 
yorlar 

Türltı~~ 

ISVEÇ'iN MÜDAFAA VE MU1'A 
VEMET iMKANLARI NELERDi~ ~ 

,...1111"' 
Danimarka ve Norveç'in Alman- cak olan lsveçin Alman işgaline uA-ra· geiiyor. Filhakika lsveçte rıhd 

lar tarafından işgalinden sonra bütün dı~ı takd rde ne gibi mukabelede bu- Dan· markanın merkezi l(o~esafe 
srözlt:r lsveç üzerine döndü.. lsveç lunabileceğ ni, coğnfi ve askeri vazi· sı on üç kilometredir. Bo ıaff,rf 
bitaraflığını resmen ilan etmiştir ve yetinin verdiğ'i imkanları bugünden purla kırk beş dakikada, 
muhakkak ki, lsveç hakikatan bitaraf on dakikada katolunur. El eoör ( 
kalmağl da arzu eder! Menfaati bunu Y A Z A N Biraz daha şimal~e. ~0 . g • 
amirdir. Fakat lsveç bitaraf bırakılır * * * singö) ile lsveç'in He sıni ge" 
mı ? işte bu bir meseledir. !eri arasındaki dar boğazın 

Norveçle denizden muvasalası yalnız yedi kilometredir. . . 
kesilmiş olan Almanyanın lsveç yolu Bundan maada her ık• 
ile Norveçteki kıtalarına takviye kıta· tetkik etmek hiç te faydasız değildir. da karalar fevkalade alçaktır· 111'' 
!arı, rr.alzeme ve mühimmat gönder- Almanyanın hangi mıntakalara olan bu sahada muhtenıel ta• t1 
meğe teşebbüs etmesi uzak bir ihti- asker çıkarabileceğini ve lsveçlilerin reketine karşı koyabilmet~ r' 

1 d .,çıd · b ·b -d f t 1 ·ı k d h-ıtdır· · ma e5 ı ır, una ne gı mu a aa vası a arı c arşı h:ç bir mania mevcut e6 • 1 
Bu şekilde bi.taraflığı ihlal edıle- koyabileceklerini gözden geçirelim : lsveç topraklan nıe~ıet-e oe' 

cek ve harbe gıı meğe m. cbur kala· ilk olarak Danimarka civan akla kadar tamamen ova hatırı de / 
. • ıatıır 'I etmekte ve buradakı arı 111e~;,I' 

Bunun haricinJc Amerika ile 
Sovyct Rusya arasındaki alışveriş 
yolundadır. P~trol için Sovyetlerdcn 
Amerıkaya edilen siparişler bol bol 
veriliyor. Gerek Sovyet gemileriylr-, 
gerek Amerika bandı,alı vasıtalar 
la Sovyl"t Rusyaya Amerilcadan son 
zamanlarda ç.Jk petrol gönderıldiği 
inf11iz matbuatının alarak verdiA'i 
mılumattın ın1aşılıyor. Avrupada 
harbin başfadıtı E)lu~den marta ka 
dar Amerilcadan Sovytt Rusyayı 
2 milyon 140 bin varil petrol yol 
l~•!mı,hr. 

Nakliyat VlaJivostoktan olu· 
yor. Dığer tar•ftan Stlvyct - A· 
merilcan münasebatını Japonlarda 
di~katle takib ediyorlar. 

J •porı menabii tarafından veri· 
len malumata göre Saha in adaaiy· 
lr: N.ko ayvski limanı arasında Sov· 

"iş adamı,, sıf atiyle 

1 İstanbulagelenAlnlaıilar 

200 metreyi tecavüz etırıeı1l111ı'~ 
Bilhassa Skani ve Smalond ıı• 
n tamamen düşman taarrozıJ 
tır. Bu topraklar fevkat!de 
olduklanndan lsveç'in zahire 
dır. Bu noktadan da lsveÇ 

1 azarı il 
Alnıanyanın kıskanç n 1' 

I 

nUcriu tesi• ~uilcl"ri borular saye· 
mde adamn Sovy~tler dind, ki kıs 

mrnda bulunan kuyulardan çıkarılan 
petrol, Asya kıtasına geçirilmtkte 
dem'iryo'un 1an H.bavorslc dtpo· 
suda götürü me~ tedir. Bu.,unla be 
nber Sahalin adasının Sovyetler 
elinde bu unan ~imal tarafındaki 

petıol istihsa1itı büyük bir yekun 

tuhıyOfmuş : tnede ancak 400 ton 

1 diyorlar. 
Dört yüz ton petrolün bahsi 1 

bir tarafa dursun, Amtriktdan Sov· 
yet Rusyaya yollanan miktar naza· 
ri dikkati celbetmektedir, 

Almanya ya karşı müı t~fıklerin 

•hlukasını şiddctlen~irmek mevzuu 
bahsoldu2u şu sı•aJa l itaraf Ame· 
riltanın bitaraf Sovyetlere aattıtı 

pt":troılerin Sovyetlerden Almanya· 
( Gerisi altıncı salaifrde) 

l
1 

__ ş_a_k:-_••_r_, 
Satıcının yan nda 

• 
Sıtıcı ark~lanndan b11tmyordu: , 
- Haydil,.dugüo var ya•ın yok! 
- Ne satıyor? 
- Harita olaca~ l 

Dilenci çocuk 
Po'is, dilenci çocuğu azarladı: 

·- Hıy iz, gene burada dilcni· 
• _,....cnu,,un? 

Çocuk boynunu büktü : 
- Gittım po ıs amca mektebe 

sittim aını kimse sadak• verme 'i. 

"Gazettciyim,, diyen bir Alma o, kendine 
geliş sebebinin sorulmasına sinirlendi 1 

bilir. .,,/ 
Daha şimalde Norveç 1 

ill l"' 
ı tarı 1 

tinde Bohuslen sveç ova rıtJI I 

lstanbul : 20 (Hu~usi muhabi-

veç dağlık mıntıkaları ara~~ 
hattı fasıl teşkil eder, faka~ bit 
müdafaaya yarayacak . hı~ol1 

lıaşka · söyliytcek bir söıüm }oktur mevcud değildir. Hatbukı 111'" 
Burada ne yapacatımı izah etmete cenubu bir çok fiyorlar v~ , rimizJ«-n) - Alman iş a amlarırıın 

g"'i:i dt>vtım tdi) or. Bugünkü Av· 
tupı1 trenlt>rindt>n d«- böyle naurı 

dikkati cefl cd· n üç Alm~n yolcu 
çıkmıştır 

de lüzu11 gorm5yorum !,, demiştir. önüne .ve aralanna serpilm•Ş ((iti-, 
Alman gazeteci g .. ç~nl.-rde iz. dolu olduğu için bu mınt~k\,ıiırt j 

mird~ memnu mıntık"d"' fotoğraf 
mel bir mü~tahkem mevkı 

Burad#t nıa y• p~cakl rı malum 
dt>ti ıdir. Çi.nlcü sÖ)ltmcm• kt•dir· 
ler. 

kula bilir. ~i 
çekmek suçundan yakalanan Alman Buna r. tmen yukerı?• j\lıtl 
mtt u~ ~ının şark muh~hiri H-!rma· matıan da anlaşı'd•ğ'ı. gib• b"l\Jııtfı 
nan yerini tutmak iitere mi gddiği- lsvcç'e ihraç haıeketınde ,, ılt 

· ı· d k takdı"rde evvela hiç biı m"
11 Mıf'I ne daır sua ı e cevapaız hıra mış '"":"...! 

ve te.lişlı bir tavurla bir otomobile şılaşmıvacdk, ar cak ls,eç 
0 

i§J"' Bunlardan ba~Jca 30 yaşia rında 
görüntn bir Alman gazdt muhabi· 
ri de scmplon eksprcsiylse gelmiş 
ti , G ·çcnlerJe lcapatılcln Almanca 

gaZttenin hir muhar iıi tarefından 

katşılın~n bu yolcu k~ndisiylc- föıü 
f"nbir lstanbul gaıetesi muhınırine 
i;minioile sık:amak istemiş ve sinirli 
bir h1'1dt." - Gautt><İyim l Bundan 

LONDRA MEKTUBU 

atlayarak ıüraıle sirkrci iıtasyonuı 
dan uzaklaşmıştır. 

Yine t>kııpreattn çıkan ciiğer bir 
Alman yolcu da sadece kendisinin 
ziraat mütehassıst oldutunu söyle 
miştir. fe'akat bu ada ne gi~i ziraat 
işleriyle alik<tdar olacağı şimdilik 

bilinmi)Or. 

Norveçlilerin 
bir sflahı 

de gizli 
varmış 

Sande.'' Displ'Ç gazt-tesininin .'·azdığına ~öre Norveclıler mcmldı.etlerini 

İ•tila etmek teşebbusune girişnıiş olan Almanlara karşı gizli bir silah kullan 
mışlardır· Bu gizli silah sahil bataryaları yanında toprağa gömıılu bulun an 

denizaltı t..ırpil kovanlafı olup vazif..-leri duşmao gemilerinin fı_vorlara girme· 
terine maııi olmaktır . 13,, sillhları kullanmalara içın mürettebat bo'u'i şekil
de talim ve tt:rbiye görmU~tur. 

Bu torpil kovanları altı metre toprağın altına gömuludurlc:r. Denizaltı
larda, "lduğu gibi tazyikli hava V'\Sıt:nilc atalaıı torpiller •aatte 7 ı k.ilo:nct 
re sUratc m1tliktirler.. Bunlar bir nevi kara torpilidir. 

nasip gördüitü yerde Atm•
11 

vetle· ini karşılıyacaktır lıı' 
tarı iif Seferberlik yapmış 0 10,rıı. 

ordu iyi talim ve terbi)~ jjı b 11 

fev~.alade zeki olan yedl Y ,ı 
kerden müteşekkildir. ~ 111.,,c1e • ıfı 

İsveç kıtalan son l(ll erı"P 
yeıi.ı naıikleşmesi ü'T.erine cll eli 

11 
manda ve bilhassa bot•ı•a!I•"' 
ofdntu Helsingborg .~10 1• 1~1;"' tı" 
şid olunmuşlardır. Bıııncı 1 
da b tlunmaktadır. . Jill''ıı' tl 

lsveç·in en mühim bır ·I ,o r 
260,000 nüfusu olan Gotet>O..,,pei'/ 
tu•an bu kuvvetler ayni ı• tJ ~~ı 
ninin şimalinde Kristanas''ıı• ~,f 
ısında bundan bir kaç hll ,.,rf~i" 
İsveç crkanıharbivesinin h• ıflil .1 
başl;ımış oldukla11 ha118 

.Jjf• ..ıı r. 
·;ııer" rJ 'J 

hattını da ta\...vivf':. ctrr.ı., 1ıer ~· 
Bu mın.ıkaddki kuvve ~"' / 

~ide efrattan seçilmiş ol~f\,,t•'1/ 
bir tdarruz vuknunda s ,hı t"P'~ııf 
rının da yardımiyle ı., ıeÇ i' ( 
müdafaa edecek vaziyette ''~ 
mışl~rciır. I 11e' _,, 

l ·abetti~i takdirde s ""jy-
ması da bu kuvvetleri tıJ J J 
cektir. "' , 

( Gerisi altıncı 



Eslcimo muharr.irl~rrinln y~zı
ları; çııtardı.klah mecmualar 1 

AlmAnya, Grönlandın Amerika ve· 
:ya Danimaı ka tarafından işgali ihti
mali ile endişe duyuyor. Çünkü bu· 
ra'it, Ameıika ile Avrupa arasında 

1 stratejık bakımdan themmiyttlidir. 
Grönland dünyamn en büyük a

da!ıdır. Amerikantn şimalinde 60- 80 
şimal arzı arasında yayılmıştır. 

Büyük bir kısırı kutub dairesin· 
den daha şiml'ldcdir. Buzlarla kapa it 
gibidir. Yalnız sahillerindeki bau 
sert kayalık dağ'larda cumu::liye yok
tur. 

Bu datlann yüksekliti 1 bin 
metreyi bulur. Sahil girintili çıkıntılı. 
dır. Burası dünyanın en az tanınan 

parçasıdır. 
Mcsahası 512000 mil murabbıı 

tahmın ed!lir. Danimarkaya ait olan 

mü:'ICT teke kısmı, 46740 mil kadar· 
dır. Geriye kalan kısım faydasızdır. 
Ancak askerliğe yarar. 

Şark sahillerinde, soğuk su akın
tıları l ıasebiy'e insan oturamaz. Fakat 

g-arp sahilınde yazın · biraz ytşillik 
bile olur. Bütün adada 14.300 kişi 
yaşar. Bunun ('274) ü Danimarkalı 
mütebakisi E.skimodur. 

En kaldbahk yen 900 nüfuslu 
Sydproven, en kü,ük köyü 49 nıı 
fuslu Skadsendir. Sahilin baıı !.öyle· 

rinde bur 11tya taştan evlerde yaşı· 
yan halk, beyaz ayı, fok balina ve 
balık avı ile geçinirler. 

Kışları uzun \'e daima karlı, ha· 
va ekseri,a sislidir. Cenup kısmında 
ise ya:ı:ın sivrisinek görülmüştür. 

Bu adadan fok yatı. şimal örde
ği tüyleri ve dt"ri cıkarılır. Ticareti 
daima Danimarkaya a ittir. Gemiler 
mal götürür mal getirirler, başka ge 
mi gidemez. Burada eryol t denilen 
ve sabun, sodalı tuz, ayna ve ali
minyon ımalinde kullanılıın bir maden 
de istihsal edilir. Kömür, bakır, de· 
mir madenleri de bulunmuştur. Es 
kimolar, maarifi severler. Yerli ede· 
biyata ait bi r çok eserler tanınmış
tır. Resim ve yazıları Eskimo muhar· 
rir ve artistleri tarafından hazırlanan 
mecmuaları bile vardır. 

Adanın ismi, onurıcu asır sonla· 
· unda bu adanın cenubu şarki sahil· 

!erine gelen Norveçli Eric isminde 
biı gemicınindir. Bu zat burada bir 
koloni tesis etm:k istedi. Ayak bas· 
tığı ~ahil biraz yeşillikti. Diğer saha· 
)arın vaziyetini düşünmiyen gemici, 
c. eş. 1 memleket .11 manasını taşıyan bu 
i~mi adaya takarak geçti. 1410 dan 
sonıa adamın Norveçle alakası kesil
di. 16 ıncı asırda şimali garbi geçi-

BUGUNKL' rnr jl~RRM 

TÜRKiYE RADYO DlFOZlYON 
POST ALARJ TÜRKJYE RADYOSlJ 

ANKARA RADYOSU 
PAZAR 21 - 4 - 1940 

1 ~.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayarı 

12 3~ A J A N S ve Meteoroloji 
Hııbcrlen 

12.50 Nüzik: Fasıl Hc)'eti 

t3.2o Müzik; Halk 1ürkülere 
s~rı recrp ve Azize Tözen. 
13.30/ 

H .30 Müzik: Küçük orkestra (Şef: 
Necip Aşkırı 

18 00 Program, Memleket Saat ayarı 
18. 05 Müzik: Radyo Caz orkestrası 

( Gerisi altmcı sahifede ) 

dini arıyan İngiliz seyyahlarının gel
mesine kadar adanın adı unutuldu. 
Daha sonra adanın içine dotru se· 

yahatlar hazırlandı. Adanın bir tara
fından dığ'er ta~afına geçmek teşeb
büsleri oldu ve baziları muvaffakı
yetle neticelend i, cumudiyelerden ko
pan v • eyisberg denilen buz adaları, 
akıntıların tesiri ile Ameıika bir:eşik 
devletleri sahillerine kadar gider \ 'C 

gemiler için tehlikeli bile olurlar. 

Almanya İsviçre 

beş fırka asker 
hududunda on 

Londra : 20 1Rad)o) - Al· 
manyar ın lsviçre hududuna onbeı 
fırka asker tahşit etmiş olması ve 

Hollan la, a~lçık, Lüksenburg hu· 

dutlannda askeri hazır ıklarana de 

vam etmtsi 1 u bitaraf .1ev!rtleri 

haklı bir endişeye düşürmrkttdir. 
Belçikadı bir kara liste h•21r 

l K 

Hırsız 
gibi el yırdımiyle ~ocakarının yat · 

tıaı odanan kapesanı buldu. Gıcırdat· 
madan açh. lçtriye kulak verdi. Bi· 
çare ihti~ar :Cıdtnın d!rİn bir uyilu· 

da oldutunu horlımas ndan anladı. 
Konsola dotru yürüdü, alt gözünü 

açh tlini uıattı, zarfı bulJu çekti. 

Tam dışarıya çıkacatı sırada 

ihtiyar kadının hali horul hoeul u 

yudutunu görtrtk, evin vaziyetini 

anlam&k merakına düştü . Zaten "or 

k, cak ne vardı? Kocakarı uyaMa 

da s .. nki ne olurdu? 
Bir kibıit çakh Evnli kadına 

baktı; O biç sanki evine hırsız gir 
memiş gibi derin uykusuna dalmış 
)'ahyoıdu. Mebmtl ici?riti etrafa 

çevirdi. Duvarlarda bazı fotoj'raf· 

lar. 

tahşit etti 
lanmıştır. Bu listede şüphdi kimse 

ter ile gayrimtşru olarak Belçika 

ya giren ve orada meçhul g~yeler 

için yaşayın kimseler vardır. 

Zıbatı bunlarla me-şgul olacak 

ve hazı kimselu tevkif olunacak 

veya hudut hudud buici edilecdı:tir. 
fsviçre mü:Jaf aa bazırhklaum 

" A y E 

kaObö 
------Y•z•n ------

Hikayeci 

BWden bu fotofraflardan biri 

naıan dikkatini celbetti. Bir kibrit 

daha çakarak, bu sefer büsbütün 

yak1ndan baktı kendisini bu eve ge · 

tirtn Ômtrin fototr11fı değilmi? 
O zaman du · akladı ve kendisi· 

ne büsbütün cesaıtt geldi. 
Bir kibrit dethı çıkarak, lamba· 

yı ıradı, buku, yaktı. 

Bu sef~r ihtiyar kadının yatağı 

na yaklaşarak, hafifçe omuzuna do· 
kundu. 

- Anne anne, korkmtt, uyan sa· 
nı ömeri gelirdim, dedi. 

ileriletmektedir. Bugün lsviçrede 

350 bi ı1 ile 400 bin arasında talim 
görmüş asker mevcuttur. Bu miktar 

ıcabında 600 bine çıkacaktır. 

'lsviçrede telgraf posta ve telefon 

merktzleri askeri muhafaza ve lcon· 
trolü ıltındad1r. 

Ômerin adını işiten lcadmcatız 
)'art uykuda, yarı uyanık gülümse· 
d: 

- Ômerim mi geldi. Ômerim 

mı geldi? 

SOnra yavaş yavaş do,iruldu: 

- Nerede yavrum Ömer? Ab 
onu kaç aylarder bek liyorum. 

- Sen şimC:ti hiç se9İni çıkarma 
oturdutun yerde otur, ben Ômeri 

altp l oraya gttİrtctotim. 
Mehmet dışaraya çıkh. O.şareda 

gözcü bekliyen Ômer arkadaşmı 
görünce h~men sordu: 

- Butdun mu zarft? 

Mehmet; arkadaşım yıkasmdın 
yakalayıp şöyle bir ç .. kti: 

- Bire namert adam, dedi, st>n 

beni 1 uraya anamın evini soymata 

mı <>'ttirdin? · 
Ômtr şaşırmıştı: 
- Şimdi bana hikmet satmal 

Ne olduysa onu söyle! 
Fakat Mehm,.t demir elini bir 

keltpçe gibi Ômerin biltgine geçir

di: 
( Ge•İsi altıncı sahifede ) 

• 
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S;thife 6 T:irkıözü 

A.mdrikadan RusY,aya 
petrol 

ı Döıdüncü sahifeden attan ) 
) a göndcrılip gönderilmediği me· 
rak edilmtktedir. 

E.ıkat bundan evvel her ihti 
mal düşünülürken Uz.ak şark yol· 
farından Amerikan gemilerinin Vla 
divostoka çıkaracakları petrolün 
azlığı veya çokluiu üzerinde Av· 
rupalı askeri mütchassıslarca tah 
minler yiirütıiimüştü. Ablokanın şid. 
detlendirHmesi bugün her vakitkin 
den ziyade mtvzuu bahsolurken bu 
cihet ihmal edilfcck gibi drğildir. 

A lrnanya eğer İsveçi iş-
gal etmeğe başlarsa 

( Dördüncü sahifeden ) 

Hırsız kalbi 1 
\ Dördüncü sahifrden "'tan ) 1 

- Ulan, dedi, brn heış~yi ya · J 
panm amma, İşte- luı u yapamam. 

Ananı yatağıodan uyandırdım, 
senin de geldiğini söyledim. 

Om, r büsbütlin şaşırdı: 
- Vay camna! Oldu mu lu ya? , 
- Elbette oldu, şimdi evine- gir, 

anandan af dil~. yatağında da rahat 
rahat ) ati. 

- Yazık bu işi becuemedin be 
Mehmet!. 

- Ulan Ômr:r, rğer bu gece 
brni dinlrmcz dr, ananla sarmr.ş 
do'aş olmazsan, zavallı kadının 

lıatırını almazsan benim hatırım 
sende ka ir. Hrm bak, bilırsin 

ki btn insanı pestile c;eviriıim . 

Donanmanın vazifesi lsveçin şi 
malindeki Götcborsc limanını, cenubu 1 

şa!kta Kals~ rona'yı ve şarkta Gotland 
adasını muhafaza etmektir. 

- Pc:ki anladık be yıhu! Zarf ne 
oldu. 

- Merak etme, zarf yerind ... 
Git ananın elini öp. Rahatına bak 
ben gidiyorum. 

Bu donanma beş zırhlı, yedi kru· 
v.ızor, on b:r büyük torpıdo ve dest· 
royer - ki bunların ekserisi ültra 
moderndirler - kırk iki denizaltı ge
mi:>i ve bir tayyare taşıma gemisin· 
den ibarettir. 

iyi talim ve lerbi}·e görmüş mü
rettebat v~ kıymetli zabitanın elınJe 

bulunan lsveç donanması memleketi 
işgale kalkacak hrrlıangi bir kuvvet 
karşısında şıtyanı dikkat bir rol oy
na ya bilir. 

Jsveç donanması bütün dünyada 
takdir kazanmış birinci sınıf deniz 
harp malzemesine maliktir. 

Şu vaziyete göre eğer Almanya 
1sveçi işgale kalkarsa. lsvcç toprak· 
ları üzerinde hiç bir tabii mania bu. 
Junmamasıııa rafmen Almanlar İsve· 
çin müthiş mukavemetiyle karşılaşa
çak ve hiç şüphesiı ki bu macera 
kendıler:ne- p k pahalıya mal olacak· 
tır. 

R AD Y O 
( Beşinci sahifeden artan ) 

18·3o Çocuk saati Türk maarif ce· 
miyeti okulu talebeleri tarafından Ko 
ro. ve müzikh şarkılar. 

18.55 Serbeı.t saat 
19.lO Mcmleıcet saat ayarı, Ajar:s 

ve Meteoroloji Haberleri 
19.:30 Müıik: Fasıl heyeti 

20.0o Müzik: Halk türkuleri 
Malatyalı Necati ve Sadi Yaver Ata 

man 
20.15 Konuşma ( tarihten sabifeler) 
20.30 K"rışik proğram ( Dört oku· 

yucıı sıra ile ) 
21.15 Müzik. Flüt Soloları - Zahid 

Sezen tarafından. 
21, 15 Dans müzigi (Pı.) 
22.JS Memleket sac;t ayarı, Ajans 

Haberleri; Ziraat, Esham -
Tahvilat, Kambiyo - Nukud 
Borsası (Fiyat). 

22,30 Ajans sp6r scrgi!>i 
22.40 Müzik: Cazband ( Pi.) 

23.25 
'23.30 Yarınki Pıogıam, ve Kapa· 
nış. 

Vatandaş ! 
Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlerimizin ço

Aalmasma yardım ediniz ı 

. 

Altındiş Mthmd iri yarı, gözü 
karılı, haydut Lir hırsızdı . Yumrugu 
n:1 ve dişinin gıcırhsma dayanan ol 
mazdı Hele bir defa emir verdi 
mi, o emir yerine gelmeliydi. 

Ôınrr isf", daha lu" işe yeni baş 
lamıştı . U:,tası krndisini evden içe 
riye itince-, mukavemet etmedi, gir· 

' di' kapıyı kapadı ve geniş bir nefes 
aldı . 

---------

Pamuk ve ~oza 
KiLO 1-.A1J 

En a 1 En çok 
K. S ı-K00 _ S· 

"Koza ö"ö,00 

CiNSi 

Ma. pariail - 00---,_oo ___ , 
- Ma.- temi1r oo oo ....,....,-----,...--1----- ----
Koza parlağı 
Kapı malı • -00--

Klcvland -00.____ 00 

Klevland çı. _O ____ --=--=--=-= 
Yapağı 

beyaz 
Si~ah -çlCtr 

1 , 1 Yerli yemlik/ 3,62 

-=-~fı Johum~uk ·-
HUliUtiAT - 1 

1 

Buğday Kıb. , - - ı).J, 1 
,. yerli t ,00 r 

1 Arpa '"· 1 00 1 

Fasulya t 
1 

Yulaf ___ 
1 00 1 

Delice o ~I 1=-
1 

Kuş yemi r ,_. 
~ 

~usam 1 ı ' ~ bo r,, / 
1 

1 

1 

_, -
Linrpol Telgrafları 

20 I 4 / 1940 
1 Pe~ ~nttm 

Hazır ~ 09 
Vadeli l. ' _!_ 94 j 
Vade i · 111 '] 97 

7 --
Hind hazır 15 
N~vyork 10 88 

Kambiyo ve Para 
1 

1 iş Bankasından alınmıştır. 

--
Lıte' 

ı-Rayişmark 
--

Frank ( Frapsız) 

l ıJ 
--"§4 

Sterlin (İngiliz ) 2T 
Dolar ( Amerika ) 45 
Frank ( İsviçre) 00 

Bari ve Fiume 

Üçürıcü ' sahıf, den artan ) 

keı ittihaz etmişlerdi. Şehir 1Sonra- I' 

dan iki • Sicilya Normanlarırun eline 
geçti. 

Liman ehemmiyetli surette geniş 
lrtilm'ş , zeytin, s ıbun, bakır sana· 

yii için Akdeniz ie büyük bir merkez 

haline sokulmuştur. Faşist rejimi bu· 
rasıoı dikkate şayan bir tarzda as 
keı ileştirdi. 

BAri mf'şhur musıkişinas Nicolo 
Piccini'nin vatanıdır. 

Bir Hırsız Yakalandı 

Çıftçi hanında oturan Haydar 
oğlu Ahmf'd C•n.tr Mehmed Ştfik 

. 1iıif1 
Yazı işlerHl . 
kabul saatler• · i~ 

. bereıı 
Gazttemiz yazı işleri ıer ırı 

. teytn de 
(emasta bulunmak ıs o~lt 
öğleden evvel 11- 13 "e 111iir'~ 

b'·ıoY8 · · 
sonra 17 - \ 9 arası u h•'' 

. . B "titr d at edebalırler. u sa ·ca e 
sın• rı 

müracaat yapılmama 

.ı:;r- •• kSÖ~O u ur ,.gı 

GlZETE VE MA fi~ ,.J 
Abidııır., 

Bürolariyle birlikle f'lr~ 
caddesınde it aanll••~ıf 

•andaki binaya t•f111 ve ( 
lunuyor. Gerek. Matb3~ 0ıat-1 

· 'er• ~ rekse Gazeıemi7.le ıŞ• eıff'I' 
rın yeni binamız• 1 

1 rlnl rlce ederi%• 

adında bir şahsı ı caktt, pantalon 
ve şapkaımı çalm .. ktan ~uç u olarak 
adliyeye veıilmiştiı . 

-~-----~~~~--~~~--~ ~- / 

ALSARAV 
Bu Akşam 

Bınlercc Fığüranın iştirakile 
Canlandıı ılmış Büvük Rejisör 
Cecil B. Dcmille.in Şdhe~eri 

KARA 
KORSAN 
TÜ~KÇE SOZLÜ 

Yaratanlar 

FREDERIC MARCH 

FRACISKA GAAL 

Bugiın 2 30 da 

1 - Satı Esirler 
2 - Kara Korsan 

TAN Sineıtlşıı 
Bu Alcf•r11 ~ 

A "k 'k \>'ıılı mtrı amn La-;h t !t 111 
1'mj• o"ftr:R"O ·~! 

Tarafından tem.,il edıleo p()d;LmO 
ŞANPiYO~ 

TÜRKÇE sözı.,O 
Ayrıca: f 1 

D 1 NAM 11 
Kaçakçıl 3 

dl 
Bugün 2.3~ 0 ,,~ 

Polo Şaop•Y 11 
Dinamit Kaçakç 

B.. .. Ad S b rsııh~l'ı:• utun ananın a ı . <1t ;r 
lediği En güzel, En oefıs i 

Şark Filffl) 
··dt 

Emsalsiz ve Harku a ti 
1. · A dtıı 
mperıo r~ bİ' 

Tarafıııdan Büyuk 1,,, 
Kudretle Yaratı 

~r!~~I 
VE 

Ş a r k ' 1 ~e~e' 
Şaheserler Ş~ / ·' ,, 

Bütün Güzel Film IY'e11ıı~ 
F azla~ile Mef11 ~I 

Bırakacaktır· (f J 
Pek vaB'11 
ALSAR~ 
TA~~ 

SINEMALAfl 



T:trlcıöı:ü Sahi e 1 

ı 

AS Ri 
SiNEM~A 

BU AKŞAM 

iki emsalsız film. birden 
TL. 250 

Orothi Lamou.r'un en son ibda gerdesi 

A' $ K F 1 R T · ı N A S ı · 
r l i y Ayrı ca G •• u en Kurşun 

A ş k, h e y e c a n müthiş sergüzeşt fi 1 mi 

Bugün gündüz 

ilan 
Adana İohisarlar Haş

müdürlüğü nden: 

Adana lohısarlar Başmüdürlü 
ğüoün eskı ve )f'nİ istas)onlar ida
rehane Gazhanf', lmlahanf', Baeut 
depoju ve indclhace Mnhahadaki 
dt"po'arı aras ında sevk ve naldolu 

nacak tahmintn ( bl"ş milyon ) ldlo 
balya halinde varrak tütün, !landık 
içerisinde mcımul tütün, n.üskirat, 

·barut ve patlavıcı mt:vad ve çuval 
h tuzlar ve l:oş mahfazalar vt- bil
cümle idareye ait tşyanın nakil iş'e 

ri ( idarede mevcud ~artnamt"sİ me 
cibince ) mukavele akdi tarihindtn 
itibaren bir sene müddetle açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

Evs:)t(llC 21-5 940 tarihine mü
sadif Salı günü sa ;. t 16 da inhisar 

lar Başmü lüı lü~ü binasında kom is 
yon huzuıunda )'apılacaktır. 

Şaıtnamtyi görmrk ve fc.zla taf 
silit almak ist iyrnler satış şubesine 
müracaat etmelidirler, 

Eksi tmf'yc i~tirak etmek İstiyen 
ler ihalf"den evvt'I yüz ie 7,5 güven 
parası olan 96 lirayı makbuz muka
bilinde Başmüaü iyet vtzr.t'sİ . ıe ya· 
tırmalıdı · lar. l 174J 

2\ -1--~6 

iki lira (50) ~uruştur . 

S - Şıutname Adarıa ve bah· 
çe husu ·İ muhasebesinde görülebi-
lir. 1175 ) 

21- 25- 1--6 

Lorel Hardi - hovardalıkda 

ilan 
Adana Askeri Satın alma 
komisyonundan: 

Adana garnizor.ıu için Mayis 940 
ayı İçin pazarlıkla 7500 kilo kabık 
ve 7500 kilo semiz otu alınacaktır. 

Kabatın beher kilosunun mu· 
hımmen bedeli 9 sem1z o!unun be
htr kilosunun 7,5 kuru~tur. Pazatlr . 
ğı 24/ 41940 Çarşamba gunü saat 
onda Adana aslceri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır 

Her ıkisinin ilk teminatı 92 lira 
35 kuruştur. istekli:eıin belli günde 
müracaatları. 

11748 

NEKER 
Saatları 

fsviçrede rasathane takdirleıini 
kazanmış~ır. 

Zaıif dakik ve tmsalsızdır. 
Adanada saat kulrsi karş11mda 

saatcı VthH Çömeltk de satılır. 
11710 s - 15 

Yuvanın saadet ve varlığını 

do~uran, Aiıe dütümünü kuv~et· 

lend ren çocuktur. Çocuğu sev. Se
vilmekten m th rum bikes yuvaları

da hatırla vılda bir lira ver Çecuk 
Esirgeme Kurumuna Üye ol! 
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Sahife: 8 Türksözü 

~"'~ 
Çocuk Esirger11~ 9ıtk' 
Seyhan Merkeı• . 
lığından: .. ~11,ebt1 

Bu sene alacağınız soğutma dolabı: 

" Kelvinator" Olmalı 
Çünkü: 

..,u,,.. , 
Çocuk haftas• b• 1urı~ . 

Nisan l 940 ÇarŞS~ık oıcıı l 
da Namık Kemal 1 .. r o 

k•aaı 
yaşından beş Y'~büıliik ıJ1 
cuklar arasarıda r ..ıut' 

bıJ il" ,,. 

kası yapılacıjındın ıırı' 
iştirak edeceklerin Y'"tı11 '' Kelvinator" Dünya da en tekamül etmiş, 

KELVINATOB yd cüzdanlart old&J~ ~ıd• 

az ceryan sarfeden, zarif ideal, bir. dolaptır. ve saatte adı geçen 
maları rica olunur. 

20-21 

M. Tahsin Bosna biraderler. Bu- gece b 
N .. b t . ecı• o e çı r 

Abidin Paşa Cadd. ~eni post,..e il 
Fuad rczah•nt' 

0

Yegiine mesire mahalli olao Atatürk parkı yanında~ TÜRK. 8Ö ~ 
Kır Kahvesi bu hafta . . G 

a ç 1 ı a c a k t 1 r GAZETELILIK-MATBAA 
• • • 

Her türlü içiltçtk şeyler, pazardan maada günlude 5 kuruş; nargile 
ve dondurma, her yerde olduju gibi, on kuruştur. 

Bütün kış dumanlı lcahvrltrde oturmaktan bunalan sayın halkımız te. 
miz hava almak üzere kır kahvuine l U) ursunlar. 11712 

Çocuğu ıtfaha kavuşturmak istiyorsımz Çocuk E..irgcme Kurumuna 
YıkJa Bir Lira vuip Üye oluruz 1 Çocuk Milletin en kıymetli hazinesidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

R. C. A. 
nın 

Hiç bir hizmet işlemeden 
bir sene çalışan 

Bataryalı 

Nevyork B. 
Modelini mutlaka görünüz 

• 

Muharrem Hilmi Remo : 
Abidinpaşa caddesi 

11521 

Çocuk İrısanların çiçrğidir. Seviniz okşayınız fakat öpmeyiniz. 

Ço':uk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

G . ·ı . k. 1 1 T- k .. .. ..-1sl etın en yenı ma ıne er e ur sozu ,., 
cılıkta son teknikle çahşıyor 

Türksözü • 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
ced velle r, çek le r , biletler, kart. 

vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar , her boyrla defterler, 

Renkli afişler 

Ve her \Ürlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 
edilir . • 
or. Muzaffer 

Türks·' 
Ciltha'1 
~ 

91,J 
En modern• 

l&J~ 
mücehhez b&J 

"'flı.ı 
Kitapta rınız.ı şarlc bir eJ'", 
Avrupa karı nefis 1 

- k . . rsarııı ·ıııl gorme ıstıyo • dtr• 
Cildhanesine gorı 

.,,.,~ 

Zarif sal 
f ,tJ&,(, 

B. ' ld böloede ,ıııl 
ır cı • 6 ı:.r 
- - - natk" sozunun 5a -rr elinden çıkab• 1 

• 

iç hastalıkları mütehass19 
,.,, 

Hergün muayen~hanesinde hastalar 

başlamıştır . 

Mürettip alacağız 1 

Matbaamızın · gazete kısmında 
çalışmak üzere bir mürettibe ihti· j 
yaç vardır . fdarehanemize o Ü· 1 
racaatları 

'i" 
Umumi net'' UI 

Macid 

Adana Türk "" 


