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t . 
~edi Şefle 

~1'1 1 1li Şefin 
llzurlarında 

Milli Hakimiyet ba}rramı parlak 
oldu, Çocuk Haftası neş' eli geçiyor 

Stadyomdaki büyük 
yapılan neşriyat 

tören, Halkevimizde 
ve müsamereler 

'•r;ı . 
...._ · 24 (Hususi muhnbiri· 

1d~ Anknrndnıı ilk ve ortn 
n '~ ·ı · Çı ı•n Lir tAlebc grulıu 

t tc; ş fin ınuvnkkat knbirlerini 
trck ... . 1 ·ı . 1 r ~ •nz.ım e e~ı mış er ve 

r. b0Yrouşlnrdır. l\lutt-nkibcn 
tışlnrındn öğretmenleri ol· 

~n: ,\lılti şt:fımiz lsrnct lnönU 

1• n koşkU!\de ziynret etmic:· 
ıııı· 1 Şt:fınıiz ve Bnvan lnönU a ~ 

(! ir· ayrı meşğul olmuşlar 
~ tıfntlnrda bulunmuşlnr
snh<l~ bnş" ekilimiz Refik 

d nrıciyc vekilimiz Snrnç· 
~ 1 

~~· 101unuJ orlnrdı. 
•ben ynvrul:ır buyek mil .. ~. 

1 
\ı Abdulhalik Renda vt

~ ~ 
lr cvzi Ço.kmnğı köşkle 

tt "t . 1 d" ~ rnış er ır. 

ŞEHiR MECLiSiNDE 
Gölcükler, mezarlar, aile meskenleri meselesi 

konu~ uldu-büdce gelecek cel.se ınüzakt!re c::dilecek 

~ks~k harp şiirası 
llJ.ci toplantıyı yaptı 

J)Jn B ... lcdiye Meclisinin snnıiin 

bnlkonu her znmnnkindcn kalnbalık

b. 
Snnt 14,:35 . Ynni Şıhir. \celisi· 

nin içtimn .. nnti. Bunn rnğmcn snlon
dnki nzn snyısı Uç beşten fnzln de· 
ğil. 

Ql. 
' rııltı 

911 ~ ~ kara rl ~r alı n an bu içtimada, No rveç 
t 

0
' 0 nya mureıhhasla rı da hazır bulundular 

ıı10 1 • 

Snnıiin locn.;ı'lda mırıltılar var: 
- ,\lcclis kaçla toplnnncc.ktı: 
- 14,30 dn 

l . ~~ (Lı 
• ~k h ı-ıövas) - M"ıtefıkle· 

~·· 1 ıı:·haıp şuı ası dün ve bu· 
c:1 ı il lll) 

1 .~ ıc;ı toplantı yapmıştır. 
arl' 1 1lıad l 

bah . a ngilız Başvekili Çem 
tıye 

~~ I nazırı Çörçıl, Samu· 
~a~._, ktıgiJız ordu şefleıi ve 
~ e ıı-~ıı~raı 1 Pol Re) no, Kam· 
tı ~il» GaınJen, Darlan bu· 
1 l:ti 11 Norveç ve Polonya 

de h 
loı:ıı tızır bulunmuşlardır. 

1 iltıtıda h r· . h 
~1 '-'ilkr ınutte ıklerın taa -
t ınde . . 
rıq ~tçtb 

1 
Yapabılmelerı ve 

~ilt t 
1 rtıeleri için umumi 

~- Catis· ~rı ~ ı olmuştur. 
ihp . 

t \e f. vaııyeti de gözden 
~ itli t 'k• . 1 ilıa, 1 eşrı ımesaı ao un· 

ar al 
~tııQ11 ı n ınıştır. 
oı 4 bu:u 

;)~ <ıııYarı nan Polonya Baş 
a~la,· ın eld e mevcut bü
buı 1Yle rn ·· 

t<t "rıd ucadeleye devam 
trıııştir ."~unu yüks:k komı-

1 

> ...,. ..... ................................... .............. ; < 
! Erzincanda yine şid- ! 
i detli bir zel zele oldu , i 
! bir ç ok ev y ı k ı l d ı ! 
• • i A n k a r a 24 ( Hususi i 
i muhabir im izden ) Erzin : t 
i c and a d ün y ine şiddetli b i r i 
j z e lz ele oımuştur • D ibden • 
i gele n b u yer sarsınlls t ne · i 
i tıcesl o ircok evl.Br yıkı l · ! 
i mı,ur. ' 

.. ..-. . ..-. ............................................ ._. ..... . 

- E .. Şu hale göre. toplnnmn· 
..ı lazım değil mi '! JJ icc: biliyor mu· 
.;unuz ·~ 

- Evet tam 14,30 da .. 
Şeklinde muh:w~rcler duyulm:ık-

tn .. 
Bir tu lu ba~l:ım:ıynn içtimndnn 

dolayı snmiin sabırsızlanıyor. 
14:43. 14'.İO . Fnknt !;it·hir .ı.\\ec· 

lisi saloııundnki azaların snyısı hnlfl 
beşi gt'Çmeıniş .. ilu beştc:n Jc biri~i 
geçen c.:lsede Reio; tnrafından M.edi~-

ten çıkarılması hu~u .. untln emir sadır 
olnn Ziyn Ak"·erdi, di!terleri de ,\\ec· 
liste konu~malıırı ho~ giirllnıııeyen 

azalardan .. 
( Gerisi dörJUncU sahifede ) 

Oslo 
kanlı 

bölgesinde 
muharebe 

ALMANLAR E.LBERON CiVARINDA RiC'AT ETMEKTEDiRLER 

,11,1~ Londrn : ~4 (Roytcr) - Stok· 
' J holm<len wrilen hnbere göre, Oslo 

~ n T 
t ~ t'lı o,\'e gı ı z - Polonya Belgrad polis müdürü me<lhnlinde şiddt>tli muho.rebeleı· ce· 1 

\til'esind ç Kralının yf-ksek dün tevk f edildi rcyan etmektek<lir. 
'tı kiltşı erıd e bahsederek 

1 

Gnzdelerin alı p bugun neşrettik-
... 'lıışlerdsıınrdak i hayranlıkları· leri hnberlerde, lngili:t ve Norveç kı· 
·~ tnntrnın l lıımıw İ-;tikamı:tinde t nrırruza 

ı ı. il~ıı· • R t ) St ~ı . ı t Uelgrnd j 24 ( oy er - ova- ı !)f'Çclikleri bildirilmektedir. ,\ \uttefik· 
~~ 1 

de 
0Plarıtıda bulunan dinoviç zamanında BelgraJ polis mil· ler :Norveç kıtatın ı tnn;amen modern ''t . lt,\itı f'k 1 U ' dil) . e ı erin Norve· duru olan zat bugUn tevkif eclilmi~·c harp malzemesiyle teçhiz dnıiş bulunu 

1'rilıiirıderı statdrıhi «ençlık tnploutısına 

bır bnkış 

• • • 
• '23 Nısarı Ulusal Egemeni k bay

" ramı .. şehıimi?.de l iiyi:k törenle kut
:ıanmış1ır.~: Çocuk Hnfı. sı da biiyük 0 

teza hi.ırat içinde haşlamış bu unmak .. 
tadı. 

::!3 ilisan sabahı ıa·ebe mümcs· 
sillerindt<n müteşekkil kalaba! k bir 
grup ÇocJk Esırgeme Kuru~u önün
de topl;ınmış ve "burada h::zırlanan 
çelengi afnrak önde Halke11i bandosu 
olduğu halt.le Atatürk par~ ına gel· 
miştır. Çocuklar çelengi Ebrdi Şet 
Aıatürk'ün anıtıııa kcydukıan sonra. 

' 
şehir staJında toplanan talebele e iş· 

ıirak etmişlerdir. 

fam saat 9 da stadyomdd top
lanan bınkrce h'alk, t.ılebe ve me• 
murlar tarafır.daıı Halkevi bandosu 
ıle istiklal marşı söylenmek suretiyle 
törene· başlanmışlır. lsıildal ma•şınciaıı 
sonra Çocuk Esiıgeme Kur umu ve 

1 

ılk okullar namına sôylevler 'erılmiş. 
şiırler okanmuştur. 

Müteakiben çocu .larımızın bü
yüklere Çt>ktiği lelgraf suretlerı okun
muş ve bundan sonra hep birlikte 
Cumhuriyet marşı söyleomişlir. 

Marş bil tikten sonra büıük gecld 
töreni başlamışlır. Munla7.am kıya

fetleı le geçen talebelerimiz sık sık al
( G erisi altıncı sahifede) 

YURDDA 
PETROL 
BULDUK 

Ankara: 24 (Telefonla) - Dicle 
şimalinde Siird vila} etinin 

Be şiri kazası dahilinde raman 
dağında yapılm akta olan sond ajda 

1042 me t re deriliğind~ p e trola te · 

sadüf edi l nıişt ir. Mütt- hassısla r ca tet 
kik ed ilmektedi'. ~ t.ıil~ eı 1 b" h ''or. · j "il ı ırı ·ıı uyuk yar- tir. : ,, 

11ıı~ 1 
eli namına teşek Yuzden fazla Almnn kmlud hari· Elberonden t:ırtcdi lt·ıı ı\ l m anlar ---• ••••••••••n•• 

lıştur. ci edih:i~tir. ( Gerisi UçttncU ırnhift de ) 1 



Sanif t ~ 

Gürbüz Çocuk 
müsabakası 

-·-
Yapılan dört müsaba
kada hangi çocuklar 

kaz andılar ? 
Dün sabah saat 9 da Namık· 

<lcemal ilk okulunda gürbüı çocuk 
müsabakası bir heyet huzurunda ya 
pılmıştır. 

Bir yaşından beş yaşına kadar 
elan çocuklar arasında yapılan bu 
müsabakalarda kazananları aşağıya 
yazıyoruz : 

Bır yaşındakiler arasından Me
tin Yılmaz birinci, Fevzi Fazlı ikin· 
ci grlmişlerdir. 

İki yaşındaki çocuklar arasından 
fbrahim Timur birinci, Gürsel Şır
naz ikinci, ' Suzan Gaston üçüncü 

ı 

gelmişlerdir, 

1 Üç yaşındaki çocuklar arasından 
Mehmed Said birinci, Metin Simen 
ikinci ve Doğan Haydar üçüncü 
gelmişlerdir. 

Dört yaşındakiler: İbrahim Si· 
mon birinci, Yılmaz Kemal ikinci, 
Muzlum Gökoel üçüncü gelmişler 

dir. 
Beş yaşındakiler: E•ol Toksal 

birinci: Ayhan Şaban ikinci ve Vu. 
ral Abdu!kcrim üçüncü gelmişler· 

dir. 
Müsabakada kazanan yavrulara 

hryet huzurun fa mükaf .ıtlar tevzi 
edilm:şıi r. 

Bölgede 23 Nisan 
Bayramı tezahüratı 
Kozan : 24 [ Hususi muhat iri-

mizdtn ] - 23 Nisan H Jkimiyeıi 
Milliye Çocu'< bayramı Kozanda ho· 
şa giden üstün bi' şekılde binlerce 
yurddaşın i~tiıakiyle ku!ldnmış, şiir 

'er hitaoeleı okuı n uş ve çocoklaı
dan bir grup kasabanın muhtelıf 
yerlerinde gezmek ~ureti}'lc tezahü
rat yapmışlardır. 

Kozan kırmızı ve beyaz renk 
lerlc süsleıımiş, grce imLan nishe· 
tinde ışıklandırılo ıştır. Çocuk Esir· 
geme Kurumu çıkaı ına bir de mü 
samere verilmiştir. 

E. K. 1 

Tüı .csfö.. j 

PETROL.KAMPINDA 
Ali hocalıda üç grup 

günün 24 saatinde çalışıyor 
Şf'hrimize pek yakın mesafe 

de bulunan Alihocalı köyü enginle
rinde kurulan petrol arama kampı 
son gıin!erde faaliyetini hayli iter· 
(etmiş bulunmaktadır. 

Sondajcılar yüzlerce metre de-
rinliklere inmişlerdir. · 

Elde edilen neticelpr o1cadar Ü 

mid vericidir ki, açılan kuyudan pct· 

rol fışkırdığı takdirde civar araıiyi 
istila ederek ziyaa uğramaması için ' 
tedbirler dahi alınmıştır. 

En yeni sistem sondaj makine· 
feriyle yapılan ameliyeJe üç grup 

üzerine günün 24 saatinde çalışıl· 

maktadır, 

Şatk bölgelerimi1.de daha H i 
grup petrol aramaktadır. 

Jeolojik, Jeofizik tetkikler ve 
bilhassa sondajlar büyük ümidler 
vermektedir. 

Tüı kiye petrol arama g'upları 
umum müdürü Bay Cevad Eyub 
Taşman vaziyetten pek memnundur. 

Atılan adımların müsbet ~eticdere 
doğ•u ilerlediği teyi i edilmektedir, 

Stok demirler 

Başmuharririmiz 

Başmuharririmiz Ferid Celal Gü 
ven dünkü eksprrsle şehrimize gel
mişlerdir. Başmuharririmiz birk;tç 
gün Adanada kalacaklardır. 

Avcılar arası atış 

müsabakalarl 
Ayın 28 ci Pazar günü saat 14 

de koşu yerinda Adana atıcılık ve 
avcılık spor ~u'übü tarafından uçar 
güvercine çifte ile atış musal>akala
rı yapılacaktır. 

Bölgemizin tanınmış avcılarır.ın 

iştirakiyle yapılacak bu yarışmalar. 
da birinciliği kazar.an kulübün 940 
yılı avcı başı unvanını alacakhr. bun. 
dan maada birinci, ikinçi ve üçüncü 
gelenlere m<'dalyalar tevzi edilecek 
tir. 

I tış'.ı binbaşı Bay Necdetin ri
yaseti altında üç kişilik bir hakem 
heyeti nezaıe t edt"cek tir. 

Avcılar da hı erkenden toplu bir 
halde intizamlı yörüyüşle hıpodroma 1 

gidecekler, meıasimi müteakip atış- ı 
lara başlanacaktır. 

Çok heyeca'llı ve f'ğlcnc~ li ol· 
ması tabii hu1u·11n bu müsahaka!arı 

, 

ge11ç\e 
Halkevi 

----:yab 
Konya, Niğde 5

1 
r 

d .. ıktJ 8 Q~ 
un Ç riiJ \ 

· ençle 2 
Adana Halkevı g ~ 

. ··ıere 
şer temsil vermek ~ . "e bil 
Niğdeye gideceklerın• t•ııı• 
hat için -baıırlıklarını ıerijjl~ 

k GenÇ 
larını yazmıştı · h 

1 
r e 

şehrimizden Konyaya. feOI~ 
etmişlerdir. Halkeviııuı . Reifl 
lu gençleri bıışta Halkevı'de 
z:ad Güven oldutu h• d• 
gençliği tarafından gar ., 
mıştır. h ti bl 

Genç~erin bu seYa. a 
kadar devam edecekti'· J 

Sanat okuihıt 
__, 

a1e 
Mütedavil serrtJ 1 t 

1 e e 
işleyen ate 'f ' 

ated' 
Sanat okullarında an ~ 

maye ile iş1emek üzer~ 1 ::,i 
atelyelerin çalışma şek•. bİ' 
da Maarif Vekilliği yen• 
name baz rl amıştır. 

·ıe 
Bu talimatname 1 ~i 

sermayenin talebe he5~11e . ·ı . . . tb·•- mevkıı tırı mut ışı ta ı-. 
. Je 

tır. tel~ 1' 
ikinci kısmı olan a ,,ııtD" 

' 

da bı.J ,~ 
şan ve mezun a. ın ~ f 
tifade edeı.,i(mrsi keyfi,:ir• j 

tatbik mevkiine geçece 11 ~ıı ' 
· eı•• 11 ~ Sanat m~kte~ı 111 

1
,, 

Hükfıuıet satın alacağı 

cinsleri bil dit di 

atelyelerde iş yaparak ~5,tıfl 
herkesin seyir etmesini tav iye t de- bilecekler ve atdye tesı 

Hükuruetin satın alacağı demir
lerin cinsi ticaret müdürlüğüne bil-
dirilmiştir. ı 

Buna gört", 6, 8, lQ, 15 ve 20 I 
milimetrelik çubuk demiıleıll", 1 O t- 20 

milimrtrelik lame demirler ve 20 mi 
limet relik potreller hü k u·net tarafın 

ıiz. 

Bir suç tasnii 
Hasan oğlu Abuzar adında biri 

genel kadınlardan Fatmanın odasında 

esrarlı sigara bırakmış ve Fatmanın 

odao;ında müşterılerine sigara içirdiği
ni zabıtaya ihbar etmek surelile tas
niatta bulunduğundan hakkında kanu
ni muamele yapılmıştır. 

tifade edebileceklerdir. . .. 1' 
tf111' ~ 

Vekillık tali natna!1'1 ctıf· 
lar111

" ·r him kısmını da hazır ektıJ· 
· ı J. jltC bütün okullara bı .Jtr ı 

Tarlalarıtfl'.fi 
mücadele 

1 

~·c1ıe 
1sıı 

ŞEHİRDE HAVA 
1 

dan satın alınacaktır. 
( 80,000 ) Lira 

Milli Piyangonun 1. inci çekiliş 

biletleri satılığa çıkarılıııı~tır. Bilet
lerinizi hugunden alınız. 

·Yansı dol3 ~tı 
bir tavı' 

Şehrimiz ie dün gök yüzü kapalı, 
h .. va hafıf rü1garlı ve y1ığn uılu idi. 1 

En ço'< sıcak gölgede 28 dere
ceyi lıulmuştu. 

Müteahhidlerle bu cins demir. 
leıi krndi İnşaatında ~ullanmak mrc 
buriyetirıde olanların malları alınmıya ı 
caktır. 

( c0,000 ) Lira_yı kazanacak olan 
bilet belki de yarına kadar satılm11 

olur. 

NıS"' Gııutenizin 23 1 .. ,h,s 
1 oLI ·ıf,J 

rih ve 4710 sayı 1 f,•'1 
' 4 '-1 olafl .. ,, 

r--.-..--------------------------wwwww m•.rK arı rnıu arız k ti"' ,, 
~ resine karşı yapılac:t11lıJkl~ 

sulleri yazısında toh ,1ı11d' t"l 
ci ağız pamuklardan ,.,efl I 
mışdır ki bunun ta~' edif 
tası olduğunu tahı1l11•1 t;ııJ ~' 

1 
Garp cephesinde, sıkışıp kalan 

Lüksemburg telaş içindedir. Bunda 
da şüphesiz haklıdır. 

Lüksemburg 2;80 kilometre mu· 
rabbamda, 300,000 nüfuslu bir hüku· 
mettir. 

Almanya. Belçll.a ve Fıansanın 

arasındadır . Lüksemburg 250 kişilik 

bir orduya, 180 kişilık polis kadro· 

Lüksemburg 

1
- OÜNÜN MEVZUU 1 
--·--
suna \"e 54 mebuslu hır 

hiptir. 
mcclıse fa· 

Lüksemburg çc.k faal bir endüs
tri sahasıdı~. Dı-mir ocaklarında 8'l00 
kişi çalışır. 

Bakır, An iıninvan, kuı~un 

denleri ve demir sanayii vardır. 

'bl ,,, 
ma ra : Penbe kurt gı ııııı1' iv~ 

pamuklarımızı koru ıoP ~ 
luğun daimı ilk ağıt ·ıe -~ 
muklardan alınrıı•:;ı ~ili'~·~ 

Bu bölged..: yağ ve meyvelik · 
lerrie oldukça zengindır. Liiksernbıı:-

gün en meşhur şeyı güldür. ·ıeb' 'ı derece önüne geçı d•iıs' 
l.fık,embu: g baştan bRşa yeşil haşerenin tahribatı 

1
,,d' 

ve ormanlıktır. Şimdi Lüksemburg"da üçüncü ağız paınuk, ~ b:f. 
bir bü~ük düşes vardır ki ismi "Şar· dan tohu nluğun kst 

1 ~~ 
" ••• alınmaması ve pa 1 

lot dur. 1 ıııı.ı" 
( G"ıisi altıncı 



12 Kuru~ 
,., )'/ık 1200 6 

a " 600 
ı 

,, 300 ,, 100 
ı, 

t bDdış ınernleketler için 
ı. t eı· 
~ llıasr f 1 değişmez .yalnız 
2, 1~. 1 ıarnmedilir. 
~t arılar için idareye 

tdilıne)"d" 
ı ar. 

POST ASI 

1 
~~---

halka ait 
araziler 

) :a: 24 (Hususi muhabiri· ı 
~~ . Maliye V tkaleti. hazine 

•ıt a . . "k k ltıl t razının mı tar ve ıy-

~abite karar vermiştir. Bu 
k ılerdc hazine ta rafından 

•ra . 
~•b' Zı tevziat ve kıymet· 

ıt şekli ~çin bir izahname 
1~ ve alakalılara gönderil-

~ kaınlar arasında 

Türksi:zü 

ALMANYA iSVEÇi 
TEHDiDE BERDEVAM 
Londıa: 24 (Royter) - Alman· 

ya lsvcçc karşı tehditkar vaziyetin 
de devam etmektedir. 

Almanyanın hartkatı lsveçte 
merak uyandırmaktadır. Fakat bun 
dan lsveç halkı istiklalini muhafaza
ya karar verdiği için metanetini 
muhafaza ttmiştir. 

Alman tayyare 
üslerine akın 

Londra : 24 (Royter) - lngi 
lizler dün Almanların Zis. Sti\ven 
ger ve diğer iki hava üssüne şim· 

diye kadar görülmPşim bir taarruz 
yapmış ır. 

Üslerde yangınlar çıkarılmış, 
büyük tahribat olmuştur. 

lsveçte polislerin yap .. 
t.ğı araştırmalar 

Stokholm : 24 (Radyo) - Lin
kopeng bölg•sinde polis araştırma· 

lar yapmış ve bazı kimselerin evirin 
de şa,.anı dikkat ve.sikalar ele ge
çirmiştir. 

GARPTA 
VAZİYET 
Cephede topçu diiellosu 

ve mevzi çarpışmalar 
Patis: 2-1 (Havas) - Dündenberi 

Mozel ile Briz 'arasında iki taraf top· 
çusu a asında ateş kesilmiştir. 

Vaj etkelerinde Almanların yap
tıkları bir bııskın püskürtülmüştür. 

lgitterede yeni vergiler 

Londra : 24 (Royter) - İngiliz 
Maliye Nazırının beyanatına göre, 
İngilltrede içkiler ve tütüne ağır ver 
giler konmuştur. Postalara da zam 
yapılacaktır. 

İsviçrede tevkifat 

Londra : 24 (Royter) - lsviçre 
polisi şübheli adamları tevkife de
vam ~tmektedir. 

Kömür mad~nlerinde amele ü. 
zerinde araştırmalar yapılmıştır. 

1 

Almanların bir haftada 
kaybettikleri gemiler 

Sahife J: 

Şimali Suriyede 
seylap faciası 

150 köy su altında 
Şam: 24 (Havas ajansı bildiriyor) 

Şimali Suriyede Fırat çok yükstlmiş 
ve ovaya taşmıştır. 150 köy sular al· 
tındadır. 

Ramada - Rağdat araeı köprü• 
lerini selleı götürmjş ve münakalat 
sekteye uğramıştır. 

Bir japon heyeti 
Şiliye gidiyor 

Tokyo : 24 (Radyo) - japon • 
Şili ticari münasebatım konuşmak 
üzere bir japon heyeti bugünlerde 
Şilıye gidecektir. 

Oslo bölgesinde 
kanh muharebe 

( Birinci sahifeden artan ) 
ise nıudhiş tazyik karşHında ricat et
mektedirler . 

Londra : 24 (Royter) - Norve\J 
harekatına Kanada!~ cUzU tamlnrında 
iştirak ettigi hakkındaki haberler aaıl
sızdır. 

Norvcçdeki harekiıtı İngiliz -Fran 
sız · Norveç askerleri yapnıaktadır. 

Mamafih heyeti seferiye içinde tek 

1 

Tuk Kanadalı kuçuk zabitler buluna
bilir. 

Amerikan - japon müna· 
1 

sebetlerinde gerğinlik 
~·: 24 (Hususi) - Dahili

,,~ 1• kaymakaı.olar arasında 
~ •sta değişiklik yapmakta-

~tı:lı~a hazırlanan kararna· 1 , . 

\~ hJksek tasdika arzedil- Bulgar heyetı Moskovada Londra : 24 (Royter) - Bahriye 
nezareti .Almanların 13 nisandanberi 
!ion bir hafta içinde kaybettikleri ge· 
milere dair maltı.matı neşretmiştir. Bu 
na göre Almanlar, buyuk hacimde on 
bir gemi kaybetmişlerdir. Bunların 

mecmu tonu ·150,000 <lir. Bu raka· 
mm yalanız :>2,000 tonunu Almanlar 
Narvik önUnde kaybetmişlerdir. 

Tokyo : 24 (Domey) - Ame
rika ayan bahriye t.ncüme11indcki 
konuşmalar esnasında bir azanın 

Amerikan - japon harbinin gayri 
kabil ictinap olduğu hakkınd . ki b~ 
yanatını japon matbuatı şiddetle 

tenkit etmektedir. 

~iştir. 
~' 
· ""ad d ·· )\tf yosu un 
}~ 'aliyetine başladı 

'•ıı . 
b11~tı CRadyo) - lran 

~ te ". 19,87 kısa dalğadan 
1 bir Çftııştir, Radyoyu lran 
~ltlif "~tukla açmıştır. Rad· 

dılterde neşriyat yapa· 

~ 
'~t~~ın müttefiklere 

ıı vapurlar 
~ ~. 2 
~~'ha 4 ~~adyo) - Ame. 
) "'Gttefı rbının başlantıcm· 
lQ,Ooo klere muhtelif ha· 
' tonluk 188 vapur 

~~,~- . 
'fa· d•kı Reksist 

illf• 
. 18•h halinde 

i .. 24 (R 'd "ti 'i İnf· 8 Yo) - Rek 

ld~ b
1.'•h hılinde bulunu. ,, 

'' ·~ı çok azalar ve na· 
•rı iıt"f . 1 ı a etmış er· 

'\ ............._ 

1 '~ .. li ------
~ '--'Yeti içtimaı 
~': 24~ 

) b ~ Hususi ) - Ve
• '11lUn 

~lıldt Uoktor Say· 
ttlif toplanm1~ 'Ye ruz· 

lalcacl" leri mUzake· 

Moskova : 24 (Radyo) - Sov
yet - Bulgar ticaret müzakerelerini 
yapacak olan Bulgar ticaret heyeti 
Moskovada koıwşmalara başlamış 
bulunmaktadır . 

japon mecliside bu beyanatı pek 
fena karşılamıştlf. 

GONON M 0 H 1 M MESELELERi KARŞISINDA 

• 

zaferin sürat' la 
1918 den 1939 .senesine kadar geçen za

manlarda Avrupadaki büyük devletlere tabi mem
leketlerde fikri ve siyasi büyük değişiklikler ol
du. 1917 de Rusyada Çarlık yerine ihtilalci komü
nistler hakim oldular. 1923 senesinde ltalyadaki 
faşistler, 1933 yılında ise Almanyadaki Naziler de
mokrat idareler devirerek idareyi ellerine aldılar. 
1937 de Çin istilasına başlayan Japonya hükumeti, 
lnıiltere, Fransa, Sovyet Rusyadan başka, Birleşik 
Amerika ile de en büyük iktisadi, siyasi ihtilaflar 
meydana getirdi. Felemenk hükumetine ait 70 mil
yon nüfus, çeşitli iptidai. maddeleri ihtiva eden Su
matra, Cava, şarki Gine gibi Adalann mukadderatı 
meselesi, mezkur büyük devletlerin Japonya ile U
zak Şarktaki ihtilaflannın büyük ve tehlikeli kısım
lanndan birisini teşkil eyler. 

Şimdiki harp ileride genişler, dünya millet
leri mücadelesi şekline girer mi, girmez mi'? Bu 

• • 

temini lüzumu 
cihet, lngilterc ve Franıamn, demokrasinin, garp 
cephesinde, Norveçte Nazi Almanya ordusunu az 
zaman içinde veya senelerce sürecek harpte yen· 
meleri esasına göre tayin edilebilir. Müttefik dev~ 
!etlerle lngiltere ve Fransa arasındaki harp uzarsa, 
tedricen ve küçük devletler arasındaki ihtilaflı me
selelerin yeni, yeni genişliği tahmin edilemiyecek 
muharebeler doğurmasını beklemek icap eder. 

· Bu sebeplerden, büyük demokrat devletlerin 
kara, deniz, hava kuvvetlerinin garp cephesinde ve 
Norvcçte Nazi Almanyaya seri kat'i darbeler indi
recek hareketleri, zaferi çabukça temin etmeleri, 
lazımdır, 

Harp sahalannın genişlememesine büyük ve · 
kat'i çare, şüphe edilemez ki, müttefik devletlerin 
Almanyaya karşı zaferi seneletce değil, aylara tak
sim ile kazanmak planını tatbik etmeleri, tahakkuk 
ettirmeleridir. 



e : 

Almanların 

deniz zayiatı 

~ Ail ançhester Gardian gaze 
•I W U t'"sinin Alman donanma 

zayioıtını bülasa eden 
~ahri muhabiri şöyle yazmaktadır: 

... Alınan don tnrn \Sl z tytat nisbetinin ı 
aırf a Jedi yeku ıdın çok dah ı ma· 
.ııidar oldulu anlaşılmalıdır, 

Alm2n donanması artık bi; kud ' 
nt ifade ctmem~ktedir. Bugünkü 
zayiat nisbetirıi 1916 Skagerrak mu 
harebesi esnasındaki Alman açıkde
niz fılosuna tatbik ederstk, mLsali· 
mız ~aha canlı olur. Bu filoya Al
manların bugünkü uyiıtları nisbe· 
tinde bir zayiat vermek için, fngilız 
donanmasının " Skagerrak'da 13 
zırhlı, 8 kruvazör, 27 destroyer ba-
tıı ması icabederdi. Bö•ıle bir ihti

mal varid olmasayJı Clahi, o zaman· 
ki Alman donanması bu zayiata 
rağmen, ufak v1: lakin izrar kabili 
yetini haiz bir kudret olarak kalır· 

dt. 
Alman ttk anıharbiyesi bizim 

n.ukabil darbelcrimizde denizaltıla

rın ian istifade eJc!ct!ğimizi elbt tte 
müdrikdi. ~una rağmen, Alman do· 
n~ıımasının Gneisenau ve Amiral 
Shecr gibi büyük cüz'ütamları des· 
troyerler tarafından refakat edil
meksizin vazıfeye 'gönderilmişler· 

dir . 
Denizcilık tarihinde, Narvikdeki 

büyük Alman destroy~rlerinin kay· 
bı ribi g5ze batacak kadar fuzuli 
bir malzeme israfını nadirtn t~sa 
düf edilmektedir. ikinci bir tilbye 
h•tası nakliye gemilt.ri zayiat nis 
betini ar ttıı m ştı r. 

9 Ni.>anda, bir lngiliz denizaltı
ıı •Amasis., nakliye gc!mİsinı batır 
rnıı, bundan maada, ayni günde, 
Aurust Leonhardt, .. lonia.. ..,\fo . 
orsund. g,.mileriyle ismi tesbit e
dilmeyen diğer bir gemi batırmış 

lardır. 

10 Nisanda, asker do1u Alman 
nakliye ge.nileri Marstrand açıkla· 
rında ve lsveçiu garp sahillcıinde 
taarruza maruz kalmış , 2 tanesi 
batırılmış, 4 tan•sine de torpil İl'a· 

bet ,. t Tiiştir. . 
l 1 Nisanda, • Alstrr.. gem ısı 

f ngiJizlerce müsadere edilmiş. "Ma· 
inı-,. gem;si de mürettebatı tarafın· 

Jan batırılmıştır. 
"Skagerrak,. adlı petrol i'"misi 

ayni aki ıcte uğramıştır. "Katte· 
Jcot., ismindeki petrol gemisininde 
Norveçliler tarafından b.: tınl mış 
oldutu resmtn tebliğ edilmiştir. 

Ticaı et ge-mileı im ize temin et· 
tiğimir; refakat gemileri s;stemi Al 
manlar tarafından tatbik edilseydi. 
bu topyekun imha hi~iselerine mey· 
.dan verilemezdi. 

1 l Nisanda gerek müttefikler 
ve gerebe kendi mÜ•ette'..>atı tara
fındın batırilan nakliye gemil~ri za· 
yiah Almanlar için çok daha meş· 

aun bir mahiyet arzetmektedir. 
[ Gerisi altincı sahifede ] 

TürkH.'ı 

B a ı k a n ıa r ı n suıtıLJ 

Bu, Norveç 
pek baglı 

harbinin 
olarak 

neticesf 11° 

görülüyor 
J{olı 

1 Jaııı 
Sunday Di•paç gazetesi Alman

yanın ne gibi sebepler t:ıh.hnda Nor
veçi işgale mecbur kaldığını bildir· 
mektedir . 

Gazete ıöyle yazıyor: 
"Almanya N orveçte kendisini 

karşılayacak bir mukavemeti biç bek
lemiyordu. Rus yanın Finlandiya işin
de olduğu gibi Almanya da mUmessil· 
leri ve casuslA.rı tarafından yanlı~ 

baberler ıılmıştı. 
Almanyayı İskandinav memleket

leri Uzerioe atan sebepler 'unlardır: 
1) Stratejik sebepler : lngiltereye 

karşı daha çok hava Uc;sU t~min et-

mt"k. 
2) lktisad l <ıebepler: Ablukanın 

gittikçe buyuyen tazyikini azaltmak. 
3) Siyas1 sebepler: ltalyaya tesir 

etmek n Alman milletinin itimadını 
arttırmak. 

Bu hareketlerin Romadaki ak.is· 
leri fevkalade oldu. M.oskova i<1e ta
arruzu iyi karşılamadı ve Rusyonın 

Ş EHiR MECLiSiNDE 
Gölcükler, mezarlıkbr, aile meskenleiİ meselesi 
konuşt1ldu - büdce gelecek celse müzakere edilecek 

( Birinci sah;feden artan ) 

1.n .. anın <1amiin balkonunu şehir 
meclisi, meclis salonunu ise:samiin sa· 
lonu sanacağı geliyor. ÇunkU samiin, 
içtima ıutine çok daha riayetkar ! 

Nihayet 14,5;) de fehir meclisi Uç 
beş eksiği ile tam kadro"unu aldı. Sa

.at ı;; de de reis mevkiine gelmi~ bu· 
lunuyordu. Valimiz Faik OstUn de 

celseyi takip İçin ge1mişlerdi. 
Yolclama yapıldıktan v~ eski 

zabıt hü 'a · ası okurıdu~tan sonra,ruz 
namenin birinci mıdJesini teşkil 

ed~n yeni meurlığın yeniden, e~as
lı b;r şekild.: tanzimi ınevzuurıun 
müzakert"sİne başlandı. 

Reis, bu yol ia :m •r ve tezyin 
enclim!nİ titrafındın v~rilen muba 
tayı o'cutup ".:ni p an hakkında fen 
müdürünü l verdıği iuh 1tı mütea· 
kip bu hurni fa auların mütalaa!..· 
rım sordu. 

Bir kısım az ... yeni p . a ıda m ·zar 
lar arası yollarının genişleti l diğini, 

binaenaleyh bir ço'< mezarların yo
la kalbolJuğunu, şu h1Je gö e bu 
mezar sahiplerini keyfiyettt'n h:ı'1er 
dar etmek lüzumunu ileri SÜ· müş, 
Reis Kasıı~ Ener burıa " eski planın 
tatbik edilmemt'Sİ, bu yüz.Jen me· 
zarlığın bin bir ş~kil arz · tm~kte bu
lurırluğu v~ bu vazivetin en pıa· 

tik şekilde teb.iıl edılciiği ,, cevabını 
verdi. 

D ğer bazı azıl~r s-ttılan mezar 
sahaları.ıın paha'ı o'duğu yolun iaki 
mütalealarını serdetmiş! r, az~dan 
Hasan Ataş ise, bderfiyeııin aile me 
zarlığı s:ıtmık hususun la ht J tayin 
etme11 ·si veya tayin e filen ha Jdi 
genişletmesi lüzu nuo.J ileri sirerek 
ezcümle şöyle d.:miştir: 

- M !Seli ben 16 kişilik bir aile 
meurlığı sıh1111 alitbilmiş bu'unu . 

yo un H ılbu'<i bu s th1 bizim aileye 
yetmezi .. 

Ve şunı,ı ilave ttmiştir: 
- ~u yolda bir takririm var. 

Dı:arı fa mıki ıe je yazılnnkta şimdi 
gclecı::ktir. • 

Belediyenin bir kita'1et oJasında 
yazılmakda olan takrir Riyasete 
arzediledegin, mezarlaı arası yolları, 
mezarlık sahası fıyatları h~kkında 

türlü türlü noktai nazarin serdedil
miş ve taın 22 dakika sonra m1ki· 
neden çıkan takrir okunmuş ve bu 
mczarhk mevzuu s~at 16,30 a kadar 
sürmüştür. 

Netice : Belediyenin her arzu 

edene bir parsele kadar (289 met· 
re murabbaı) yer vermesi ve mezar 
yerlerinin metre murabbaı iki lira
dan satılması kararlaşmışhr. 

Rıızn:ımenin ikinci madJesini teş· 
kil edı-n, bina cebheleri ve me~ken 
inŞdSI mevzl!u hakk!ndaki mazbata 
okunmuş, hina cep,helerinin 1 O met
reden aşağt olmaması yolun.Jaki En
cü nen fıkri bir h ıyli münakaşadan 
sonra yerinde görülmiyerek 1 unun 
esaslı bir surttte tetkiki için tekrar 
encümt ne havalesi karnrlaşmıştır. 

Üçüncü mad teyi tı şkil eden 
"Kerestecilerin ş~hir h~ricinde ayrı
lan bir mahalde toplanm~sı,, yo 
lu?daki mazhata ise ka1'ul olunmuş· 
tur. 

Müteakibtn, ş ·hrin imu planı 
hududu içinde halen m,.vcut on~ir 
göicütün kurutulmısı yolunda vila
yetten gelen tf'slcere üıerine riyase
tin yazdığı ve F m müdürlüğünün 

verdiği rapor okunmuş ve üzerin 
birh~ylı durulmuştur. 

Fen müdürlüğü rap<>runa göre, 
• u gölleri kurutmak büyük ve kül· 
fetll bir iş. Yüz küsür bin İira la· 
zım. 

Bir kısım az-t ise buna m.uteriz. 
Bu işin pratik yollard'n behemehal 
halli lüzumunda rnu,ir. 

Şu fikirlerler yürütülüyor: 

- Bu gölcükleri kurutmak için 
bu sahalara okaliptüs dikelim. Oka
liptüsler birer tulumba gi;bi bura
daki suyu çekerler .. tecrübe ile sa· 
bittir bul 

Reis - elimizde buraya ekecek 

İs veçteki elçisi tr 11 ttıı' . ıııaııı• ııt 
Rusyanın katıyen aı foll "' 

· d' a..<olot0 ıı dığını bıl ırerek, ,,,. . 
0 

~,·t\01 

k. ''""o .. farihli nutkunda ı 1 .. <ııı' b' ıııı .. , 
v~ Norveç ile hiç ıı:· I tt• · 
,roktur,, sözlerini hııtır: ,•tt ~e 

Fakat Berlin, l\1°~ olc"'(,11 
• (\ l 1 

arasındaki mUzakerenı 11<all 
l 

. Ba 1, ve bu mUzakere erın )tln ı 
bitaraf devletleri ~·ııkın~,.8ıı•" 
ettiği muhakkaktır. Rub~r çır' 
rabya işinde mu-;Jihane 

1 

dı~ı da hi~solunmaktadı~·. tİ'e 
' l · •azı' e . ı } ugos avvanın • • sııb•.<'. 

yUz nnziktir. Bukreşte ~ttcfı~ 
buvuktur ve vnkında ın ııı'tı' 

J ~ ··rUŞ 
mharbiyeleri ııra'iında go 
pılacaktır. çtl 

Gözler hep Hor~• 
Je" 

b't rllf 
Butun Balkan 1 

" 111iı 
h h b. uoıO , t 

için, sul veya ar ın ~11rt 
tarafların hürriyet veya eıdııP' 
Norveç harbine bağlu 0 

luyor. . Jc. 
BugUnkU htldiseJerıll f ıot 

ilk neticeler bııtun bitar• 11r~ft 
lerde nazi ve komunist P ,~ 

k r~• bu partHcr ajnnlıırana 8 

birler almak oldu. ~· 
Ş h bTriııı unu aber vert: 1 1 ,-t 

dinav nazileri Danimar1'~1ı(e 
çin i~galinden evvel Mu~ı·tİ' 
olan gizli bir içtima• 1 ~ 
lerdir. 

1
.t'' 

·ı ·t, 
Mahcsllt nazi teşkı a J 

,h.f 
( Gerisi altıncı 5 



~ 1 
:l'tldaşlarla 
lıt1şmalar 
:~ı: Bir merakla hesap 
'ı'llf: 

dtıı r· Tü, kiye' de sarfolunan 
G;~e on tasarruf edilse 

?tııili ~çulc milyon liralık az 
.'ır.ı,. 
'çiıı ı~ . 

~til uzuınundan fazla 
G •t ttınet 
•~~ört tele er f abrikamızm 
d .. er Yf'tmene, eslciıini 

<>viz ._ 
~•I verercııt almaj'ıa 
L •rız. Şimdi ise döviz, 
~u,ı 

dd•t: "' 
de 'I "e lokantalarda önü-

Tüıksözü 

Kayseri~-Adana takım,arı ~ 
arasındaki son maç 

Yurd maçı 
6-1 kazandı 

t 

. ~" ekınek çok lcerre yi-
~~~ ·zd"~ fazladır, ~rtar ve 
\ b.a değılıni? 

Pazar günü şehir stadında Kay
seri Erciyes spor kulübü takımı ile 
Adana ldmanyurdu takımı arasında 
yapılan futbol maçı çok hararetli 

la yapdığı maçlardakinden -daha t 

td,yımızı dı•arıya sa· 
tt' . y 

11bıze para sokacağı· 
ı •rt L 

'tı)o 1 ııt olarak çöp ttne· 

~e~~z. Ooun için önüne 
\ti, 'Cciin kadar ekınt:k 

tt •rıf)arlarımız daima 
ve butday ihracatımız 

"~ ~ t~vterse ne çıkar? 
duıerse kıyamet mi 

olmuştur. · 
Havanın güzelliti ve maçın tah 

min edilen heyecanı ıtadyoma bin. 

lerce spor sever toplamıştı. 

Kayseri tıkımı bu üçüncü ma· 
çında artık Adana stadına iyice alış 

mış oldutundan milli mensucat spor 

HAYVAN 0RETl~i MESELESİ 

GU.nliişl 

üstün bir faaliyet göstermekte idi. 

Fakat buna mukabil ldmAnyurdu 

takımı daha çok enerjik oynadığın

dan daima hakim bir vaziyette kı
lıyordu. Qyun başı:lan sonuna lcadar 

böylece dev!m etti. Ve neticede 

Yurdlular maçı 6 l gibi büyük 

bir farkla lehlerine bitirdiler. Genç· 
leri tebrik ederiz. 

Tilkiler 
Arjante lilkilerin ( gümüşi tilki ) memleketimizde yehttirih1Jes~ için is

panyadan geçen ,en~. bir mütehassıs ~tirilmiştir. Su mfitetias!'ıs JaP-9nyada 
senelerden beri ikamet e~e!" ve vatanına dönmüı bulunan bir Türk vatan

daşıdır. 

Şimdiye kadar, memleketimizden birçok ham tilki kürkü, terbiye gör· 
me~ ifir Alm~nya v~ Amerikaye ihra~ olunmaktaydı. 

Türkiyede bulunmı.an ve bütün rneml~keılerde flk bayanların arandık
ları rönar Arj1nıeler Kanadının datlık ve karlı mıntıkalarında yetiştiıilir. 

Bütün anadotuyu kars yaylalarından Uludağına kadar dolaşan bu Türk 
bu cins tilkilerin yetişıirilmesi için lOuo metreden yüksek bulunan kars yay· 
lalarını münasip görmüştür. 

Damızlık tilkiler Kana dadan relirilecek ve bunları yeşiştirme te muvaf· 
fak olduğumuz takd irde yeni ve enteresan bir ihr jcat şub~si kazanmış olaca· 
ğız, 

i A y E 

di~e b 
•tardı.Ben bir~z 

dan da kapı hırsla çarptı paılc1yan 

a..~'-llclıklı kıtpıdan Çlktı penc•ıeye kar~nltk bir bakıtla ba· 
~._ "rte blfl d lcarak durdu. Bay Nc1fi gülümsedi, 
••tıt 1 '-•)ıa ı_ 8 ı. hafıfçe q1JMJflarını ıitkti: 
~ ~rı .. '"t•mında pm· • 1 h k 
ti ~l~J.ltn göle uzun ., şte bir dram d!h~. Da a il 
~b 1dız.aı~zdı. Fakat bakışt• ne olduğu hemen anlaşı 'ıv~· 
h): ~" bır~r ~ ~f~' fan· riyo. c,o sekiz, on dokuz fJŞıncı.a.· 
,.t~,~. nız H~f,alta tuttuğunuzu ICopırmak, 
"' 6~o, ~ç~~~I taıı döşeli ıerbut yaşamak iıtiyorsnuı. Evde 
~ "'•nde lülbülltr kavga tttin;z, işittiğiniz çirlcin söz. 

~·li.,de d . lerden ıgoa YRJ.dM fw1Jlı91J. V ~ 
~~tek ~rın bir srssizlik h"'men pişman oldunuz, geri dönl'Qek 

\ı; llİıd-kıttı bit evi bir istiyorsu?uz. Falat gururu'1UZ bı· 
t,.. u. Pencerelerin· raknuvor ~hl g"""'çlilcl. 

ıL '''li k . , .,. •. 
:". ~. 1'11lızı bir göz Bay Nafi yüksek sesle tekrarla 
fit._ Qlrd b" "ela l en 1re bııı a 

llrıdan; arkasın 
dı: 

- Ah! gençlik! dedi. 

-----Nak/t'den -----

Hikayeci 

Genç adım tRpuklarının ü~rinde 
döndü. Karşısmdaki beyaz saçh ıh
tiyara pek de hoılanmıyacatı bir 
bakışla bakmışt • Bay Nafi bir şahin 
Jiam~iil, dini pencrrcai aydınlan
mış eve uzatarak: 

- Sipn bulupacatmız yer bu
ra11 deli', delikanlı oraad dedi. 

Genç adam titredi, bir adım 
kadar geriledi. Dalgın bir tavırla: 

• - Oh! Hayır .. dedi. 

1 

Sahife S 

': . ·BUGÜNKÜ PROGRAM 1 

TÜRKiYE RADYO OIF0Z1YON 

POSTALARI TÜRKiYE RADYOSlJ 

~NKARA RADYOSU 

PERŞEMBE 24 - 4 - 1940 

l~.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayarı 

12 35 A J A N S ve Meteoroloji 
Haberleri 

12.50 Müzik 
Çalanlar : Fahri Kopuz, Ce"det 
ÇaAfa, izzettin ökte, Vcc'he 

1 - Okuyan Samahat Ôzdcnses 
13.30/ 
14. 00 Müzik; Hafif müzik ( Pi) 

18.00 Program, Memleket Saat ayarı 

18 o5 Müzik: Radyo caz orkestrası 
18.40 Korıuşma ( Çocuk csirğeme 

kurumu tarafından ) 

18.55 Serbest saat 
19.10 Memle"et saat ayarı, Ajans 

ve Meteoroloji Haberleri 
19,3() Müıik: 

1 

Çalanlar: Rıışrn Kam, Vccihe,:Cev· 
det Kozan, 
ı - Okuyan: Mü7.eyyen Senar 
20.15 Konuşma ( Sıhhat saati ) 

2o So Mü1ik: Fasıl heyeti 

21.U Müı.i.k: ~ady9 orkestrası (Ref: 
Or. f . Praelo~ius ) 

P. j. Çaykofski; Konçerto Re Ma
jör ( Keman ve orkestra için ) 
Solist: Josd Arnoldi Zirkin. 

22,05 Mü~ikı Oeanna Ourbin,in pla 
ları 

22.15 Memleret saat. ayarı, Ajans 
Haberleri; Ziraat, Esham -

Tahvilat, Kambiyo - Nukud 
Borsası (Fiyat). 

22.~ !tfüzik: Cazband ( Pi.) 
23.25 
23.30 Yarınki frogram, ve Kapa· 
nış. 

Bay Nafi cevap verdi: 
- Evet, evt-t.. daha bıran evvel 

gui diinmeic iıteditinizi inkar mı 
edeceksiniz? 

l1 i siyah gözleri. üzeri henüz 
tüylenmemiş du Jakları hayretle a· 
çıldı, 

Nedep .. Neden biliyorsunuz? 
Bay N~fi bir peygımber tavri

ile rolini genç a~amın omuzuna koy: 
du. 

- Sus. delilcınh' dedi. Beo hJJ 
den anlar.ım. Geri dönmek arzunuzu 
yeri ne getircmeJ!!t kle büyük bir 

hf t' iıle) or · unuı. 
:iapsa r ı keiilen genç yalvanr 

gibi. 
- istemiyorum, istemiyorum ... 

dedi. 
Bay Nafi eli alayh bir scıle: 
- Hıyar, bunl1rm hepsi lift ıa

valh çocuk! :Yüz adım ötede sizi, 
,im ii benim yanımda durduran kuv
vet gene 4urduracak ve size hayİu-

( Gerisi altıncı sahifede 
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Milli Hakimiyet bayramı " 
parlak oldu 

( Birinci sahifeden artan ) 

l<ışlanmışl ır. 
Geçid resminden sonra okulları

na dönen talebeye belediye tarafın
dan şeker dağıtılmış ve öğleden son· 
ra yavrull\r şehir içinde olomobiller
Je gezdirilmiştir. 

Diğer taraftan, büyük gün müna
sebetiyle Halkevimi7.de ğündüz ve ge
ce dahili neşriyat yapmıştır. Halke· 
vinde söylenen bir nul!Jk hoparlör
lerle yayılmıştır. 

2j Nısan günü Namıkkemal ilk 
okulu ve 23 Nisan recesi de İstiklal 
okulu talebeleri Halkevimiz salonun· 
da müsamereler vermiştir. :Dün gece 
de Seyhan ilk okulu : tarafırdan yine 
Halkevi salonunda güzel bir müsame
re verilmiştir. 

Erkek oğretmen okulli ve kız li
sesi talebeleri Halkevinde '. bir koru 
teşkil etmi.;Jerdir. Bu koro müzik de 
bütün şehire hoparlörlerle yayılmış

tır. 

. Bayram münasebetiyle şehir ge
ce başlanbasa eleklrikloı!r ve gündüz 
de bayraklarla donatılmıştır. 

Dün Namıkkemal ilk okulu salo
nunda bir yaşından beş ,yaşına kadar 
elan çocuklar arasında gürbüz çocuk 
müsabakası yapılmış ve kazananlara 
hedıyelcr verilmiştir. 

Öğleden sonra da şehrin üç si-

TJrksözü 

Uzak diyarlardan 
gelen bir geyik 

Kozanın Kuyuluk köyünde Lir 
geyik vurulmu~ ve geyiğin ayağında 
aşağıda yazılı halka bulunmuştur. 

İnform, Vogervarte Rossıtten 
Germanıa B. 72617 

---------------------------
iatlkballn fafaklarını nurlu 

görmek istiyorsanız Çocuk 
Haftasmda Çocuk E•irgame 
Kurumuna azami yardımda 

buıunuuuz. 

-----------------
Balkanların sulhu 

( Dördüncü sahifeden artan ) 
!!ıup olanların tahrikatçılık kurslarını 

takıp etmeleri fay dalı görUlmu~tu. 
1933 Sencainde N orveç'te ·Nazi 

partisi kurmuş olan Kisling alelade 
bir memur idi. 

Muttefiklcr Bnlkanlara gelecek 
Lir tehlike.) i önlemeye hnzırdırlar. 

Bundan mnadn Londrada yapılan 
Balkan devletleri sefirleri içtimaından 
ı;onra İngiltere huktı.meti Balkan dev
letlerine ba:::ı iktisad i teklifler dnha 
_yapmnya karar vermi~tir. Bu teklif-
ler şimdiye kadar Almanların Bnlkan · 1 
lnrdn tuttuğu mevkii lngiltereyc ter-

ketmek vaziyetini dogur:ıcaktır. 

Kozan kurtuluş 
günü hazırlığı 

Kozan : 24 (Hususi muhabiri
mizden) - Kozanın kurtiılu 1 günü 

olan 2 haziı an gününü canlı ve . 
manalı bir şekilde tesid etmek için 

halkevi reisi Zahid Çamurdanın 
daveti üzerine kaymakamın riyase· 
tinde ozamanki kuvayımilliye grup 

ve bölük kumandanlarının iştirakiyle 
bir toplantı yapılmış ve bu kutlu 
lama işi etrafında bir çok kararlar 

vermişlerdir. Aynı zamanda kay 
makam Rifat Erdalın riyasetinde 20 

kişilik esas bir komite kurulmuş ve 
cumartesi günlerini bu işe inhisar 
etmek suretiyle toplantı günü ola-

rak kabul edilmiş ve şimdiden fa
aliyet ve ihzarata hararetle başlan· 
mıştır. 

r:.u kararı duyan kahraman Ko
zanlılar sevinç duymuşlardır. 

Emin Kurdoğlu 

n~mas~nd.a !alebelere parasız filmler ALSARAY 1 TAN . g-osterılmıştır. 1 Sınemasında 
Bugün Çocuk Esirgeme Kurumu , Si , 

· . d k ı NE.\lASI.NDA 
tarafından çocuk oyu~ yerın \ ç~~1ıı - Bu Akşam l Bu Ak,am 
Jar arasında ~ğlence er ter.tı e ı e- Üç Buyuk Artist ki Türkçe Şözlü Fılm Birden 
cektir. Ve saat 17 de de hır çocuk . ıt - FREDERIC MARCH 
balosu verilectktir. Moren O. S1.11lıvan - VirJlna TRrafından Temsil edilen 
: Yarın, öbürgtin ve daha -öbürgün Bruce - Franchot Ton 
okullar kendi , programlarına göre 1 Ta.rafındnn Hissi ve ~ieyecanlı Korsan 

fi · x.ı J d . a j Bir tarzda yaratılan 
~e~ı:~:i:~ ve eli ence eıe cvam 

1
e e· 

1
• K 

1
• A ·ş K Heyecan ve Kahramanlıklar filmi 

2 - JOE BROWN'ın Yarattığı 
Cumartesi günü de Namıkkemal 

ilk okulunda ilk okullar arası voley-
b~l 1müsabakası yapılacaktır. ARASINDA POLO 

ŞAN PİYONU r arlalcırımızda müca-
1 

dele işi 

( ikinci sahifeden artan ) 
ken ekmtk, pamuk tarladan kalk
dıkdan sonra Körkozaları mümkün 
olduğu kadar fedakarlıklar ihtiyariy
le toplatıp yakmak ile zarara· önle
mek gerekli görülmekdedir. Bu hu
susun gazetenizle neşrini saygı ile 
rica ederim. Ziraat mUdUrU 

Nuri Avcı 

Yurddaşlarla konuşmalar 
( Beşinci sahifeden artan ) 

Makineler de yaşar. 

Makinelerin de bir ömrü var. 
Onlara nor bakarsan, çabuk 

ihtiyarlar ve ölürler. 

Fransızc1 Sözlü G•izel fiım başlıyor Türkçe Sözlü komedi filmi 

l ı-_-_ ----------· - --------
Emsalsiz Güzelliği, Kıvrak 

Jestlerile Bütün Sinema 

Meraklıların t cezp 

ve teshir ... e !miş olan 

Şahane Yıldız 

İmperio Arjentina 

1 9 4 o 
Senesi 

. . 
ıçın En 

Onlara iyi bakarsan, daima genç 
ve dinç kalırlar. ı 

Kıyma makintlerin canına. 

Büyük filmi Olarak 

Almanların deniz zayiatı 
( Dördüncü sahifeden artan ) 

Bu gemilerin mubafızsız seyret· 

tikleri muhakkaktır. Harp gemileri· 
nin refakatı olmaksızın bu kıymetli 

nakliye gemilerini 60 millik müna
zaalı sular üzerinden gönderilmekle 
Alman Başkumandanlığı bir inbi· 
sar ıiyaseti takip etmiştir, 

AV ş E 

Ş • h • • er i Y .:e;r a t t ı 
PEK YAKINDA 

ALSARA Y ve TAN 
SiNEMALARINDA 

940 
2~ N•stıı 

• ,_.ı A 1 
NASln ,rt•~) 

h f edef1 dııl 
( Beşinci 53 

1 h•I'"' 
k "G d.. beo 

raca : . eri on -~ 
ben ..... dıye. f iıı cıı 

Delikanlı Bay Na ırı bir b' 
ümit dolu, tar.f e~iı.ıııetüldiiı ~' 
keserken deli gıbı g 
doğru atıldı. dBll ııı' 

Bay Nafi ark8510 • b• 
1 dıye 

bir tavırla : "Bravo" . de" 
sesırı 

Kapanan kapının ·ıe b 
ince, kısa, sanki buse 

1 haf~( 
b. · · · O zlarıoı ır ses ışıttı. mu I 0dı 

h Zl' 8 
ti. Uzaklaşmağa 3 ıdı· 

b
. açı 

kapı gene birden ıre fe' 
f ot 

Genç adam nt es, 
yarın kollarına atıldı. • f 

"'htiY'rı 
Bay Nafiye gayrıı . "ı# 

yem yeşil ml;tekallis bır ~OJ 
' d lu ~ 

Akmayan yaşlarla 0 Baf 
fuktaki kızıllıktan .

11 
~ 

b ··ııerı Bay Nafiden bül u 

dallara gidip geliyordu. SizİP 
- Sizin sayenizde:·· 

nizde . - diye kekef edı. dd' 
- Ben buna Jayık 

cuğum... . .. ~ 
.. ııJ" 

Ellerini sıkarak so d 
1 il· - Evet ... Evet ... 0 

yenizde oldu. Günlerdel'lı.ı.ıll" 
· or0

"' .1 
dan beri cesaret edeoı~Y bel f'ı 
o kadar merbuttum kı 
landım. Beni aldattığJ011 119' 

gece aldaftığını biliyorcfııf 
cesaret edemiyorduAI· 
rastgeldim. Hızır gibi illle% 
tiştiniz ve ·bana yol göS\ f 
rettiniz ki kaçmak hiç bı 
ramıyacak ? ,ti' 

• . 1 ber ı.ı 
Bu azap benım e ıs '" ı..:~tı 

yaşayicak. Bana anlattırı 'pi)# ~ 
luş, huzur ... oh 1 nihayet~~~' ~::tı 
harekete bağlıydı. f eşe e~~f ~ 1 

istediğinizi yaptım · teŞ 
rim. . i bı'' 

Bay Nafizin ellerırı ı$ f 
sarı yüzüyle, kanatları~,~I' 
siz sadasız koşcnağa jbİl 
Nafizin kalbi durınuş g ıe ıı 
nı, delikanlının el sı~ışıY ıt> 
ellerini kurtarmak içıl1 go 
kardı Fakat yüıli0~1ıc1ıı11 
mendilin üzerinde, de ıcısıl 
maklarından buıaşrnıŞ 
rf' - - . /. 

. u • ·-· --------;iı~ 1 

Adana atıc .. ,,~ 
cılık spor kl~~~ı•' 

Bu ayın 28 iocı ,td 
ar•" i şuyerinde avcılar d•fl f 

bakaları yapılacak~11 iıitı0 
mek istiyen öyele r•'°·ııerİ 

teşrı 
12,30 da kulübe 

111
5S 

nur . • 

Jıaıı 
i,~, 

• oıııl ı•' Dörtyol gar nıı 
1
,c1 

günü pazarlığı y•1\er ~ 
len 60 ton unun bt. s11 
lif edilen 11 kuruş 1 
halı görüldüğii11de~J' 
martesi günü s••:r fJ 
alınacağından be 

1
.,,,,-

teminatJariyle kofll ı 1 

atl311. 

s 
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AS Ri 
SiN EM A 

BU AKŞAM 

Vallace 
BEERY 

Jagkie 
GOOPER 

Tarafından Yaratılan 

fCANBAZHANE· ÇOCUGU 
Ayrıca: GENE Ü UTRE Y 

ALTI SiLAHSES • 
1 

Aşk, Heyacan ve sergüzeştle dolu macera filmi 

Yuvanın saadet ve varlığını 

do~uran, Aile düğümünü kuv ·. et· 
Iend ren çocuktur. Çocuğu se". Se· 
vilmekten mahrum bikes yııvaları
da hatırla yılda bir lira ver Çocuk 1 
Esirgeme Kurumuna Üye ol! I 

İlan 
C.H.P. Seyhan vilay~t idare heyeti reisliğinden 
1- Ticaret odasının bulurlduğu bina. 
2 - Yeni eczane binası. 
3- Yeni eczaneye bitişik (17) numaralı dükkan 
4- (15) Numaralı gömlekci dükkanı. 
5-(9) Numaralı dükkan (O:Cuma odasına bitişik) 

6-39 Numarala çerçi dükkanı. 
7- (37) Numaralı hazır elbiseci dükkanı. 
8- (35) • .. • • 
9 - . (33) .. .. .. 
Yukarade numara ve cİn!lleri yazılı P c1rti akarları 1940 Lf ıziran ipti

Jasından 1941 Mayısı sonu11 k d ınir !le l! mi 11 !ti~ v~ <1 çık arlırm ı 

yo'u i'e ic'a verilecektir. 
lh~lt: 
2- M:ıfıs 19.tJ P.:rş~rn·1~ ghü nıt (17) d:: P•rti binasında yapı. 

lacaktır. 
Kiralamak istiyenlerin mezkur gün ve saatta huır bu1unı:naları ilan 

olunur. 11728 
16-25- 2 

Seyhan Vilayeti Hususi 
muhaseb.e müdrlüğünden 

1 - B~hçe knasına hağlı Ha
runi ye nahiyı!sindeki hususi ijareye 
ait k1p1tCi bir sene müddetle ve 
açık artırma suretiyle kiraya verile· 
cektir. 

'/. - Senelik muh:1mm~n ıcar 

bedeli (300) üç yüz lıradır. 

3 - ~çık artırma 940 sf'nesi 
mayısının 9 uncu p~rş::mbe günü 
saat 10 da Vılayet daimi Encüme· 
ninde yapılacdktır. 

4 - İhale vaktincJ.eıı evvel ya· 
tırılmış hu!unm uı lazım gel'!n mu· 
vakkat tem~nat miktarı (l2) yırmi 

iki lira (50) kuruştur. 
S - Şartnam :: Adarıa ve bah· 

çe husıhİ muhasebesinde görülebi· 
lir. 1175) 

21-25-1-6 

• 

Zayi askerlik vesikası 
ı<ays•ri Jandarma taburundan 

aldığım askerlik vesikamı uyi et· 
tim. 

Yenisini alacağım fan eskiJİnin 
hükrnü olmadı ~ını ilan ederim. 

Adana Bayramhacılı kö 
yünden 318 doğumlu 
Kara Mustafa oğluların· 
dan Yusuf o~lu Sait Ka-

racan 11753 

zayi askerlik vesikası 
Muş Jandarma alayından aldı

ğım askerlik vesikamı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü olmadığını ilan ederim. 
Bayram Hacili köyünden 
Yusuf oğlu 320 doğum

lu Şaban 
11754 
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KELVINATOB 

Türksözü 

Bu sene alacağınız soğutma dolabı: 

" Kelvinator " Olmalı 
Çünkü: 

'' Kelvinator " Dünya da en tekamül etmiş, 

az ceryan~sarfeden, zarif idea], bir dolaptır. 

M. Tahsin Bosna biraderler. 

fo bidin Paşa Cadd. 

Yegane mesire mahalli olan Atatürk parkı yanında 

Saat }arı kdir 
ne tıı 

lsviçrede rasath3 

kazanmış!ır. salsıı01 
Zarif dakik ve en> · kS'~ 

koltSI 
Adanada saat k de s• 

Ç .. elt 
saatcı VehH ocn 7.,., 

11110 

Bu 
N6betçi 

Yeni otel 

Tahsin 

Kır Kahvesi açıldı 
. q 

GAZETECiLiK- MATBAAÔ~ ,1 

Her türlü içilfÇ<'k şe}IH, pazardrn maada güııltrde 5 kuruş; naıgile 
ve dondurma, her }erde olcuğu gibi, en kuıuştur, 

Bütün kış dt:menlı k~ hvrlt ro~ otuımc,ktan bur:alrın sayın halkımız te. 
miz hava alm;,k üzeıe kır kalıvtsine h}urrnnlar. 11712 

Pazar günlrri bütün mrşrubat 10 kuruş 

mu na Çocuğu rdaha ko~uşh.ıınıak isti}oısar.ız Çocuk Esiıgeme Kuru 

Yılda Bir Lira vrrip Ü}e olur uz 1 Çocuk Milletin en kıymetli hazine sidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merke 
. 

zı 

.R. C. A. 
nın 

Hiç bir hizmet ·istemede n 
b~r sene çalışan 

Bataryalı 

Nevyork· B. 
Modelini mutlaka görünü z 

Muha·rrem Hilmi Remo 
Abidinpaşa caddesi 

11521 

Çocuk insanların çiçt'ğidir. Seviniz okşayınız fakat öpmeyiniz. 

Ço~uk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

• • 

1 

tşa 

• a • ~~v~ 

1 
1 
1 

1 

l 

1 

' 

tb' 
Getirilen yeni makine lerle Türksözü Jll~ 

cılıkta son tek nik{e çalışıyor 

Türksözü 
r:natbaası 

Son getirttiği zarif 

tip harflerle 
. 

yenı 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler, biletler, kart· 

vizitler, haritalar, planlar, mak• 
buzlar , her boyrla defter'er, 

"' Renkli afişlt r 

~ıır' & 
Kitaplarınızı Şa~k bİf c•: 
Avrupa karı nefıs 'fıl 
aörmek istiyorsaniı jfllı 
o - der 
Cildhanesine gon 

'11~ f11 
Zarif sab 

c:;ll~ 
Bır cild~ bölgede 

8~rıce 

1 
Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefa~ etli tab 
edilir . 

- - - atldir sozunun san 
elin den çıka bilir· 

1 

M ff Lok ... s~ Dr. UZ8 er il' 

lç hastalıkları 

Hergüıı muayenehanesinde hastalarııı• 
başlamıştır . 

Mürettip alacağız J 

Matbaamızın gazete kısmında 
çıılışmak üzere bir mürettibe ihti· 1 

yaç vardır , ldarchanemize n Ü 1 
racaatları 

Macid 


