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Musolini'nin Bay Ruzvelt'e 
verdiği teminata göre 

İTLA YA HARBE GİRMİYECEK 
Vaşington : 3 -n.n.- ltalya '>e• 

firi ' Colonna'ın dun VC"llesi ~e rci· 
sicumhur: Ruzvelti ziynretleri diplo· 
matik mahfillerde: tef'iir c-dilnıektcdir. 
Bu mnhfillcrde c;efiriıı italynnın gay· 

rimuhariblik vnziyetinde hiçbir dt"ğİ· 

~iklik .. •uku bulrnıyncngınn dair •'lu· 
solini tarnfınclnn verilen tenıinntı Ruz 
veltc bildirdi8İ siiylenmektedir. 

Ayni mahfillerde Anıt rikn hukü
metinin nkdenizdeki k11rnrqz va?.iye· 
tin i:.Hihıl"ı arzu ettiğine dair 1 ır.n· 

yısta anıerikn cfiri Phılips tnrafındnn 

Mu'iolinİJe yapılan heyan:ıt JZerine 
bu temin:\lın verildigi tn<>rih edilmek-

• tedir. 

Bu mahfillerde ila,·c edildit;inc 
göre phiJip.,, ;\\u"oliniye akdt'nizdeki 

kararı-.ız vnziyet devnnı et ti!li t:ıkılir · 

de Amerika huktlmctinin bnzı emn•
yt t tedbirleri al:ırnk ameriknn vnpur · 
)arının nk~enizc grçmdt'rini me'lede· 

cegini ve bu tedbirin de csnsen akde-

nizi kendi] 
ticaret gemi 

lerine kapa• 
ynn İngiltı • 
renin bu kn· 
rnrı <lolayi· 
siyle mutn
znrnr olan 
ltaly:ın diniz 
hatları için 

ciddi bir 
darbe teşkil 
edeceğin i 
bildirmiştir. 

Siyasi mnh 

fıllerde Ro 
oseveit, te 
bildirilen te 
minat ile 
philips'e ve 

rilt>n tt>mi· 

natı yaklaş 

( Geri i 

e. Ruzvelt 

beşinci snhift·de ) 

Yunanistanda 

* 
Yunanistanda on aımf ihti. 

yat Subay silAh altına da

vet edildi 

... ------
Atina : a ( a . n. ) - 191!l ila 

Hl:?l, 1929 ve ı !);{~ ila l!l34 sınıfları· 

na rnen.;ub ihti.) :ıt %abitleri ile zabit 
vckilleı·inden mUrckkeb ılört (grup, 

lıir :ı..'· lık bir t:ılitıı görml'k Uzcre 15 
,'\.l:ı.) ıstnn itiunren ~ilahaltına davet 
edilmi;derdir. 

Dörduncu gı·up, ı:; Agustosta 
çagrıltıcnktır. 

Atina : ~ r n. n. ) - Estia eaze
tesinin selahiyethır mahofilden istib

( Geri dördUncU snhifcdc ) 

NORVEC HAR Bi · Von Papen 
Berline g idiyor Tolgen - Röros arasında 

şiddetli çarpışmalar oluyor 
Ank11ra : 3 ('l't·lefonln) - Alman

ynnın Anknı"n buyuk ~ lçi.,j Voıı Pa-

Anıt - Kabir sahası 

Anknra: 3 ( Hususi ) - Ebedi 

Şef Ataturk için Rasatb~pe inde .):ip · 

tırılncak Anıt - kabir sahasının tev 

5ii suretiyle yeniden ynpılan planı 

lcra Vekilleri Heyetince habul edil

nıiştir . 

İra na gidecek 
demir yolumuz 

• .\nkııra: 3 ( Turksözu muhabiri 

Lildiriyor ) - llukiıınct Diyarb:ılor · 
can başlı_yarak lrıık hududuna ve 

Ela:ıig İ•tasyOnundan itibaren lran 
hududana kadar deınir yollarının u 

zntılmuı YC Ela.ı.ig - İran hudud 
hattının bir nllktasından ba~l ıynrak 
Bitlis'tc nihasct bulmnk Uure bir 
~ube batb in~ası için ı\\eclistC"n i"ıO 
' l 

milyon Turk lirasınrn 1a..fınn mezu· 
niyet istiycn bir kanun liıyihıuı ha. 

urlanmı7tır, 
Layiha. alak:ular vt:killc.-rin hu· 

zuriyle nafia ve butçc cnt U me nlerin
de tetkik ve ıınllıakcre olunduktan 
onra umumi heyete sevkedilmiştir. 

l~tenen bu tahsisatla y:ızdıgımız 
yerl,r arasındaki • clcmiryollnrından 
başka, haltın Van gBIU ::ahılin,le nİ· 
bnyet bulduğu ııoktn ile van Mııl:ırııı-' 
<la Juzm görUlt'cek ycrlrrde yanaşma. ! 
iskeleleri de vUcutJa gct"rilecek ve 
fribot yaptırılacaktır. · 

Lor.dra: 3 (Roy'er) - 'ngil z kıt· 
alarmın aııdalsnes boıges; nden çekil-

mesi üzerine bu sabcıh cındalsnes şeh· 
ri üzerinde nıızr bayıa~ı dalg.ı[;}nmak-

pen .rnrın akşarııki ek~pre~le şehri

mizden hareket edecek ve lstanbul ta• 
rikiyle Berline gid .. cektir. 

tadır. Fakat diğe' cephelerde vaziyet 
değişmemiştir. 

Dün akşam Stokholma gelen ha· 
berlere görr, çarpışma günii röros'u 

( Gerisi dördüncü sahifede ) 

BUJUk elçinin Bt'rlinde Uç tiört 

gUn kaldıktan sonra önUmU:ıd,.lı.: laaf
ta nihnyetle ı•inde gene şehrimize aT• 

det etmiş olacnğı haber veril ınekte
Jir. 

Belediye Reisinin suç 
teşkil eden bir tavzihi 

r .................... 91> . ...... . ... ~ . ... . .... ~ . ' t Macarista n siyasi t 
: bir düello daveti f 
t Budepefle: 3 •· • · * 
t Öğr•nlldil ine gör• bu ••· $ 
i b•h Macer nezilerlnln ••il t 
$ B. Hubey, dehitlye nazırı i 
* B. Herezt•• Fl•cheri dUel- t 
t ıoya d l vet eım i,tir : 

: Bu dUeUenun •ebebf, $ 
• maca r pertlm•nto•unda * 
! bu ik i zat arasında çıkmış * 
f o lan •lddetli bir m Unaka- $ 
t ,adır. * • • .......................................................... 

\ 

Bcledi_yc Rcci,inin a~agıy:ı derc
cttigimiz tav:ıihini dun ald ık. Tavzila 
ismi altında gönderil en yazıda gue• 
tenıizc karşı suç teşkil cdcıı hnzı te• 
c:ıvuzkar cUml.,Jer ıördugumuzden 

ı 
Cumhuriyet Mtıddci•mumiligi vıud:a• 
~iyle bu cuml .. leri taycttirdikteD 
~onra geriye kalana aynen ne~redi.v ... 
ve bu yazıııından dolayı Belediye: 

1 Reisi hakkı.da daya açmak hakk ımı
' zı ~inıd i lik kullanmağa ]Uzum görınt:-

yoruz. ( Gcri<ıi dör duncude )< • 

Majeste Irak Kralının 
doğum günü 

Ankara: 3 (Telefonla) - .!: ~ k l<ra 
lı Majeste ikinci Faysalın doğum g.i• 
nü dolayısiyle Irak sefiri K. mıl ll'.y• 
lanı ve ref kası tarafıadan bu 2'C'Ce 
lrdk sefaıetınde bir sOvaıe verııoı. 

Hükümet rıcalimiz ve koıd . p o
matık davetli olarak ha211 bl.h:noL. 



Şehir Belediyesinin 
f akirJere verdigi ilaçlar 

meselesi 
( Birinci ı;ahifeden artaa. ) 

Gene hakikate uymayan nokta 
•ar vardır. Eıcümle: 

1 - Şehir meclisinin vaktinden 
yarım saat geç olarak toplanmasına 
ıreisin "geç gelişinin sebep olduğu 
bildirilmektedir, ki bu haber ta
mamen asılıız:dır 

2 - Fukara ilaç tahsisatının 
1500 lira olrak konması sebt>pleri 
riyasetçe izah edilirken bu tahsisa· • 
tın, belediye memurları ile fukaraya 
veriltn ilaçların ayrılmış olması ve 
bu hususta görülen bazı yolsuzluk. 
larla Avrup~ müstahzaratınm kulla
mlmasının Ö;1\ine geçilmiş bulunma· 
ıından, kafi gelebileceği ve Sıhhiye 

Vekilimizin Adana>• teşr:f ve belediye 
yi ziyaretlerinde bilbasısa bu mesele 
Üzerind" durarak muamelatımızı şa· 
yanı takdir buldukları bildirilmiş ve 
arzu hilafına önümüzdeki sene fu
kara hastaları çoğalırsa lazımgelen ' 
tahsisatın münakale•ile arttırılaLi
lecc~ini söylemiştir. 

Keyfiyetin bu suretle tavzihini 
ve ayni sütunda ne~rini rica ederim. 

Belediye Reisi 
Kısım Ener 

TUrksllzU: Belediye Reisinin 

tavzihine madde madde cevab ve· 
riyoruz . 

! - Belediye Meclisinin 29 Ni · 
san 940 tarihindn saat : ı4 de top· 
lanması mukarrer iken Reisin muay· 
yen zamanda İçtİ\naa gelmemt>si 
sebebiyle, M,cliı ancak saat 14,35 
de açılabilmiştir. Bunu gert>k sa· 
miin ve gerekse azalar bilirler. Bu 
itibarla yazımız de~il tavzih tama· 
men asıls11:oır. 

2 - lıiç nıeıelt>sine gelioce: 
Bu tahsisatın geçen seneye nazaran 
eksik lconulmuş~olduğu tavzihe mev

zu teıkil etmiyecek kadar aşikardır. 
Esasen Rt.is de tavzihinde dönüp 

dolaşıp sonunda bu ciheti itiraf et· 
mektedir. 

Yetiımediği takdirde münakale 
sueti yle tahsisatın tezyid · olunaca· 
tı yolundaki müdafaa ise, büdce 
taazimi usullariyle kabili telıf değil

dir. 

r 

ilk 
dün 

öğretim meclisi 
bir içtima yaptı 

• 
• eSl Sayım netıc 

_:.____---- il"' 
74 000 k .. .. çocııg 

, us ur liSI 
mektebe deval111 .,, 

• . '/ I• 
Vilayetimiz dabilınde ki 

Birçok kararlar ahndı 
yaş arasında bulunan Ç~ ç 
pılan sayım işinde tah~utt' 
79,598 çocuk mevcud o 

Dün toplanan ilk öğretim mecli- ı 
•İ viiayct ve kaza merkezlerindeki . 
bütün ilk okullarla Nahiye ve köy 
lerdeki tam devrtli ilk okulların 2 ~ 
Mayıs 940 tarihinden itibaren imti
hanlara başlamalarına karar vermiş 
tir. Tam devreli olmayan köy okul-
1.m ile eğitmenli okullar 11 Mayıs 
940 günü derslere son verecekler 
dir. 

Merkez ve köylerdtki bütl:n ilk 
okullar 940 - 941 ders yılı için 
16 Eylul 940 Pazartesi günü kayıd 
ve kr.bul muamelesine ve 30 Eylul 
940 Pazartesi günü de dersle• e baş· 
lıyacaklardır. 

Eğitmenli köy okull:.rı 1 T rşri
ni sani 940 Cuma günü işe bsşlı)a
caklar ve Nisan 941 sonunda tedri · 
sata nihayet vereceklerdir. 

19 Mayıs programı 
dün tasbit edildi 

Dün vilayet makamında vali, par· 
ti reisi, halkevi mümessili, maarif 
müdürü ve beden terbiyesi müdü
ründ(n müteşekkil 19 mayıs genç· 

tik ve spor bayr.ımını kutlama ko 
misyonu toplanarak kati programı 

tesbit etmişlerdir. 
Bu sene 19 mayıs bayramınm 

geçen senelere nazaran daha güzel 
tesidine gayret edi!mektedir. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü açık 

hava hafıf rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 28 dereceyi bulmuştu. 

Gönüllü hasta 
bakıcı kursu 

rülmüştür. ~ 
Bu miktardan 6,316 ~ 

tahsilini yapmış bulundu d 
sile devım mecburiyetin e 
74 222 çocuk kalmaktadır· ' ·ı 

Adana dahilinde tahsı k~ 
Adana kadınının alakası ki çocuk miktau 10,128 ;~ il' 

kız olmak üzere 19,0!5 ;'·~ 
kundan 5,034 erkek 3,37 b,;l' 
ceman 8,413 çocuk ilk t• ~ 
vam etmektedir. Okutn• 

Yurdumuzun bir çok yerlerin 
de olduğu gibi Ş!~nimide de bayan 

Jara, mahsus "Gönüllü" hasta ba. 
kıcılar Kursu'ı açılmasına karar 
verilmiştir. 

Malum ol uğu üzer", gerek 
mil!\ müdafaa ve g"rekse memle· 
ket sağlığına hizmet bakımlarından 
çok ehemmiyetli bir teşebbüs olan 

yüzde 44,24 dür. • 1,rfi 
Köylerde 7,080 erkek ,Jıl 

mak üzere 9, 171 talebe ~; 
tün vilayette halen 20,~4~-' 
okuduğuna göre umum• 0 ~tl 
beti yüzde 27,54 ü bulııı• ( 

Vilayette tayiole 
Vilayet evrak memllrıl 

bu hareketi ilk dda Kız lisesi dü. ç k f kof etin aya ter ian J 
şünmüş ve bir kurs açrn·ştı Bu gün şefliğine ve köy bürosu ~-;. 
ikinci kurs açı'acağını haber almak Güvendik de hukuk işleri r:J 
la kızlarımız namına St'Vİnç duymak · liğine naklen tayin edil~ 
tayız . Ha:ıan Çetinkayadan ·~~fı 

yet evrak memurluğuna ~· 
imi rncümen katiblerind'11

• 

Ali Çorluhanm getiritdif
1 

Kurs 1 Haziranda Askeri has· 
tane dahi,inde açılaca'< ve iki ay 
devam edecf'ktir. O '<ur yazar her 
Türk Kızı bu ku .-sa girebilecek 
tir • 

Vilayet Hukuk işleri 

Müdürü Nakledildi 

alınmıştır. .. ,,o' 
Bir alacak yüıll ,g' 
Çıkan kanla 1<9 

ve 
Yusuf oğlu Mehıned .. ı 

oğlu Seyfi eisminde iki kı~~ 
yüzünden Bekir oğlu Abrıl dl 
ker'i biçakla yaraladıktarıl'lb'~ 
kalanmışlardır. Carinler kt'j 
kanuni muamele yapılma ~i 

Vazifeye devaın et~, 
öğretmenler hdk 

Teknik tedrisat mü~fl 
, çalışım bazı öğretmet1fer111

10 
lerini blle tasrihe lüıuın .. .Je 

Vilayet Hukuk işleri Müdürü 
Bay Ali Rıza Uıusman Madf'ne, Ka
raburun kaymakamı Bay Ekrem Gü· 
venç Seyhan hukuk işleri r. üdürlü· 
ğüne tayin edilmişlerdir. 

Makiaveı 
• 
iZ m tlY' 

tezkere göndermek sure k1'1 i 
lerine gelmedikleri ve. 

0 "'~ 

Bilhassa iki devletin (Almanya ve 
ltalyanın ) bug-ünkü dünya üzerinde 
tatbik etmekte oldakları siyasete Ma
kiaveliım denilmektedir. 

Makiavelli, (Nikko'o) fıalyada ye
tiımiş ve siyaseti kendisine mahsus 

bit tarifin kalıplarına sığ'dırmış, bili· 
hare bu siyasete onun adı verilmiş· 

lir • 
1469 d" doğdu, 15'27 de öldü. 
Anuıl ltalyandır- Oün, Y~gos· 

lavyalılar aleyhine numayiş yapılan 

FiloranSi\ şehrinde doğmuştur. Çok 
genç yaşta devlet hizmetine ve siya
sctiae atılmış, zekası, kabiliyet ve 

1 '--___ a_o_"_o_N_M_e,_v_z_u_u __ \ 

cesareti ile kısa zamanda şöhretini 

yaymış ve yalnız ltalyanın değil, dün
yanın meşhur devlet adamları arasına 
karışmıştır. 

Makiavelli, kendi zamanında bir 

çok nazik ve siyasi meseleleri, ken
disine haıı bir tarzda idare etmiş-

tir . 

O. siyasette hilenin meşru ve 
hatta lb•m olduğuna kanaat getirmiş, 

bu tezi müdafaa ve her fırsatla tat-

bik ctmiftir. 
İktidar mevkiinden çddldikten 

sonra kitap yazmakla meşıul olmuş 

ve bir cok eserler vücude getirmiş· 

tir. 

rinin de bu tezkereleri . 
mekte oldukları yapılafl J 

anlaşılmaktadır. . . bd 
Oıcul idarelerunn ~ 

karşısında gayet titiı 'tı 
mazeretlerini tasrih etıııt ı,ııf 

. "' 1 En meşhur kitabı, ölümünden menl~rin tezkerelerin• ..... ıe 
h··ktJ'"' 

sonra neşredilen (Pı ens) adındaki e- yerek talimatname ll 17;ıJifl 
seridir, Bu \c itabı tekrar iktidar mev- re vekalete yazmaları ··~fl 
kiine gelebilmek ümidi ile yazmışsa Okul idarelerine 0 O' 
da ömıü vefa etmemiştir. mahsJs rapor fışleri 1 

Kitapla hükümetine. iktidar mev- tir. ~ 
1..iinde durabilmek için aldatmak si · Bu rapor fişleri h•5r' p 
yasetinin en do~ru bir yol olduğunu 1 t f d taralc 1 . . . er ara ın an yazı 01 "' 
söyliyerek hıle ve hudalı bır sıyaset k h . hb" ,,io ~lT 
takibini tavsiye etme'· te idi. lca ve eyetı sı ıye ıJ•~ 

*** nelerini müteakip ıP 
nacaktır. 
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Kuıuı 
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,, '4Jf 
., 390 
,, 100 

1 ..... 
htl:>ı' . -.e111lehtler ı( ı.ı 

1111 
deh değişmez yalııı:.c. 

t ...._ "iafı zammedilir. 
•t, lanlar için idareye 

•t d'} 
t 1 nıelidir. 

hayranlık 

Ürı aldığımız habrrlere gö 
te Çcmberlayn'ın Avam 

t h kilınarasındaki beyanatı 
-' \ 1 a~.'~nlık hissiyle karşılan 
1 ~ 02•1ız BaşVfkilinin dürüst 

t' . '~kati fevkalade takdir edil 

~'t 
t tç tch)iğindcki sarahallar 
n,,·ıı ·ı ı-ı e devamı uzumuna 

\ kanaati takviye etmekte-
~ 'dilen netice şu for : 

L fıkıcr Alma'lyaya Naıvik 
~~,il\ 
~ 'Re ve Alman donan· 
d/•flatınaQ-a m~vaffak ol 

ltftt' .~üttefi ~lcr için asıl o1an 
\n dır ve müttef ıkler bitme· 
~k~0•veç mücadelesini, ne 

ol 'ıı~ •ıtıscnin şühhesi olmayan 
,ı ~~•it .surette daha g~niş bir 

"" " tıııı • k 'ı•k vcçht:lerındcn arıca 

~ki edilmtktedir. 

~alisinin tedkikleri 
l, VU~: 3 (Husu i muhabiri· 
'-bab illııniz Şükrü Sökmensü 
'tt saat 8 de Kırıkhana 
' ltff ~it . ışlcrde bulunduktan 
~il>\i:~ fcbrimize dönmüştür. 
'~ ~f ırıkhandan .Soguksuya 

"t •tıncn Kursunu da teftiş 
, tı ~!a~ılmakta olan tamira 
, Çır"rck yeni talimat ver 

~~ 
~ ~l~RDE 
~t 

~l,t\ s~rıeye mahkum 
t, tehditçiler 

~ 
~ t""cl 't' 
tıdarı ı:.ski lstas>on polis 

btı'rı 1-f lldliyeye SC\lk eoilmtk· 
'tıı . Cdiye Al" . . d ı, Cı old ~ Ve ı ısının e 
~11l'ıtttıl! Utlllc{{e teşebbüsten 

il 'il Şc . 'f . 
'' ltıiittı lllsın ın vazı tsı 

~ () arıaattan tıuçlu Hü· 
~ b ıtıt't B 

•kı ' ayram oğ[u Ab· 
arırıd 

hp,
1 

a ağırccza mah· 
'' &n d ~ · Su,.1 

1!! uşma dün s.,· 
~, '~ ()" Ulardan Abdülkadir 

'" itler · t cır h ıse 4 sene 4 ay 
· "Psa rn hk" d"l a um e ı · 

Türle sözü Sahife 3 

Amerika Harbiye Nazırı dün 
beyanatta bulundu çok mühim 

Haritaları değiştirenlerin ve parçalayanların, bizim garp 
cilemimize faaliyetlerini teşmil etmelerine müsaade et,.iyeceğiz 

Vaşington, 3. (Royter) - Har· 
biye nazırı Voodı İng, beya n:ıtta bu 
lunarak demiştir kı: 

nan Almanya ile imza ttti~i ademi 
tecavüz paktının lcıymtti nedi,? Suriye ali komseri 

dün Beruta dündü - Amerikan n her türlü tecavliz 
emellerine karşt koyac•k müdafaa 
tesisatlarına malik bu'unma.)ı lazım· 

dır. Bize otorite ile korıu,mak imka· 
nını vertct k kuvvetli bir ask.eri tt ş · 
lcilatımız o 'malıd ır. haritaları dı>~iş· 
tirenıerin ve parçalıyanluın bizim 
garp alemimize fattli)•etlerini teşmil 
etmelerin,. müsaade tdilnıiyı ctktir. 

Nazır Amerikanın hakıki ve fi 
li bir c;rduya malik ~ u 'unması lü 
zumunda israr etmiştir. 

Berut : 3 - a.a. - Ali komiser 
fuauk şimali sıuiyedeki turnesini 
ikmal ederek Beruh dönmüştür. İran Şahının yurd 

içinde seyahatleri Cenovadaki vapurlar 

Voodring, son dört hafta zarfın 
da dünyanın Danimaı kanın v~ Is 
veç'in istilasına şahid olduğunu kay 
detmiştir. Ytdi ay evvt'I danimatka 

Tehran : J (Radyo) - Şehinşah 
yurd içinde bir seyahatte hulun 
maktadır. 

Cenova : 3 - a.a. - Ccnovad• 
bulunan lrıgiliz v~purlnına dt'rhal 
merısub olJukla ı ı limanıara dönme
lc:·ri için Lo .. dradan emir gelmiştir. İranlılar Şehinşaha büyük teza· 

hürat yapmaktadır, 
Diğer taraftan V .ıngarn adındaki 

Hollanda torpi fo muhri~İnP. üssül
harckesine avdet etmesi emıi ve
rilmiştir. 

-··---------------------

Bütün Mısırda emniyet ı 
tedbirleri alınmıştır -m-an-alt-ına-al-mak-iç~in-itti-hflZı lazım 

olan teri birlerin mliıakcre edilmiş 

Kahiri': 3 ( l\ A) - Dün bari 
ciye nezaretinde Ba~;vc-kil Ali Ma
hi r paşanın riyasctı altında bir içti· 
ma yapılmış ve bu içtıınada Mısır· 
daki İngiliz kuvvetleri başkumanda
nı Sir Mi les Lamp:ıor. ile Mısır mil-

ii oıü Jafaa nazırı ve Mısır hükümt ti 

erkanından bır zat hazır bulunmuş

tur. 

olduğunu beyan etmiştir. 

Konferans nihaytte erdikten son
ra Başvekil dahi liye nnareti erki· 
nını kal uı ed. r ·k k<"nJileriyle tene· 
bilcrin nezaret altında bulundurul-Mıl i müdafaa nazırı. bu kon· 

feransta memleketin tmniy"tini za· ( Gerisi altıncı sahifc:.de ) 

, ___ o_o_"_o_" __ M_O_H_ı_M __ : E s : L E ~ E_R_i __ K_A_R_Ş_ı _s_ı _"_D_A ___ , 

lsveçte görülen milli uqanıklık 
lsv<"ç mUşkul bir de\·re geçiriyor, buna şuphc 

,.01ı. "F:ıkat yuvarlak bir hesopl:ı 1:)0 sc.:nrdenbrri 
~ulh içinde yaşıy:ın lıu memlckt't terakki ctmt'k 
için bol vııkit bulmu}sa dn milli u_yanıklık için bu· 
gUnku muşkulatın birer :\mil olduğunu kabul etmek 

lazım geliyor, 

Sov\'t't - Fin harbinde ha.~lıyan bu uyanıklık 
lwt'Ç gibi tt'~kilah çok ileride bir memlekette az 
zıımanda kendini her -;ııııf hnlk nrasındn gö-;teri· 

vermiştir . .Memleketin ınud:ıfoası için herkese ılU· 
~en vnzifc: hem çolıuk öğrenilmiştlr, hem de rol\· 
dafaa tertibatının ıııUmkUn o!nnı ıııami dert-cesiııe 
çıkarılm ıısına muvaffak:_yct dvernıiştir. 

Fakat lsvcçlil .. ·rin her ~nhndıı oldugu gibi şim· 
di memlektt mudafnnsı hı:ı.um ve urur .. ti kaqısın 
da dn nasıl fnnliyct gö.;ternı<'ge mUstnit: insanlar 

olduıunu 1$österen mi"nllı:r ez parlak değıldir. I lem 
teşkilatçılık snye:-indedir ki J<veçtc :ıskerliğe ha· 
:urlık gibi her genç için muhinı bir v:ı.ıifenin nn· 
zari kısmı mcktuplıışm:ılıl:ı , muh:ırebe ile tcnıin e· 

dilmektedir. Bunu idare eden lsnç ~ ooparatif 
birligindl'n bahset1crken Stokholmdtki ecnebi mu
habirlerin gıpta ile t.kdirlerinc nibayet yok. 

Yazıldığına gör c İweç diyarında 50,000 genç 
hu te~kili\t sayesinde askerliğin nazari butun ma
lum:ıtını bed:ıva olarak posta Tasıtııo;ile alm:ıkta
dır. BugUnkU ilerlemiş askerlikte neler bilinnıesil 
lazımsa hepsi öğretiliyor. Kalıyor tatbikat cihetı. 
O da zaten c;porcu ol:ın lsveç delikanlısı içiıı az 
:ıamnnd~ elde edilecektir. Ayrıca ;J(}(ll) bin ı-i~ilik 

spor h·~kilatı da gcııçleı·i bu maksat la hazırlnm:ık. 
tadıı·. Fııkat orada yaşını bn'l'ını almış adamlarda:_ 
gençlik faali,vetindcn uznk de~ild.r. 17 yaşından. 

'4.; ya~ına kadar İsveçliler nişan talimi, tufck .,,. 
bomba ve saire ile oyn:ımakta imiş, 

Bu tafsilatı d:ıhn zi_y:ıde uzatmak da k:ıbil. 

Fakat nazari dikknti nsıl celbeden nokta ~u
dur. Tc:hlikcnin hUrri.rl:t ve i5tiklfılini mUdaf:ıa 
için uynnmakta o kadnr :;Ur'at gö~termckte gecik
memiş" 



Sayff': 4 
#1C!!2--

İktisat Vekili dün 
Ankaraya avdet etti 
J\nkara: 3 (Hususi muhabirimiz- , 

, <len) - Malat)ada bulunan lktisad 
~dcilimiz Hüsnü Çakır buradaki 
tetkikl t rini bitirdiktrn sonra Anka· 
raya hareket etmiştir. 

TEŞKil EDEN BiR T AVZi 1
. 

Örfi idare kanun layihası ı 
Ankara: 3 ( Telefonla ) - Ge · 

çen sene Meclise verilmiş olan örfi 
idare kanunu encümenlerinden ge· 

..çerek ruznameye alındı. 

Siird de seylap 

Siird : 3 ( a. a, ) - Son yaian 
.Yakm11rların tesiri ile şirnakta cudi 
dağı eteğind en geçen ceffan suyu 
taşmış ve bu yüzden dört köy su 
istila!ına uğramıştır.. Bazı binalar 
yıkılmış ve bir m ikdar hayvan sular 
tarafından. götürülmüş isede nufus· 
ca zayiat yoktur. Sular Çt'kılmiş· 

tir. 

Rodezya k.ta1arı 
t•ilistinde 

Küdü..,: 3 a. a - Cenup Rodez 
,ası kıtalan bügün Fi listine muva· 
s alat etmişletdir. 

Yunanistanda 
( Birinci sahifeden artan ) 

bar ettigine köre 10 sınıf ihtiy at za · 
bitlerinin silah altına çagrılmacıı, bey· 
nelmilcl vaziy et ile alaludar değildir. 
Sadece buı ihtiyat zabiti sınıfları 
lu~a bir muddct için talimı= davet 
etmi ş bu lunmaktadır. 

. Norveç harbi 
( Birinci sahifeden artan ) 

işgal eden Norveç kıtaları şimdi Al· 
manların tol~a ile tinset arasında kİ 

ileri hareket lerini durdurmak için rö· 
ros'un cenubunda vaziyet alu,ışlardır. 

Bu kıtalar Alman devriyeleriyle 
temasa g-irmış ve bir miktar esir al · 
maia da muvafıak olmuşlardır. 

Bu esirler ara~ında bir Alman 
subayı da bulunmak tadır . 

Nevyork'a çekilen bir telgrafta, 
halen öter vadisinde röros ile tolgen 
arasında bir muharebe cereyan ettiğ'i 
bildiriliyor. 

( 'Birinci sahifeden artan ) 

Turk<Jö zU G .uetesi 1\ludurluı:;une 

Gazetenizin 28 Nisan ~940 tarih 
ve 4744 sayılı nüshasında Şehir 
Meclisinde yine gürültülü müzake· 
reler oldu ve belediyf'nin memur 
kadrosu ne için gizli tutulmak is!e· 
niliyor yazılarda bazı cihetler tevcih 
olunur. 

Şöyle ki : 
1 - imar ve teıyin enciimeni

nin mazbatası bir kaç azanın da İş· 

tirakiyle kabul imkanı bulmuş değil 
bilakis bu mazbata büyük bir ek 
seriyelle kabul edilmiştir. 

2 - 940 ma'i yılı masraf büd· 
cesi topy ::kun bir büdce halinde kon· 
mamış usu l ve nizam dahilinde fa· 
sıl ve maddeleriyle tafsilen Meclise 
arze J ilmiştir. 

3 Masraf büdçesinin müfredat 
halinde Meclise arzı t akdirinde yük 

sek Meclisi yoracağı bunun lüzumsuz 
bir şey olduğu söylenmiş değ: I es· 
babı ~mucibe mazbatasında uzun 
boylu izahat ver i lmiş ve cedvcller· 
de de madde bemadde gösterilmiş 

tir . 
4 - Azadan Macid Güçlünün 

masraf büdcesi ve bu işin müzake· 
resi yolunda ver.diği ve rey~ konup 
şayanı dıkkatti r ki ekseriyet topla. 
yamadığı söylenen takriri büdcenin 

müzakeresi yo~unda olmayıp büdce 
ye kadronun da i liv~si için büdcc 
encümenine iadesi hakkında idi. 

5 - Belediye memur ~adrosu 
hiç bir zaman gizli tutulmaımştır. 

ve tutulamaz Kadro esasen bu Mec· 
lise~ Bareme göre tanzim ve kabul 
edilmiş v~ Şubat 940 tarihinde de 
üznincie durulmuş bulunan kadro. 
dan başka bir şey olmayıp buna dair 

büdce encümeni esbabı mucibe li . 
yihasında da uzun uzadıya izahat 
verilmişti. Bununla beraber her fasıl 
geçtikçe o fasıl dahilinde bulunan 
memur kadrosiyle maaşlarının bil · 
dirilecf' ğİ Riyasetçe anedilmiştir. 

Biitün bu yazıların hakiki mahiye 
tini tayini esami rnret;yJe reye konan 

varidAt biidcesinin (4) muhalife kar
şı (25) ve masraf büdcesinin de (2) 
muhalife karşı (21) reyle kabul edil 
mesi açık bir surette anlatm:tğa ki 
fidir. Sayğılarımla 

Bcl~d i ye Reisi 
Kasım t.ner 

TUrkaözU: Belediye Reisinin 

tavzihine madde madde cevap veri· 

yor uz. 
1 - imar ve tezyin encümeninin 

mazbatası belediye meclisinde işari 
reyle kabul edildiğine göre bunun 
büyük bir ekseriyetle kabul o1undu. 
ğu )01unclaki iddia Reisin indi ka · 

Ecnebi bar kadınları 
artık çalışamıyacaktır 
lstanbul: 3 ( Hususi muhabiri· 

mizden) - Saralarda ve diğer iç 
kili eğlence yerlerindr: çılı~an 160 

dan fazla ecnebi bdm ve er· 
kek artist yarın sabahtan itibaren 
artık çalışılmıyıcııklardır. 

Bu husustaki karar bu gibi yer· 

lrrde yalnız sahn~de numara y'apan 
ecnebi a~tistlerinede şamildir. 

Yani bar ve diğer bütün eğlen 
ce y.:rlerinde hiç bir ecnebi artisti 
halk arasında oturup konsomatrislik 
yapmıyacağı gibi sahnede numara· 
lara da çıkamıyacaktır . 

1 
j ŞUNDAN B.~.hDAN 

•--Ş_a_k:ı.a_a_r __ .. ı \ B B~. ~n~•!:b.~.1!:.~,,!;J ~m•k! !.~. ~a~m! 
Gazetecilik 

Bir Amerikan gazetesinden. 
" Madam Luiz Consun ölümünü 

dün bütün refiklerimizden önce haber 
vermişt ık' Bu h~bcrin henüz mev 
simsiz olduğu. da bugün, g ene 
b ütün refıklerimizden önce bil 
<iiriyoruz. Görül.iüğü veçhile gaze. 
teden ö nce ve rmektedir.,, 

T emizli < 

Temizlik ten hiç hoşlanmaz 
Buna rağmen d emır g ibi sihbati 

vardır. 

- Şu halde paslanmaktan kork 
tuğu içiıı temizlik ten hoşlanmıyor. 

lcrde avukatlara tahsis edilen yer, e.>kiden parml\k.lık arası nj a bJlun iu~u n· 
dan, a~· ukatlığ'a aid di ı;?' .! r hususta da bu isim v ~ ril'Tl işt ir. (Mesela •·Baro 
telakat iyle konu şmak" gibi). 

Kurunu ulada - E .kı Yunanda ve R'>m tda - baro yo'<tu. Ancak Mi
laddan sonra dördüncü a5 ırd a imp1ra tor Th wodos;: avukat ları m::slek ha lin · 
de teşkila land ndı. Corpu cı Tog.1torum d.!n !n ve dini, s ınai loııı;alara ben· 
ziyen bu barolar, iınpa r ato iluk la b!raber k ıybaUu lar; f ık lt Fr.rnk kralları· 

nın m .:ı h \\emele rile birlikt'! Avrupada yeniden <ioğ ful ar. 
Barolar, on beş ınc i ası r da mühim b·r m~vk ı almışl a rdır . BJnl.ı •, Frans ız 

inkılabında büyük rol oynadılar . B z i ın eski tarih K.İ t aµları nın "Sı nıfı Salis,, 
diye tercüme ettikleri ., Tıers etat,, larafınd ın ''M!cli">i M b:;-; ıs ın.ı,. (A 'i-»ı m-
blee Consti tu n n le';ı) 183 avukat gönderilın ı ş t ir. . 

Hun lar, bilg. l erı l e, talaka tlari yle - ve a ıni zaın ınd a ken rf ıl erini maziye 
bi1~ 1ı tu tan itikad ve göreneklerile - inkılabın seyrinde kalı ın üsbc t, kah 
menfi amil o muşlard ır. 

Avukatlık mesleği , m uhtelıf memleketlerde ayrı ayrı lenhürler arzet
miştir. Mesela eski Avıısturyada 1858 e kadar .ıv ukatlar taın m\nasiyle me· 
murdıılar. Kııyser A~ınanyasında avuka'lar, ayni zam'lnda avue (yetni muame. 
lal ı Adliye Vekili) idıler, lngillerede b ırrister denen, hususi ce niyetlere 
bağlı avukatlık tipi z ı..ı hur etmiştir ki . bunların ın:nsupları lngilterede avu · 
katlık yapcıbilir ler. 

1 v çrede bırola ·, kantunlarınkine hen zer b'r tazrda teşl<ilatl nnm ış t ır. 

Devle•çi rej mler. avJkat lık mesleğine de kendi hususiyet lerinı vermişler; 
avukatlı~ı birçok t.ıhdid :t ta tabi t u tm ,1 şl mJı r. 

ı ~ub . 
naatinden ileri gideme.' kstrl 
miz mazbatanın zaif bır e gOt 
le kabul edildiğini biııat 
not almıştır. bel 

2 - Biz yazımııda 
büdcesinin değil, memur 

1 
~:~ 

nın topyekun bir kalem 0 ~ di 
tcrilmesini tenkid ettik. a: ~ 
memur kadrosu niçin giılı 

1 
tarzındaki başlığımız ve 0 

tefi 
birinci cümlesi bunu sarsh~ ıel' 

V · d boY 
terir . e esasf'n bu ~ ık.,., 

3 - Kadronun m.~" dıtlt 
rasında bunun niçin mufre ı·,.e 

k M d .. ' sU' 1 
ra eclise verilme ıgı .. ir 
şı Belediye Rf'isi " Meclısı t 

kıyın etli vakitlerini israf . e 
ıçın ... ,, Diye başlayan bır 1, 

retle cevap vermiştir. Bu.'1°. /JI 
ve belediye azaların n htP

51
t• 

lirler. ilave edecek bir nok 

tur. 
4 - Macid GüçlürıÜ". t 

büdcesi hakkında verdi~~dt 
müteallik yazımızdan tavı• k 

edilen m~ni 1ın ne suretle çJ 

ğını anlıyamacık~ 
5 - Belediye kadrosll 

kanununun 88 inci maddesi 
ce her sene büdce ile birli~ 
kere ve kabul edilir. Bunu"'~ 
zannettiği gibi Meclisin Şii 
içtimaında kabul edilmiş Ü 
kanunen imkan yoktur. ·dit· 
edilmiş olan taadül cedveh 'ol~ 
ro cedveli değildir. Gerek I 
lediye azalarının ve gerek5~ Je 
temizin ehemmiyetle üıerıll 11 
duğu kanuni icaplara ratıtlt 
diye memurlarının naa•t ııet 
kadrolarını gösteren cedft ~ 
nedense bir tüı lü orta18 

mıştır. Belediye Reisi hali c# 
( her fasıl geçtikçe bildire 
ettiğini ) tekrarlamaktadır· 

Belediye Y.eclisi karı""~ 
bir meclis değil, mevzu. ıll 
göre harehte mecbur brr f"'.J 
Binaenaleyh bu kaourıa tJ!p~ 
yarak müzakere edilerı bU 
reyle kabul edilmiş 01111

191 bi' 
kanunsuz hareketi meşrU 
koyam;ız. 

--- -----v. de"' 
Halkevi Reislig•0 

Halka SiııeJll 
tırib 

6 ve 7 I 5 I 9.tO dl 
sut 17 de evimiz salo00011şı• ,çı . 
mıza Erzurum hattının .. ~ 

At ıu• dağ sporları ve 11 ~ti' 
isimler filimler gösterilecejııde' 
kartlarının Halkevi kaleıtl 
ması l azım dır. 

4 - 5 

Vatandaş ! J ,,, 1. 
Hava Kurumu11a ~~ I 

"''~ 

1 

Hava kuvvetıerl 
§ a lmasma yard1rf' 



~t 

~ Cgirl 

Türle sözü 

1 Musolininin B.Ruzvelte 
verdiği teminata •• gore 

İtalya harbe 
Birinci sahifeden artaa 

tırılmakh ve Akdenizdeki gergin· 

lik biraz zail olmuş ise de bu vazi 

yetin Vaşington tarafında büyük bir 

alaka ile takip edilmekte olduğu 

ıkmasına engel olan kötü görenektir. 
Dedi kodudur. Manasızlann işidir ki, 
her vatanını seven vatandaş bununla 
mücadele etmek suretile inkilap mef
humuna hizmet etmekle mükelleftir. 

Gelen kardaşlarımız bunu bize 
çok iyi ve çok parlak bir surette an· 
!attılar ki, Halkevi sahnesi milleti için 
bir İrşad ve telkin kürsüsüdür ve bu· 
rada kadın ve erkek her vatandaşın 
bir vazifesi vardır. 

Dün, en yüksek birer san'at ka· 
biliyeti olarak alkışladıklanmız arasın· 
da bayan Nuriye Üner, Amerikan 
Kollejinden mezun ve lngilizce Öğret· 
meni olduğu halde İrşad vazifesinin 
şahsına ait olanını yapabilmek için 
ne mükemmel, ne ibrete ve şükrana · 
layik surette milli ödevini ifa etti. 

Biz onları sahnede bütün varlık
lannı sanate veren birer sanatkar sı· 
fatiyle değil, birer örnek olrak alkış· 

ladık. 
Tiyatro binasını dolduran bütün 

bir halk kütlesi içinde hangimiz var· 
dı ki, onlan layık olduğu hürmet his· 
teriyle telakki etmemiş, ülküyü yapmcı
ğa çalışan fedakar ve feragatli birer 
vatandaş sıfatiyle anmamış olalım. 

Bu mühim milli vazifeyi üstüne 
alıp sahneye her çıkacak kadın va
tandaş hiç şüphe etmemelidir ki ay· 
ni surette umumun hürmetine hak ka • 
zanacak ve istisnai bir saygı ile kar

şılaşacaktır. 
Adanalı kardeşlerimizin gelişleri

nin birincisi telkinlerinden biri bu ol
du. Çok kuvvetle ummak isterim ki 
bunu bu maddi ve canlı misali gören 
kıymetli bayanlanmız, genç kızlarımız
da ayni yolda yürümeğ'i kabul etsin· 

ler. 

girmiyecek 
neticesine varılmaktadır . 

Summer welles ltalyanın bu hu· 

susta ki hattı hareketi hakkında tef· 

siratta bulunmaktan şahsen içtinab 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

Bu gelişin diğer bir manasını da 
bize Adana Halkevinin şubelerinde 
faaliyetin bir mislinide getirmiş olma· 
landır. Temsil koluna bakıyoruz. 

Bize zahmet ve emekle vücude 
gelebilen bir de dekor getiriyorlar. 
Dekorda bir zevk ve sanat inceliği 
seziyor ve görüyoruz. Bu da ·anlatı

yor ki Adanalı kardeşlerimizin Arko
luda faaldir. işte ressama çalışma fır
satı veren de Halkevirlir. Sosyal ve 
Ulusal bir terbiye vermekle uğraşan· 

da yine Halkevidir. 

Yine sadedimize dönelim. Aşağı 

yukarı bır sanat kabiliyeti duyabilen 
herkes kendi samimi aile muhitinde 
muhakkak bir rol veya taklit yapmış
tır. Ve istidadının der~cesine göre bu 

hususta bir varlık göstermiştir. Hepi· 
miz müttefikan kabul etmeliyiz ki, 
Halkevi Türk milletinin müşterek ma-

lı olan bir aile yuvasıdır. Kendi evi· 
mizde yapabileceğimiz san'at deneme
si, neden hepimizin evi olan Halke
vimizde yapmayalım? 

Ve bunuda yakından bilelim ki, 
kendi evimizde yapacağımız tamamiy
le mahdud bir çerçeve dahilinde kal
dığı halde Halkevinde yapılan her iyi 
işin kazancı bütün kardeşlerimize ait
tir. 

Halkevi temsilleri de muhakkak 
bir gayenin tahakkuku için yazılmış 

itinalı eserlerdir. Yalnız san'at kabili
yetimizi tenmiye ile iktifa etmiycrek 

halka hitap eder ve b•na vesile olur. 
Dünkü yeküna bakalım, acaba en 
yüksek bir ilim salahiyetinin konferan· 
sı olsaydı, bu gördüğümüz izdihamı 
görebilirmiydik? Temsil bir topluluk 
vasıtasıdır, 

it r dü er arasında değildi, 
~hiy hıan kurşunu yemişti. 
lc~1 .1 eşk ilah taı alından has 

\ ırkcn vaziyeti çok a· 

H i K A y E 
' ~!)td 
~•tane~ Şırndi cephe gerisin· 
til "ctan e Ya•ıyo•du Bezlerle 

1 d1.ı. Yalnız ağzı \'e burnu 

' ~-tı b 
1 ~tıı~· aygın bir halde. Sa · 

ı vıre 
11r, k. g.ece gündüz başu· 

~ ~~''n endısıni kimsenin gör· 
d Ol:iu!'o.u k" . ·ı· 

1 lıctakı ll va ıt ığı ır, o. 
'tı arındıın öperdi. Ya· 

t\tı asker· 
,.. 

1
"1 ba 1

• Renin sarışın d ıl· 
···~et şucund • 
ı t •~1111 an bır dakıka 

1~ il~'D ve ~ndişe ile ağır 
'Cı etti~ · . cı.ı" •nı bılseydi ne 
~~ ıacakıı , .. ~ . 
\~ ~ltı b 
1 · ll,tc.~ r dalde Pıyer tam 

ı ı· "'ın Eı ' 
\~ ilk 11y1 

ıa ınlimkün ol 
"~k . bır tavır takınma· 

ltı Ctı d 
v .. Ol lora: 

.. 'Yer 1 nasıl? diye so· 
lıl1 
>\~ ıı. lkı aı 

• 
1tni üç günde 

~ 1 • 
Nine ~ 

e Urperdi. "göz· 

Y ca r 
lerini açacak,, o zaman? Kendisini 
göreçektıl Tanıyacakııl rlarp felaketi 

4\vrupada olmadığı zamanlar kendisi· 

ne söyledi~i o tatlı sözleri şimdi tek • 
rar söylemek istiyecekti. 

Mavi gözlerini, kıpkırmızı dudak
larını gene opmck istiyecekti. Fakat 
heyhat bu olm \Inalı ıdi. Kendısjyle 

saadet yuvasını kuracağı piyer, sev· 
gilisi, vatanını ıı düşmanı idi. Kendisi· 

nin düşmJnıyoı! 

Ayni gün Eh.a başhemşiceye mü
racaat ederek kendisini başka bir kıs· 
m nakletmesini istedi başhemşire: 

- İmkansız, diye söziinü kesti. 
Sizin bulunduğunuz kısımda hasta ba· 
kıcılara daha fazla ihtiyaç var. Bir· 

o o 
Yazan --------~ 

Hikayeci \ 

kaç 2'Ün sabredin. 

Birkaç gün mü? Hayır asli! 

- Buna rağmen bıı ısleğimi yap· 

malısınız. Yarın belki geç kalını~ o· 
lacaksınız. 

- Geç mi? Ne dernek istiyor
sunllz·? 1ıah edinı7. 

Elli yaşlarında, iyi kalbli ve cid

di amirine, Elza büyük trajedisini 
anlattı. 

Başhemşire elini uzatarak altın 

BUGÜNKUPRQGRRM 

TÜRKİYE RADYO OIFOZIYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSlJ 

ANKARA RADYOSU 

Cumartesi 4 - - 5 - 940 
13.30 Program, ve Memleket Saat 

. Ayarı 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

Biz temsil mefkuremizi yaymak i
çin bir vasıta diye telakki etmeli1iz. 

Temsil kollan bize bir kazanç da
ha temin etmiştir. 

Bizdeki tiyatro!. 
San'at hayatımızda geçirdiğimiz 

muhtelif devreleri düşünürsek eski ti
yatronun kimlerin elinde kaldığını gö
rürüz? 

Dünyanın en ahenkli, en tannan 
bir dili olan Türkçenin eski zamanın 
tiyatrosunda nasıl inletile inletile kur
ban gittiğini dünkü nesilden bilmeyen
leri azdır. 

Meşrutiyette biraz canlanan Cum· 
huriyet devresinde ise, temamen bize 
mal olan Türk sahnesi temsil masasın
da da mühim bir dönüm noktası ya
ratmış bulunmak tadır. 

Ve halkevi temsil kollan bunu ne 
güzel, ne parlak surette canlandırmış
tır. 

Bu gezinin bir faydasını yurd kö
şelerinin bilmesi keyfiyetidir. Bunun ne 
kadar bariz bir i~ olduğu da izahtan 
müsta~ni bir meseledir. 

Hangi bakımdan hangi noktadan 
olursa olsun şu muhakkakdır ki, kıy-

metli misarirlerimiz çalışrnalannın mane
vi mükafatını derlemiş oldular. 

Biz yalnız gelenleri değil, mensup 
oldukları evi de cidden candan ve 
ruhtan tebrik ederiz. 

Bu gezinin bizim için de mühim 
bir gayret ve daha mühim bir teşvik 

olduğunu büyük bir memnuniyetle kar
bılamamak ~kabil midir? 

Gel<:nlere candan teşekkürler eder 
ve muhitimizde de ayni yakue ve 
intibahın uyanmasını candan ve gönül
den temenni eyleriz. 

saçlarını okşarkea: 

- Cesaret, kızım, diyorciu. Şim 
di odanıza gidıp dınlenin. Ôğ'leden 
sonra dördüncü salonda hizmetinize 

başlarsınız. Kimbiliı? Bir gün belki 
ikiniz de onu, dııha feci bir akibet
ten esirgeyen kurşunu takdis edersi
niz .• 

Şim:iilik bir Alman kt'dına yakıt· 

tığı şekilde vazifeni7İ yaptınız . Metin 

olunuz \'e sabredin. Düşmanlık ve 

kin uzun müddet hüküm sürmez . 

On gün sonra, Elza, salonun 

penceresi önünde ayakta, hastahane 

avlusundJn uzaklaşan birkaç kişilik 

bır grubu gözlerife takip ediyordu. 

Yaraları tedavi cdilmii beş - allı 

Fransı7. aı;keri üsera karargahına sev· 
keciiliyordu. Aralarında Piy~r de var

dı. E lza gözyaşını silerek mırıldanı

yordu: 

- Güle güle, Piyer.I Seni daha 

korkunç bit Akibetten kurtaran, o 
mukaddes kurşun, bana da, yüzünü. 

bir daha görmek saadetini ver.:Ji. 



S"hife · 6 

Musolininin B. Ruzvelte .. 
verdiği teminata gore 

( Beşinci sahifeden artan ) 

e etmiş, fakat matbuat mümessillerin 
luıriciye nczarctınin Amerika tcba 
"nın ltalyayı ter lcc davet, edildik 
ri mcselcs!ne hiçbir ehemmiyr.t ı 

. 
le 
t. 

fetmedi~ini bildirmiştir, 
ır Bu bcyanet Mussolini'nin sef 

Phillipse ltılyanın balen harbe gi 
mck niyctindf' olmadığını bildirdi 
eliğine dair Romadan verilen habe 
leri bilvasıta teyid cdrn mahiyctt 

r ,. .. 
r· 
e 

göriilmektcdir • 

Bütün Mısırda 
. 

emn1ye t 
tedbirleri alınmış 

Üçüncü sahifı:dcn artan ) 

malarıoı temine matuf tedbirler hak . 
kında görüşmüştür. 

n Hükumrt, bir Mısır fırkasını 
Kabirc'de bulunmasın& karar ve r· 
miştir. 

Diğer taraftan başvekilin ha 
yan stfui kont Pazzolini'yi kabu 
etmiş oldu~u habu alır.mıştır. 

ltalyan sefiri, gazd"rilere be 

yanatta bulunarı-.k yakırıda hethan 
gi bir buhran çıKacağı hakkında hiı 

ı-

1 

. 
-

lcümetinden bir güna malumat almam 
olduğunu ve şimiiki vaziyet karşı 
smda nikbin bulunduğunu soyle 

iŞ 

. 
miştir. 

RADYO 
Bt'şirıci sa hifedrn artım ) 

13.35 A J A N S ve Meteoroloj i 
Haberleri 

r 13 50 Müzik: Müntehip Şaı kıla 
14.20 Müzik: Halk Türküleri 
14 30 Müzik: Reisicumhur Ban· 

dosu ( Ştf: Ihsan Künçer ) 

15.15/ 
15.3() Müzık: Cazband (Pi ) 
18 00 Proğram, \C mtmleket sa 

at ayarı 
18 05 Müzik: Radyo Caz or· 

kestrası 

18 40 Konuşma ( Yurt bi lgisi 
ve sevgisi ) 

18.55 Serbest saat 

19. 10 Mr mit ket saat ayarı ve 
metrorolcji hahuleri 

19.30 Müzik: Fasıl heyeti 
20.10 Konuşma ( Günün mese· 

leleri ) 
20.25 Müzik 
21.15 Müzık: Siret Tayfur ta · 

rafından Gitar Havayen Solo'la· 

fi 

21.30 Müzik: Küçük orkestra 
( Ştf: Necip Aşkın) 
22.15 Memleket saat liyarı, a· 

jan!ı haberleri; Ziraat, Eıhdm -
Tahvilat, Kambiyo - Nukut Bor 

sası ( Fiyat ) 

22.30 Konuşma ( Ecnebi diller
de - Yalnız kısa - dalga pos· 

ta~ile ) 

22.30 Mü1ik: Cazband ( Pi. ) 
.)aat 23 oO - e kadar yalnız uzun 

- dalga postasıle 

23.25/ 
23 30 Yarınki proğram, ve ka· 

pamş . 

Tarksözü 

Türksözü 
GAZETE VE MATBAASI 

Bürolariyle birlikte Abidinpaşa 
caddesinde lf Bankaaı karfı· 
aındakl binaya tafmmı, bu 
tunuyor. Gerek Matbaa ve ge· 
rekse Gaıelemi:r.le işleri olanla· 
rın yeni binamıza gelm•I•· 
rlnl rica ederiz. 

Yazı işlerimizin 

kabul saatleri 
Gazetemiz yazı işleri heyeti ile 

lrmasta bulunmak isteyenler ancak 
öğlcdtn evvel 11-13 ve öğledtn 
sonra 17-19 arası büroya müraca 
at edebilirler. Bu aa11tJer .haricinde 
mürllcaat yapılmamasını rica ederiz 

Zayi şahadetname 

Adana Turan mektebinden al-
mış olduğum şahadetnamcmi zayi 
ettim. 

Yenisini alac;;ğımdan eski inin 
hükmü olmadığını iian cdtrim. 

Kaya bağ mahalle.sinde 
327 doğumlu Zehni 

11797 

----- -----

~:l-RR 
Pamuk ve koza 

KiLO FIATI 

~ ~-· 

·TÜRK.Söz il 

ı ı 
1 

GAZETECiLiK- MATBAACIL.1 

• • • 
b 

,, 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü rnat • 

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler, biletler, kart· 
vizitler, haritalar, planlar, mak
buzlar , her boyria defterler, 

Renkli afişler 

f'! 

Türksöıü. 
Cilthanes' 

t''' En modern vası 

mücehhez bulu001 

k 
rı 1' 

Kitapla rmı:ıı Şark . 8 .10 
Avrupa karı nefis bır cı·r~ 

- k . . 'fıı gorme ıstıyorsanıı . , 
Cildhanesine gönderİ1111 

Zarif sağlaf11 
~ 

Ve her türlü resimli ve reo ... ıi 
baskılar sürat ve nefasetle ııso 

edilir . 
i 

• 
Bir cild, bölgede ancıı~ .. :ıı 

~,eli"' 
sözünün sanatkar ırııı 
elinden çıka bılir . 

.................... , .. ıııliiı .............. ,,, 

CiNSi En ez I En - çok- J 

K. S \ K. s· 'J = - -~ 

:Km - - - -00,00 --, 00 

-Ma:J'arlağ!_ -~O . 00 1 

Ma. temizi 00 -~-
Koza pıırlağı 

Çocuk insanların çiçtğidir. Seviniz okşayınız fakat öpıııtYjJIİ~ 
Ço~uk Esirgeme Kurumu Genel Mer1'eıı 

-KapJnı-alı- -00- 1 
Klev'a~ -·oo- 1 00 

-Klevlırnd çi. - o.--- ---
1 

Yapağı 
--

1 beyaz. 

' 
Siv.ah -. çlClr 

Yerli yemm/ 3,40 
tohumluk \-- .. 

. - - ~ -----=---.. 

---- HUBUBAT 

Buğ-day Kıb. , 
.. ytrl 00 

~Arpa - 00 
1 

Faııulya 
-vüıat'--0o 

/Delice o 
-KuŞyemi 

1 00 1 susam -
Livf'rpol Telgrafları 

3 I .'S I 1940 
l'tnt ~antlrrı 

Hazır 
,_8 19 

Vadeli ı. 8 nı 
Vadei ili 8 Oi 
Hind hazır 706 
Nr:vyork ıoj93 

Kambiyo ve Para 

iş Bcınka!'!iından ahnm1ştır. 

--
Lııel 

ı-
1 

--
Rayişmark 
Frank (Fransız ) -2-94 
Sterlin ( inifli7 ) -5- 24 

Dolar ( Amerika ) 150 1 10 - Frank ( İsviçre ) 1 vO 00 --

or. Muzaffer Lokma11 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayen~hanesinde hastalarını 

başlamıştır . 

y 

1 

rın 

sik 

1' 
Çocuğu rdaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgerne 

ılda Bir Lira vtrip Üye olunuz 1 Çocuk Milletin tn kıymetli 

Çocuk Esirgenıe Kurumu Genel Met 

layi askerlik vesikası 

3 üncü ko'ordu topçu alayı bi
ci tabuı dan Jtldığım askeri ık ve· 
amı zayi t'ttim. J 
Yenisini çıkaracağımdan t!ki 



TirklÖlll 

SRi SiNEMADA 
BU AKŞAM 

Göz kamaştırıcı zarafeti teşhir eden 

Joan Kravl ort'un 
birinciliği kazanan, taç giydirilen filmi 

~EYAZ PERi 
:::t!:::::: 

!lJ FiLMDE : 
1
, ilci asrın bir harikası olan (B U Z) revüsünü 

·i temaşa fırsatını kaçırn .. ayınız. 

~LAvE: 

~C<CUM 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

~Ugün 2,30 Matinesinde 
/ 

1 
~ Türkçe Film Birden 
"Hücum 

· " Üç Palavracılar polis hafiy~si 

~dil 
~ ba demir Spor 17130 da gar binası salonunda ku 

\t b\l~ubünden lübümüıün umumi toplantısı yapıla· 

~İ)e)_eti reis intihabı ve be caA-ından bilumum azaların teşrifle-
~11 genel direktörlüğü ri rica olunur. 

'J ~İıı 11~ bağlılığımızı bildiren Reis vekili 
S/940 tı•zanınamemize ilavesi I Hikmtt. 

Ç•rşamba günü saat 11790 

1 

l 

ALSARA Y 've TAN 
SiNEMALARINDA 

BU AKŞAM 
DUny• &ınemacılllının en BUyUk ve En 

Kudretli K•rekter Artl•ll 

GARRY COOPER -&e 
Tarafından yaratılan Meşhur Kaşif MARKOPOLO ' nın 

Harku!ade maceralarile dolu Büyük ve 
Muazzam Şaheserler, Şaheseri 

·---------------------------------... Markopolo ~ nun 
Müthiş Maceraları ... 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Rm!uılsiz F ilm Takdi m edilyor . •.•• 

E'lrar ve Heyecan Diyarı ol:m Çin, Heyecaaları, .Maceraları, Adet leri 
Ye Buy uk Aşklari . . . Binlerce Figuran, muazzam ve Mutbif Bir 

Dekor:ı~yon, OARRY COOPER ' in BuiUoe k.adar 
GörUlcn En Guzel Filmi 

1 Ayrıca ALSARA YDA ilaveten 1 Ayrıca TANDA lıiveten 
Dunya Haberlerı ( A Y Ş E ) istek Uzcrine 

j 
_ . . (l mperio Argentina'nın) tem9ili 

DİKKAT: İzdihama Meydan verruemek için Lutfçn Biletlerinizi erken alanız 

, Tt-lefon Alsarıı.y 2 12 Telefon 266 Tan 

1 

j•---------------------------·--------------1 
1 Bugün 2,30 da her iki sinemada 
1 Ayşe - Memnu Geçit 

Zayi askerlik vesikası 1 
Uzun Köprüde 9 u ıcu seyyar 

1 
jandarma taburundan aldığım as
kerlik vesikamı zayi ettım · Yenisi- 1 

1 oi alacağımdan eski,inin hükmü ol· 

madığ'ım ilan cdrrim. 
Hantrıpı mahallesindeq 

Nakar oğlu 310 do

iumlu Yusuf Mutlutürk 
11792 



Sahife: 8 Türlcsözü 

Yegane mesire mahalli olan Atai ürk parkı yanında 

Kır Kahvesi açıldı 

Her türlü içilrçrk şrylu, pazardan maada günlude 5 kvıuş; nargile 
ve dondurma, htr yerde olduğu gibi, on kuruştu,. 

Bütün lc1~ dcrn8nlı hhvtltıde oluımfktrn buralan s~)ın hlkımız te. 
rniz hava alm;,k iizeıc kır lcahvuine ~u}urrnnlar. 11712 

Puar günlui bütün mrşrubat 10 kuruş 

Zayi sayım ilmühaberi 

Erkek dişi Cinsi ~ 

!!ıra ne. 

114 151 kıl kt'çi 35 Çınarlı 

5 5 sığır 35 kö)Ü 
2 Manda 35 " 
3 402 kıl keçi 27 Karga 

kekeç 

124 55) Yekun 

Yukarda cim Vf". miktarı yazılı 

hayvan ve•gısı ı:ayı n ilmühabe-
rini zayi ettim. Yeni sini alacağimdan 

eskisinin hükmü olmadığıııı ilan e-

dtrim 

Çınarlı köyündtn Ha1il 
oğlu Kadir Nt-ne 

11791 

Zayi askerlik vesikası 

12 inci kolordu muhabere bölü 

ğünden aldıgım a~kerlik vesikamı 

zayi ettim. Y ı-nisini alacağımdan 

Zayi askerlik vesikası 
14 iincü Fırka 25 İnci Alay 2 

inci taburdan aldığım asknlik vesi 
kamı zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ednim. 

Şıhzadc mahallesinden 
Mustafa oğlu 3 l.1 do~umlu 

Mahmut Yem 11793 

NEKER 
Saat lan 

l.sviçrrdc rtısat hane takdirlerini 
kazanmış~ır. 

Zarif dakik ve emsalsızdır. 
Adanada saat kul<'si karşı!!ında 

saatcı V t' hbi Çömelt k dP. satılır. 
11710 10- 15 

eskisinin hükmü olma ~ığını ilan ede 
rım. 11794 

Karşıyakada Mrhmed 
Ali oğ ' u 315 ciogumlu 
Ahdullah Karahıyık --

Muhterem Çiftçilerimizle 
Sayın Müşterilerimizin 

''Nazari Dikkat1~rine,, 

Dünyaca Maruf ve Çıftçilerirnizin uzun tecrübelerile metanetleri malüm 
ve aradıkları 

''MELiCHAR GRATiA,, 
---------------------
0 r ak makinaları geldi 1 

(Şapkalı adam) markasiyle maruf Orak Mdkinaları çarklar yağda döndü~ü 

gıbi tozdan muhafazalı tamamen kapalı olup tekerlekler tcmamen bilyalidır I 

Tıcaretanemizde büyük miktarda Yeiek p.trçalar mevcuttur. 

Dünya ahvaline ratmen Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını temin maksadiyle 
Büyük fedakarlığa katlanarak Mahdut bir parti gı-tirtehildık. 

BI ~ DEFA ARAYINIZ 

Viking markalı maruf ve tecrü 
beli Jsvrç mamulatı Süt makinala-

• 
ramızde geldi. 

TORIYE GENEL SAT1Ş 
DEPOSIJ ERi 

YAKO BENYEŞ ve oGULLARI 

Kızılay karşısı 48-50-52 numaralı 
dükkan Posta Kutusu Nr. 9 

ADANA 

Acentcltrimiz hrr vilayette mevcuttur. 
Ceyhan ve hirıtr rladı acentemiz Çifçi Yurdu Ma~azıtsı 

6-20 11766 

Kad;r Çingi 

PHiLiPS 
1 

Kaynak· cihazları 
50 amperden 500 

ampere kadar 
her işe göre ayrı bi~. 

kaynak T ransf ormat?, 
v~ya kaynakredressot 

' 
izahat ve teklif isteyil11 

Muharrem Hilmi Remo: AbidirıP~ 
caddesi 

ttı5~ 
Telgraf: Remo Adana tel~fon 110 posta ku 

ilin 
Seyhan Vilayetinden: 

t' 
1 H ~ 'd 't · k"I ·ı · · b d il i ve • - usu~ı ı areye aı cıns ve mev ı erı e rı <ı e e er ;;pt 

. .. il" 
mık tarları aşağıda yazılı akarlar 1/6/940 gününde 31 / 51941 g\l 
dar bir sene ıntiddctle kiıaya verilecektir. 

2 - Şartnıımesi husu'Iİ muhasebede görülebilir. ..
11
a 

3 - Açık artırma 9~0 senesi Mayısının 16 ıncı Perşembe gıı 
( 10) da vilayet daimi encüm !ninde yapılacaktır. 

4 - istekli olanların teminat makbuzlarile birlikte daimi 
müracaatları. 

Akar N. Akar 
Cinsi Mevkii 

210 
213 

Dükkan 

• 

Karasolcu - betestitn 

" .. 
173 
.121 
119 

.. Eskihamam-y.tğcami 

.. .. " 
• .. .. 

81 • " . 
• Eski postahane 3 

13 
26 
22 
2-4 
28 

• Bucak -- hastahane altı 

• • • 
.. .. • 
.. .. .. 
• • • 

30 - 4-9- 15 11776 

.... ~-.~.,. ........ o ...... 
Bu gece 

Nöbetçi eczahane 
Y cnicami yanında 

• .. 
• 
• 

Eski icarı 
Lira 

25 
75 

401 30 

300 22 

300 '12 

100 1 

50 3 

30 2 

391 29 

110 8 

200 15 
120 9 

Umumi nqriyat 
/ 

Ga,ı' 
Macid 

Toı os tczahanrsiıiir Adana Türkıöıiİ 
,,.ı 


