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Alman ' lar Üç 
Kralı kaçırmak 
istiyorlarmış ! 

:aı cephesinde çahşao Alman kuvveti 
)ısının da 18.000 olduğu anlaşıldı 

T ertibedilen suikasdı n 
Almanlar tarafından 
yapıld,ğı kuvvetle
tahmin edilmektedir -

ti~~t müttefik 
~·\ıttler lehine 
'Şaf ediyor 
ra. 

11 · b (Royter) - Stokholm

' a~rlerc göre, Almanlar 
. ırıın - . • 1 la. "'llt zaptı uzennc sıma 

:'urı de çekilmişlerdir. Müttt= tnaden merkezlerinden 
• 

1rıda Biyorkeli'yi iual 

~~Norveç hududunda Al
eç ~ıtaatı arasında çok 

),tt>tıcr olmu~tuı. Zitkrensin 
\ijij~an bir muharebede bir 
~ lsvcç hududunu reç· 

~t kalınışttr. lsveçliler bu 
~arı tccrid ederek hapset-

ti· ll'lın'zkada ·diter Nor\'eç 
ır kısım Alman kuvvetini 
itdir. 

\ı "Yaletinde hali 4ıazrı da 
tr Alman mc•cuttur. 

\l~ Yeni gelen Naz:i me-
.~ - Norveç hududunda 
~ Yapmaktadır. Arsfor 
~ lOoo oldutu halde an· 

t lcişi kalmıştır. 
: l'l 
t~ ( Royter ) - Ahııan 

t btıt-. '-' un Norveçtcki Al· 

Londra: 17 ( R0)1cr ) - Norveç 
Kralı Hakoun'u ve Norveç hükümet 
az.asını ele geç.irmek üzere Norveç 
dahiJine sokulan Alman kuvvetleri 
Alberunde hila beyhude yere taarru-

za devam etmektedir. 

Norveçliler bu şehir civarındaki 

~~~~ 

Sovyet donanması 
Karadenizde nıanev

ralar yapacak 

Parla -: 17 ( ttavas } 
O. N. 8. nin MoakovlHlan 
allp nefretti il ilk" hab•r• 116 
re, Sovyet deıunmaaı Ka
-r•d•nizd• ilkbahar manev. 
r•l•r•n• b .. faımak üzere
dir. 

Yurdda scylap 

Ankara: 17 ( Hususi ) - Tunca 
şehri .f, 10 santim inmiştir. Bazı köy
ler sular altındadır. insan 7..ayiatı yok-
tur. Köyler halkının kurt .. rılırasına 
devam ediliyor. 

Bergama ovası da sular altında 

kalmıştır. Çandarlı ovası da sular al· 

köprüleri berhava etmekte ve Af man
ian kuşatarak imha etmektedir. 

Norveçtc kuvvetli bir fırtına hü
küm sürmekte ve kar yağmaktadır. 
Kann kalınlığı bazı yerlerde elli san· 
timı bulmuştur. Bu yüzden Alman mo· 
törlü kuvVt~tleri ilerlemekte güçlük 
çekmektedir. 

Hamarda pek yakında bü}ük mu
harebelere intizar edilmektedir. Bu 
mınhkada dün bazı çarpışmalar olmuş 

ve Norveç kuvvetleri geri çekilmiştir. 
Norveçliltt KOf'limger kasabasını terk 
etmişlerdir. Kıtaat buradaki neliir Üs· 

tündeki köprüleri berhava etmiş ve 
bu suretle kasabayı ikiye ayırmıştır. 

Almanlar Bloma nehri şimalinde 
l\farneye henüz girememişlerdir. Bu 
civarda şiddetli muharebeler olmuş, 1 

Bcyrut : 17 
(Radyo) -
YuıoslavyR po 
liııi kuçuk Kra· 

la kaçırmak 

U:aerc hazırla· 

naR bir suikas · 
eh meydana 

çıkarmı~hr . 

Bu suikAsdla Y ugosları kralı Pıerre 
alaka<lar bir çok kimst:ler tevkif o· 
lunmuştur. 

Suikasdin, YugoslavJa enıai.) t:ti· 
nin v~ birlilinin garantisi olan kuçuk 

Krala ortad•n kaldırmak aıak.;acliyle 
Almarılar tarafandan tertibedilmi~ el
dugu zannedilmektı:dir. 

her iki taraf da mühim zayiat vermiş- ı Duıı Londrada söylendiğine ıöre 

tir. 1 Hollandadaki Nazi ajanları Kraliçe 
( Geri i llçUncU .;ahifede ) ( Gerisi UçUncU sahifede ) 

ıŞelıir meclisinin dünkü 
ce/Sesi de gürültülü ve 
münakaşalı oldu 

tvcudu 60,000 kişidir. 

~._ ------------------
tk boğuşması Garp hattında 

hnda kalmıştır. 

Belcdiyereisi, kendine 
cevap veıen bir azayı 

meclisden dııarı çıkarmak 
istedi 

~ı~R son vaziyet 
~~liYOR 
'4 ........._ 
~ ~ : 17 
~ llıe~d <Radyo) Çin • ja· 
'~t, f'.•nlarıııdan alınan ma· 

._, rırıı·1 
't'rı 1 er Cunknit, Va· 

ı.?iıııilc~hirlcrini istirdat et· 
~lttyj Haııg-kang civarın · 
~ ı. hiik : 1c rcçiı mişlerdir. 
tıı ~ltt1t . Utnctinın Amerika 
~ 11ttıc~ ve diğer bütün 
~t hh ~tarafından tanın· 
... , Uyuk 

ınemnuniyet u 

~ 

~~~ 
~- filosu 
ltdağında 
~~~ 
~. t: 17 
b 4ıd ( a.a. ) - Yavuz, 

111 '-t~Pc 
f ()llıt.ı~ Ve Zafer' den 
'tt· •aat ı-1 d 1\İ b. c Geli 

~•ııci ahifede~ ) 

Topçu ateşi genişledi 
Londıa : 17 
(Rovter) -Diın 
garp cebhesin 
de Almanlar 
topçunun refa· 
k aliyle mev7.İİ 
bir ıaarruı yap 
m1şlarsada püs 
kürtülmüşler • 
dir. Almanlar 
bu hücumda 
oldukça zayıat 
vermışlerdir . 

Tar mıntıkasın 
da d 11 Fransız 
kolları lopçu 

himayesinde Almanlara hücum

larda bulunmuştur. cebheyi harekat 

esnasında gezen royter muh ıbiı inin 

bildirdi~ine göıe, topçu ateşini her iki 

tarafta teksif etmckted r. 

( Gerisi beşinci sahifedt ) 

A kdenizdeki müttefik 
filosu büyütüldü 

Londra: 17 ( Royter ) - Alman 
donanmasının şimalde mağlup edil· 
mesi üzerine Akdenizdeki müttefik 
filosu büyütülmüştür. 

Adana Şehir Meclisi UçUocu top• 
lantısını duo yaptı. Bu toplantıda be
lediyenin 1940 yılı varidat budçeaiaia J 
mUzakeresi yapıldı. İçtimada çek 
hararetli mUzakereler olmuştur. 

Varidat budçesinio bir f ..U.a 
konulmuş olan IS,000 liralık elektrik: 
istiblAk resmi bir çok mUnaka~alan 
mucib oldu. Bu maddenin mUzakere-

Gerisi ikinci sahifede 

Ankara : 17 ( Radyo) - Alınan 
haberlere göre Almanyanan, Yugos
lav~·a hududunda tah~idat yaptakları , 
ve buradaki kıtalarını lıir kaç fırka 
askerle takviye ettikleri bildirilmek
te ve bu yUzden Yugo lnvyada endi· 
şe duJ ulmaktadır . 

Ankara : 17 (Radyp) - ltal,> ao
laran Arna\·utluktıı nskcrj 1 tahşidatta 
bnlunduklnrı haber ~verilmektedir. 



Sanifr-. '} Tütıeıfü i -
oldutunu ve bu its'bl~ da 
hayı!i varidat meni>'~ ~ 
tını ileri aürdü. eeıedit',cl 
silit için fevkalade ı•1 ~,·lıf 
· ··k J f · sıkıt nt ve mu e lr ıerın ·do" 

H~~:.:i'.:::db:.k::0::::~ ! Şehir meclisinin:dünkü 
30 da Çocuk malüliyetlerinde erk~n · ı • d •• •• ) t •• ı •• 

ri süretek konulan ~·'~,,,o 
olmıdıtını iddiı etb· 

da : çtı"'" 
- Bu fibi itler un. erek~ 

zer. Vurdukça toıır dıY b 
Necib'in itirazlarını c~~· ,',,!., tedavinin sosyal ehemmiyeti. mev· ce sesı e guru u u ve 

zu üzerinde pıofesörleıimizden dok.tor 

1 tal resminin müıake•151 :ıı : ı 
dan Doktor Ahmed Er ~ ' .. k Bay Akif Ş3kir Şakar tarafınden muna aşa } 

kıymetli bir konferans verilecektir. oldu 
ketin çok mühim bir dtr Oıt. 

Okuyucularımıza tavsiye ederız. 

Valimizin Ceyhan 
tetkikleri 

Valimiz Bay Faik Üstün refaka
tinde maarif müdürü dt- bulundu~u 
halde sabahleyin Ceyhan• g;derek 
bilha~sa Ceyhan mekteplerinin va· 
ziyetletlerini gözden geçirerek akşam 
geri Adanaya avdet etmişlerdir. 

Pasif Korunma teşkilatın 
da çahşa~aklara dair 

Hava taarıuzlarına karşı pasif 
kot unma nizamnamt>sine göre hazır 
fanan passif korunma teşekküllerin 
<:1 ... hizmet görec"k elemanlara mah 
sus bedeni ka l iiiyet talimatnamesi· 
nin neşredildiği dahiliye vekaletin 
den bildiıi m:ştir, 

( 80.000) hra 
Milli Piyangorıun 1. inci çe~ili1 ı 

biletleri satılıga çıkarılmıştır. Biletle· 
rinizi hu gUnden alınız· 

(80.000) lirayı ka:r.anacak olan 
bilet hı-iki de yarına kadar satılmış 
olur. 

Güreş birincitikleri 
Mersinde yapılacak 

Belediye reisi kendiae cevap veren bir azayı 
meclisten dışarı ~ ıkarmak iste~.i 

( Birinci sahifedrn artan ) 
~i esnasında söz alan Coşkun Guvcn: 

}Oktur, dt"· i Bütçt"nİn bir madde· 
sindr: imtiynlı şirhtlcrdcn belediye 

mektrik şirketi hazirandan iti· hissesi varidatı o•arak 2 bin lira 
baıre Üelediyeye de"·redilecektir. gö~teıilmişti. Azadan Macid Güçlü: 
Artık hu vergide lnbii olarak Şehrimiz ie h=ç bir imtiyazlı şirket 
tah!ıil edilcmiyccektir. Binncnaleırh 
b 

~ kalmamıştır, bu varidat nereden te 
utçe~~·e konulan 15,000 li1•anın tav 
d·1 · ı· d f) d. d ~ min edıl~cektir dı'-e sordu Bu-tçe c ı mesı azım ır. e ı aza nıı Recai .1 

T:ırımcr, ~irketin belediyeye devre· encümeni reisi o'an H~san Ataş •hu 
dilip edilmiyecegi hakkında reisten IU§İ istih~aratıına göre yakında bir 
ma umat sordu. R~i3 zannedersem imtiyazlı şirket le~ekkiil edecektir 

' 
halincie kalacaktır. dedi. Azadan Ha ondan alac1ğız,, dedi. 
san Ata~ da, elekt ı ik şirkttininc Macil Gü~lü, bu"a cevaben 
şirket halinde kalacığından bu rrs· •henüz teşekkül etmiş bir şirket 
mi alm ıkta devam ed~riz dedi. Mtt· yokkrn bütçeye bu şekilde v.uid ıt 
cid Güç lii, şirke-tin husu si bir ka- konulmasının doğru olmadığını ıan 
rıunla bı-lediyeye dtvredilmiş oldu· ediyorum. Bana kalırsa bu madde-
ğunu ve artık yine şirket halin te ye tıpkı varidat bıitçesirıin istikraz 
idare olunması ihtimallerinin göz . maddesinde olduğu gi · ,j bir iira 
önün 1c alınmasını doğru bulunma· koymak daha do~ru olur. dedi 
dığını ileri sürerek bütçeye konulan Bu mütalhya rağmen mı 1de 
15,0..,0 liranın tahakkuk ed t'mİye- aynt"n kabul o'undu 
ceğini ve tayedılm esi lazım oldutu· Varıdat bütçeJinde gümrük his. 
nu izah etti. Azadan Zıya Ak verdi sesi varidatı olarak 51 bin lira ko 
elektrik şirketinin imtiyaz şartoame· nulmuş!u. V t hbi Neçip:) 
si mucibince bir fiyat formü lü l u- .. _ Hc1rp sebebiyle Devletin 
lunduğunu işaret eder(k cu gün gümrük \'atidatı çok düşmüştür. 
tatbik edilen tarifenin eski formüle Geçrn s•nt d~ v't."l bütçesiode bu 

nar ak: 2 

" Pazar ycrleriııdeP 
lira varidat alıtoruı 811

• 

Yıerı 
ıklımıgelen bazı şr 

ist~rim . ,. . ,ı•r , 
Bu mülevves, pıs P d 

· · b · ırk• İ. rını ay reıı vey ı 0t ı 

her hangi birisi bir dr f~,11~1İ l)ı. 
ti1 etmişmi dir? Sebze . ,,~ 
nında hayvan pislikler•, lir 
iptidai kulubeler, gıda ~: . 
üzerine gelişi güzel atı' ~ \ 
renç paçavralar bir ke~r~ ~ 
gözden geçirilmiş mid~~ 

0 
lira vkridat almasını bıfı~ rl' 
halkın sıhhatı düşünüJ ıJlllf 
Reis: sadat huicioe ç ık•Y0 

kafidir diyerek bu husll.~~ 
çok şeyler söylemek istir 
run sozünü keıti. 

Ziya Akverdi bütçed~ 
V.lridatı olarak bin lira 1 
halbuki henüz ortada J&l ili 

·J•" bir şey yoktur. Bu VA~1 1 
mek lazımdır, dedi. Reı5 

karşı: ·le 
• -Safıyane bir tıJbıf ' 

dülillah sıı işi hallolunın•k .Al 
•d· k d' N•b" ıyt"rt" cevap vt"r ı. . ıJ--
dat bütçt"sİnin hey'etı. t~ 
rcy'e konuldu ve t"ks~rıf' 
fundu. göre mi yoksa yerıi bir formül ya- varidat 54 milyon Jira tutmakta i . . ,o• 

pilarak oııa göre mi byin edilmiş ken bu sene biitç ... sine ancak 11 Ruznamtnio i~inc• 9f) 
Mersin : 17 .. (Telef .. onla) - Ha_. oldug"' unu sordu Reı's, yerıı· b'ır for· milyon kon 1 t Ş h 1 t k'I d k 1 ~ 

ber aldığıma gore, Gureş grup bı mül yapılmı'lı olduğu .. 1 d' bel"'dı'y•nı'n h' · d k. · · ·· k · .. r.il"
1 

1 

u muş ur. 'J a e göre eş ı e en anaraoıo .J' il" 

., nu soy e 1 " '" ıssesı e e ı-;me naz" sının muza erc1ıne i"'"' ~ıı' 
rincilildeıi müsabakaları Mersinde V hb" N . .. · • v 

1 k Ş h 
t ı ecıl> soz alarak· ran beş d -fa daha azdır. Binaenı· susta söz alan Coşkurı .... 

yapı aca tır. u ale görrt cenup 1 · · leyh t u · . ı t ı k"I ı•IJ" & 
H A 1 H 

l varıua ı aza tmak lazımdır zun ı osuna 2fJ pıra , r 
mıntıkasındaki bütün gürr~çiler M~r· . . - ~san taş ozirandan d d ' fi • t b k t b e İ. Macid Güçlü de oyni kan'latta ni görüyoru7.. 6 ıı bilh•. 1·b 

sinde toplanacaklardır. 1 1 ~ren şır e temamen elediyeye geçtı, h:1tta nafıa daireOJi bir tarife olduğunu söyledi. ekmek kadar mühirn brr 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü açık, 

havı hafıf rüzgarlı idi. 
En çok sıcak gölgede 25 dere· 

d 
Fakat bu itiradara rar..•nen aüm. B ha55

11 e 
gön erec>!ktir, bunu kalıule m ·c~ur .. k ~ 6 u mes'elede gayet 1,Ji1 
k 1 k ru varidatı yine 5 t hin lıra olarak k r d d' Be ı 

a aca sınız, diyordu. Bu gün ise kabul ed:I :fi ma azı,n ır, de ı . bllı 
evvelki ifadesini cerh t.derek kema. A d V elektrık fıyatlarıoın ve ,b' 
._. k 

1 
za an ehbi Necib tanzifat k k'•rı P ı 

"an i oval başına 20 para istihlak ullanılan Amooya ; ıdl ı resminin, paı:ar yerleri işgal resmi- t ~ 
resmi alınacağını söylüyor. Halbuki · k yüzünden buz" fiyatına .Jı f', 

nm ve antar rcs ninin g~çen se ıe- r" 
kanunen bu resmi almah" hakkımız 1 aını 3 ·• ı d .. z· Ak"e 

5n ere nazaran çok yüksek ko ıulmuş 6 ny e ı ıya 111' 

,.------------------------- rak. buzun bu p1hı1lılılc e e --------------- ·d•' '\ siyle 100 paraya 1
• e tıı 

ceyi bulmuştu . 

seıanik - it al ya 

,- GÜNÜN MEVZUU 1 
-------------------------

Harp başlayal~arıberi neler işit· 
medik. Ne tahminler. ne üç hatta aıtı 
sıfırla mübalağalar .. Mamafi bu haber· 
ler arasında doğru çıkanları da yok 
de~il. Fakat ş u günlerde her duyula· rıyaca~ bir taarruz kaışısında lıul 
na, ~ıer yazı lana inaıım ak aoğru de• yMnın hareketsiz kalmıvac1ğı, me,;e a 

. Selani~in lngiltert• ve Fransa t.ırafın · 
ğildır. Mesela : Bulgarca Utro ga7.e· don işğ· li gibi bir hadise üıerıne 
lesinin Roma muhabiri ltalyanın ıiya· ltalyanın h kk ı. h b · 

IAkayt kalamıyacağını tebar~·z ettir· 
raekte ve yabancı bir kuvvetin Bal · 
kanlarda yerleşme,,.ine ınil~a -ıde ede· 
miyece-ğ :n;, lira Seliiniğ'iıı ftal .an men 
faatlcıi için ne kadar büyük bir se-v· 
kulcey~i kıymeti haiz 0 duJ'unun ge
çen harpte gorü düğiin•i ilave etmek 
tedir. 

ğ. . - ı·· bı% J 
ını S'>Y uyorsunu1, . ı 

erı" ta rakkamlarla izah v ,ıı" 
ıto, huz istihsali için >'; ~'' 
ları size rakkanı olar• ,bıf' 
retle bildirmem, bıJ ht'~ıJ~ 
çıkamıyoruz dedi. f3tJ ~ 
Ziya AkvenJi : ,~ııt1 e'J' 

.. - Mademki heJ · ııe' J1 

d ~ ı (ll • 
sunuz, i fare ~t n~ .! kıJ'"~~ 

mu a a..- ar e gırt'Ceğı 

si vuiyeti hakkında şunları b ıldır· kanırntı hakimdır 
mektedir : 1 talyan m tlb ıatı ltalyanın böyle 

Bu böyle olabi lirnıi ? 
Belki hayır 1 

liyorsunuz? Belkı uç le,,~ O p 
re etm z 5 kııruş• çı ıJ 1 ıJı1 
gelir. Beıki de kilo;ıı

11 

JeJ1
.,. 

Belki eveti satmak İcab eder, ~1cı~~t 
zu üzzrine söı alan . l?İ' i 

" - Elektrik jçırıtı"* 
nız 2 bin lira f atili c 

Roma m.ıh ıfıl.nd: B ı 1 k:ın'ar n l\- b h U0 • r ı !~! ! 3:ı<:ı ::qi bıkımd1111 .... 
• • .. 1 

( ;.;ri-ıt U.-



Türbr.zii 

" Kuru§ 

1200 
tıfJ() iSVEÇ FEVKALADE 

,, 
t ....... o 

300 
100 TEDBiRLER ALDI 

' htd~· lllcnılC"kct]cr için 
~ ıtı,1,. f 1 deği~mrz yalnaz 
' • 1 z d'l' ....... it· amme a ır. 

anla · · 'd t di r ıçan a areye 
t lınclidir. 

Almanyadaki lsveç tebaasının sür'atle lsveç'e 
dönebilmesi için Almanya nezdinde teşebbüs yapıldı 

• 

lır Mtcli . . d .. k .. 
·~ . sının un u 

Sı d h . 

Stokholm : li (Ratiyo) - Bütün 
lsveçte fevk.alade tedbiıler ittıhaz ı 
edilmiştir. 

Her hangı bir taaı ruza karşı ta
haffuz ve pasif müddfaa tertibatı 

alınmaktadır. 
illG e araretlı ve 
li~c~akaşalı oldu 

Sah"f 
• ~ 1 eden art An ) 

•lbuk· b 
·~ b 1 u 2 bin lira fazla· 
, 10;~ fabıikumln değil Mrz 

rı· uk hava dolaplarının 
'11 ırı, barsakhanenın, velha· 

, da~ez.baha müessesatmıo 
~~litıc 1 fazlalık içindir. Amon· 

Ookul. eyalette canavar düdüklü 
1-.uleler inşa edılmiş fcıbrikalar ve di· 
ğer büyük binala r maskelenm•ş, pet
rol sarfıyatı sıkı bir kontrol a'tına 
alınmıştır. 

Matazalardaki petrol toklıııı tes· 
bit ve müsadere edilrr iş•ir-

Malmur' Hdsno, Udea!e ve baıı 
limanlara Vdpur gi~mesi };ı,.,ıık edil
miştir. 

'1\ e geçen sene büdçesine 

~ llıonyak masrafı konul· R d ı·kamet 
sene 500 r d 1 omanya a 

bu ıra onu muş· k . I .. .. h 
'1 masraftan tasarruf bi· tez eresı usu unun i dası 

albulci bu2.un ki'osuna 1 
20 Para ıle 8 bin liraya 1 Bükreş : 17 (Ra~yo) - Hükı.1-

:l lcrnin edilmek isteni· metin verdiği karara gö e yaşı on· 

~ ~'"Z babı s nede bele- beşden yüksek o1an her vatandaş 

Almanyada radyo dinle
mekten ceza görenler 

Londra: 17 (Royter) - Almanya
da gizli radyo dinlediklerinden birçok 
kimseler ağır hapis cezalarına mah
küm edilmiştir. 

A 1manlar üç kralı kaçıt
mak istiyorLırmış 

( Birinci sahıf edt"n artan ) 
\'ilhı:lmin ile Prı:no:e~ Julianayı ka· 
çırmnk Uzt-re hnzırlık yapmak bu~u· 
sunda 1 nlimat olmışlar:dır. Naziler 

hunların ortadan knybolm:ıları mem
leket idaresine karışıklık sokac•agı U· 

midiyle hareket edi.vor lnr. 

llelgr:ıd : 17 (Radyo) :- Yugo ... 
la\• huk\l'llcti, Yugo,lııvyndaki hutun 
y:ıbancılnrın iknmt"t tezlı crelerinin 
kontrolu için polise sılu emirler ve:· 
rilmiştir. 

ı~. bın liradan fazla safi Romanyacfa ikamet içın bırer ika 
oqll) k 1 k Fahrcb ve Belgr:ı~~ şehirlerinde 

d tttiıı.:ne ao'"re ve Lıız met tez eres a ma mecburiyrtin-a 5' • {) oturanlara ise hu~usi ikamd tezkcre-
l· , '11t'zbahanın bir cüz'ü dedir. Bu ko1rara riayet etmiyenler !eri verilecektir. 

'ı.ttQre buzd t k hapis ve para c •zaların:ı çarpılacak· 
"tq• an zar ar e mc> d 
~ı rıc ilni .. .. 1 H I lar ır. 
~~ 'll .. b. . suru emrz a 
~·••: ırn ıhıiyacı üzr.rinde Belçikadan bazı kimseler 

t01 rtı ~•\lranılmalıdır, dedi. dı;an atılıyor 
.;'lıaıı ~~il ... tr, bu sözlere cevab 
. v ... 'bın d"t 
ı ~ ar .. e ı en 20 para· 

~ t lty ltı~llalcaşa yı mucib o· 
,"\'~t .. 

0 ıtıadığını söyliyerek u,,. d 
.llla,,rı tın e fazla Dema· 

( bu ~ dedi. Azadan ıki 

1 
Ye b •ozlerini alkışladı ve 

-t •tır k 

Brüksel : 17 (Radyo) - Bf'lçi 
ka hükumeti; gayrı kanuni şekilde 

Belçikada ikan.et edtn ecnebileri 
hu fod harici etmek kararını verm'ş · 

tir , 
Şübheli eşhas da nezaret allına 

alınacaktır. 

1 okyo ieki Danimarka 
e!çisinin salahiyeti 

Lond ra : 17 (Ro,.tı-r) - Tok-

yo.ien alınan malumda göre, Da· 
nimarkanın Tokyo elçisi japon ha-

riciyesine giderek lzlandanın ken
disini temsil etmek salihiyetini ve· 
ren notasına tevdi etmiştir. 

~ahıfe3 

Tuna üzerinde 
naalivat işi 

Dö, t hükumet bu 
hJsusta konuşuyor 

Bükreş : 17 [ Stef ar i J - Yu· 

goslavya, Bufgaristan ve Macaristan 

hükumetleri, funa üzerinde nakliyat 

meselesi hakkmdı Romen hükume

tinin teklıfine müsaid cevapta hulun
mu~lardır. 

Romanya tarafından yapılan tele. 
life göre, nehir üzeı inde seyrrdecelc 

vapurlarda çalışacak mürettebat ·hu· 

susi mürakabeye tabi tutulacak, nela 

rin iki tarafında askeri tahkimat işin. 
de kullanılacak rnaJzemeyi vapurlar 

taşıınıyacak, daha şi.iJctli gümrük 
kanunları ikame edılecek, bunların 

tatbikine dört devir t te ayni ehem

miyC'tİ verert'k çalışacaktır. 

Menedilen konferans 

_ Londra: 17 (Royter) - Holanda 

Nazi partisi reisinin "Demokratlann 

sonu,, mevzulu konferansı mcııedil· 

mi~tir. 

Belçika hariciye nazırı 
beyanatında ne diyor? 

Londra: 17 ( Royter ) - Belçika 

hariciye naun Spak ayan me~lisinde 
beyanatlarda bulunarak, Norveç'in mü

dafaasından takdirle bahsetmiş, eter 

Belçikaya bir tecavüz yapılırsa Belçi
kalılann da aynı şekilde hareket ede-
ceQ-ini tebarüz ettirmiştir. 

, · •ra tezahürhtta 

:~ \~;~;. • 1
•
1
• k·'k···k j 1 NOrveçteki Almanların muvasala 

· ~:et;~ ~~~::ı:i:.~·.~·ı ha ti arından mahrum tehlikede 
"'ild, u ~trnelc üzere iler · 

1,.~tıtı11 eıa orada bulunan 
"'n dı tuna emrederek Zi
~ hrı k 'h A c;ı arınız, dedi. 
~i4 but k\lerdi esasen sa: 
~ Dokt Unuyordu. 
~11'ttıag0~t ~hmed Erzin 
~· '-'•h 11 kelırntsini bura-
"' 'ili k Z.crn. 'lii ollu ın Yoktur. Mem 

l\tliıtı '~Y<>ruz. Fakir fu-
1\"ı ı_ 'dıy 
~ ilıt • trek bazı i za· 
~~k ıstcd· . 

er, h 1 ısc de Reis 
~ ~ldıı~ •kkında bir tak-

ı t' ~tı'ırı u~~ ileri sürerek 
t ~ So .. 
~,. cı~du ıurıij kesti. Ve 

\~ııı~ D · 1'akririn kabul 
11
• ~,~· Ahmed Erzin 

ıs k 
lıl)ıl.ı • anara büdçe· 
~ultııyesj hakkında 

p bulurırnadığını 

( Birinci sahifeden artan ) 

Londra : 17 {Royttt) - Tron. 
yenden şarka doğru yürüyen kuv· 
vctlerine Alma ılar hav2dan yar 

sordu. Azadau söz alarak : 
11 

- Bu arkadaşların fıkirleri ve 
tenkidleri gayet samimidir.. Bu de- ı 
rece samimi konuşan ve halkın hu 
kukunu azalarını Demagojı ile itti· 
ham ediyorsunuz. Bu vaziyet karşi · 
sında söz söylemekten sarfınazar 
eclİ)'Orum, D edi. Reis kanara büdç<!· 

sinin hty'eti umümiyesini rey' e koy· 
du. Ve büdçe aynen kabul. edildi. 
V akıt çok ilerlemiş olduğundan bu 

gün s1at 14,30 da tekrar toplanmak 
üzere celseye n.hayet verildi. 

dım gönd"mektedir. 
Londra : 17 (Royter) - Oslo 

mıntıkasında Almanlar yavaş yavaş 
yürümektı:!Jir. Askeri mahfiller şi· 

maideki Almanların istikbalini pek · 
karanlık görmektedir. 

Müttdık kuvvetl~ri yanında Ka· 
n . da askerleride vardır. 

L'> dra : 17 (Royter) lngilizlerin 
Hısıl tahtelbahirinin Üsse dönme 

zananı geçdiğinden bu geminin kay· 
bedildıği sanıyor. 

Londra : 17 (Royter) - Müttefık 

orduları başkumencfanı Emriyevmi 
nrşretmiştir. Bunda Almanlann mu 
vasalalarından mahrum büyük mnş 
kilit içinde olduğu kaydedilmekte 

Almanların ancak tayyarelerle kuv
vet ve malzeme alabilmekte oldu
ğunu kaydetmektedir. 

Londra : 17 (Royter) Artık kuv-

vetle sanıldığına gört-, Almanların 

Norveçte ancak 18,000 AIRJan vır· 
dır. 

Londra : 17 (Ro)•ter) - Avus-

halyalı tayyareciler dün akşam Lon .. 

draya gel: •• iştir. Ayrıca denİ2. gö
nüllü leride gelmiştir. 

Londra : 17 (Royter) - Bir dc\i .. 

let adamının beyanatına göre, Al· 
manya lzlanda ve Groenlanda te-

cavüz etmedikçe müttefıkler l u
ra ya asker çık rmıyacöktır. 



ısN~ 
ee:::::~~~~~l!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!'!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!l!B!!!l!ll ... İ!l!!!!i!!!!!!!!!!!!!!""!~~~-- et 

Çocuk Bayramı 
yaklaşırken .. 

Yurdda eairgeme 
kurumunun çalaşma\arı 

Y
irmi üç Nisan yaklaşıyor. 
Çocuk bayramı ! Vatanın 
ümidı, istikbali, herşeyi olan 

çocuk bu münasebt'tle bir kere da
ha ve günün aktüalitesi haline gel· 

ruiştir. 

Fakat çocuk deyince memleke· 

timizcie lu mevzu üzaındeki hassa
siyetini ve yorulmaz çalışmalariyle 
temayiiz eden bir Kurum'u hatırla 

mak bır hakşinaslık borc ıdur, Ço
cuk Esirgeme kurumu'ndan bahset-

mek istiyonrz. 

Gerçi bu hayır müessıos~si, he 
nÜ7 özlediğimiz vüsat ve imkanlara 

malik olmaktan uzaktır, Burıunf a be
raber kuruluşu tarihi olan 1922 den 

1940 senesi başına kadar bu mües 
esenin mut.-vım vasıtalariyle gör

düğü hiz net gerçekten iftihar edil 

mege değ""r bir yekiine baliğ olmuş 
tur. Filhakika bu müddet ıa ı f nda 

lcurum, 1,240,409 u Genel merhz ve 

dı~t" • leri mülhakat meıkez ve kolla· 
rı t.trafınian olmak üzere 2,765,000 
çocu~a yardım etmiştir. Bu meyanda 
süt ve yi)ecek verilm çocukların 
yek ünü 1,845, 7 68 dir. 

Kıırum'un meydan<ı g"' tirdiği 

içti nai mü gsseselerin mikdarı 250 
yı bul ıı uştur, Bunların 49 u sıhhi 

mü~sseselerdir. 

Çocuk • E~ir gem °' 
kendısıne bır varidat 
bina, dükkan v~ sa ire 

ça emlakı v..ırdı .. 

Kururrm un, 
mt'nhaı o' ;ın 

gibi 129 par 

Çocuk E irgeme Kurumu Genel 
merkrzi çocuklar.ı filen yaptığı yar 

dımda çocuğun manevi gıdasını te· 
min etmek ve annelere çocuk bakı 
mını Öğretmek maksadiyle ·çok fay 

dalı neşriyatta bulunmaktadır. 

Bu meyanda 5 !. muhtelif eserden 
cem'an 149,000 nüsha basılmı~. sıh
hi öi ütleri havi 7 54 bin afiş bastı-

( Gerisi altıncı sahifede ) 

J ŞaD<.alall" 1 ___ ......_ 

Ne yapma lı 

'' Sıhhati koruma " dairesinde 
mümeyyiz soıar. 

- Ansı't'tn hastalanan bir adam 
doktor g~linceye kadar ne yapma
lıdır? 

MAJiNOYA BÜYÜK. TAARR 1 
NE ŞEKilDE OLACAKMIŞ · 

askeri edebiyatı Alman 
lerden bahsedebilir 

güzel 
fakat • • 

Majino hattının inşa edilmiş olma • ------
sı, stratejiyi filozofik bir şekilde ku
ran general Erfurhtun nazariyelerini 
ve bılhassa sürpriz. telakki sim saı s
mıştır. 

sof1 
Majmoya bir taar ru z ancak su lhta n f 

b ulunacak b r fırsatta yap labilir. Fakat ıJ 
manya rnağlup olmad an sulh imkan ı 11 ~ d 
ederniyec~ğine g öre, b ug ün k ü şera it jçt fl 

Çünkü baskın eski stratejide kıy
metli olabilir. 1914- 1918 hatları sür-

1 prizle elde olunabilirdi. Muayyen cephe 
kurulmuş olması Erfurht tarafından 

tutulan bir şekil dekildir. 
baskın hareketini na çar düşünüyor. 

Alman askeri muharrirlerinin içinde ------------ -- • en kıymetli olarak kabul edilen bu 
generalin fıkirleri Alman eı kanıharbi

yesinin hem~n kısmı ar.amı tarafından 

da kabul olunmaktadır. 
Majino haltı hakkında general 

Erfurth umumi olarak şunları söyle· 
mektedir : 

"Kara harbinde müdafaa., isimli 
makaleye göre müstahkem hatlar mti 
dafaası 1918 den sonra kabul olunan 
bir sistemdir. O zamana kadar kulla-
nılan kale şekli tadil edilmiş ve mü
dafaa hatları tesis olunmuştur. Bunlar 
asırlardanheri hudutları tamamen ınüs -

tahkem mevkilerle muhafaza etmek 
tecrübelerinin mahsulüdür. 

Yazan 

Erfuruth 
Alman (.enerallrnnden 

Klose\ c'e göre miistahkem hat 
~itslem i pek fa7 ld s ı la ha ıhtiyaç his-

Devlet demiryollarının 
"" • 

yapacagı yenı işler 

Se k iz milyon 
lstanbul : 17 (Hususi muhabir i

mizden) - Devlet Demiryolları U
mum Müdürlüğü bin dokuz } üz kırk 

bütçe projesiyle gelecek senelere ge-
çici taahhüt ve ı>arfiyat için sekiz mil· 
yon liralık bir salahiyet isteIJektedir. 
Bu paranın karşılığı fevkalade men
balardan deA-il, normal varidattan le
min edilecektir. 

Alınacak sekiz milyon liralık sa-
lahiyetin 900.000 lirası umum müdür
lük binasının inşaatinin ikmaline, 300 

AMERiKA MEKTUBU 

h a rcanaeak 
bin lirası Sivas atölyesinde yeniden 
yapılacak 100 vagonun imaline, 2 mil
yon Q<JO bin !ırası muhtelif yerlerde 
100 kilometrelik hattın tecdit, tahkim 
ve takviyesine, 1 milyon 227 l>in lira
"ı muhtelif tamamlayıcı tesisat ve in-
şaata, 90 bin lirası Haydarpaşa de· 
posunun tevsien inşa!!ına 993,000 lira
sı atölyeler için tezıah, takım ve tec-
hizat mübayaasına. 1,5 milyon lirası 

muharrik ve müteharrik edevat ve mo
törlü, buharlı nakil vasıtaları mübaya
asına tahsis edilecektir. 

SÜT NiNELER MESELESİ 
Bir tarafta, sü ı ü az anneler var. Bir tarafta da sütü yavrusuna yetip 

artan berekektlı anneler. Nıçin birinin sütünü ötekine eklememe::lı? Ve bunu 
yaln ız süt11 fazla kadından alıp sütü az kadının çocuğuna götürmek şeklin· 
de yapmaır.alı. Zıra ş ehir de ayni zamandıı bıı gibi kimseleri bulmak müm
kün olmar O halde, sütün saklanması lazım . Bunun için de buz usulü ile 
fennf muhafaza çarelerine h'IŞ vurulabılir. 

ıetl' 
srtliıdiğindeıı ideal bir 5 511cı 
d r. Müstahkem hatlar ~811 
taarruzlara karşı hudut 
cdebilır. rı 

Eski çin eddi bugnıı 
11
r 

hiç olarak görünüyorsn. !si' 
ri sanalı da bugünkü mtı ~ıı 
l a ıı sıfır olarak gösteı ece fı' 

Ha ' bu~i Al nar ya da ~' 
müstahkem hat sıstr.mııı• A 
ve Zigf ıı id 'ı in~a etmiştır· 

11 
kanıh ı ı biyesinden Lidefl1

8
P 

Eıfuht 'a ~u şe~ilde ce\ll 

tı!d ir. 
e~e 

Sulh Zt1manında }ıar 
teşe az kı } mel verılir. HB 
te ateş birinci plaııdadı~·, 
a ' eşi de 1914 haıbınkın e 
c aktır. Çünkü harp san9~ 
mühıınmcıt verecek vaı 1> 

11 
ra bugün bir {O, moder ıJ' 
letle i kt-şfolunmuş bulıJ~ 
bepler yaı..ın haı bin re,, 
kanlı ola cağını goste.• btl 
gelınce süra• lazımdır. J'J • ea 
günkü motöıler tcmı0 b 

Majino hattından 0 
LiJcman şöyle deınddee~e 

"Garpta büyük h8r 
ld"'' vaffakiyet şan ı Y0 ı.ıı ' 

harpteki büyük hare 
11 

ııı 
tamamen imkansız kıla , e 
tahkem hatlar vard ır lfljşıı' 
tekni~i fevkalad~ i J erl~erı 

Alman erkanıharP 1111 

·ııP111 ı tına bır bıtskın > P'' 
ve bunun hesabı n • yııe l ~ 

1 
- . .. b .. , / iman .. r su ı prıı .. , , pi" 

t - ıu halde bunu bir ur ~ 

rememişlerdır. e t.J111 

Bütün Alman cil 
tııJ 

hayrılini nya11yan 11pı 
d

. çıı 
mü mkün değil ı r. ıtı fll 1 sız sefeı berlıği 111u~ıed1lı" 
hat gerisinde ik r11 8 ~~ iti 

Almanya gece ıı 5~rr 
1
1 

ne geçrmiş oldu~ıJ p.ııııB" 
nı kaybetmişt ir . tJl,,e 
mecburen mevki b3

' eıfetı' 
Alman askerfdeb 1 r 

hayallerden bahse ~ , efl 
manyanın o kada r 1.,, ' 

ı. jÇI fi 
<-ansını kazanma"' tJe 
" r tı , 5 
kavuşması ve s0011 ,11 ıtı I Mektepli - VasiY'·tnamesini yaz 

malıdır. 1 

Amerikalı doktor, düşiindüğ::nü derhal tatbike başlı~or, Süıü faz la be
reketlr cınneleri - tabiri mazur go rün - sağmal ir.ek gibi sağıyor, sütleri 
şişelere dolduruyor, laboratuvarlarına gönderıyor, Orada bu sütü dondurup 
buı parÇilını haline getiıiyorlar. Doktor şehrin en işlek bır yerınde bir ma
A-a1a açıyor : 

<Yeni doğmuş çocukl cı ra anne sütü .. diye reklamlar yapıycr. 

yapmak fırsat ı n ı ıf1 
nY11 

Fakat Atma de ~e 

Ne d ik a t 

Ev aahi i : lokmanızdd kıl var 
ot fendim. 

Misafir - Bir kılı görecek ka · 
dır Jokma'arıma dikkat ha ci1den 

Yeni doğmuş bir çocut ı, rnne,inin siitü katı gelmiyor mu? Hemen bu 
mar:-aza - veya ondan sonra açıl11cak ve daha d ı açılacak olan dıOer dük

ı k.anlaıa eczanelere- koşuyoı sunıı7.. Çocuğ..ınuz sanki büyümüş de ona çiko
\ ıata 11lıyor ı uş•nınuı gib . b r veya iki kuçük paket süt alıyorsunuz . 

Buııları eı.e getiııp kaynatıroı sunuz ve yavı ucuk, annesinin me nesinden 
emer gıbi bu ılık sütü yudum } udum içiysr. .. ı 

Sutler fenni usullerle muhafaza edild.ğine göre, bu sütle büyüyen çocuk-

sulh imkanını el
1 1

ç" 
göre bugünku h8 ~ 1~ 
hareketi düşünl1le şO 

k btl 
noya yapılaca lıl1~ 
olur? Almanlar çe 
Fransız topla 11110

" 

dir o,;e altı ayd 8" 

( G e• isi be 



~940 
c.t 

p hattında son 
~·. "aiiyet ' 

l ·~·ıı . •Q cı sah.' f d 
•ı,41 

1 e en nrhn 
~'lı ''de şu~ h . . . . . tt 'llıakt P esız tesırını gıt-
t bhclcrj adır · Lüksenburg ve 
~ır, ~~kilde SÜkün hüküm sür
/as1 c at bu havalide bir in 

1 
u\Vcu!~cktedir . Büyük mo· 
bide b burada harekete ama 

tk uluomaktadır. 
filo 

~c 'ah~~ T ekirdağında 
1 eden artan ) 

ia
11 

.,. 
1 ek· ~ Şuktii ırdağıoa gelmiştir A-

t itct c ~kan vi ayeti, belediye· 
ı~t 'ti,1 b trnış, valı "ekili ve bele· 
~e 'raı u ziyareti iade etmişler 

11 1 Rcrııi • 
t •cı· sıne çıkarlarken me· 

arnıanrrıışlardır. 
'• 
Jl~ 
·~~~a büyük taarruz 
~.d .. •lde olacakmış ? 

tınc .. 
t aıcş u sahifeden art~n ) 
,1ır edecek zamanı bekle· 

l!ıaıııa 
~ık r baskın yapnıak değil , 

çUrtaraı...ak bir zaman bir 
'trdc a ıll'lası veya müstahkem 
~ ba:anarı k ırmızı bir elektrik 
t i~· er verecrk \'e bir iki 

Odc M .. ~ hk il<! aııno musta cm 
~ cıı Alman \.ataları üzeri· 
>'abcaktır } () . 

Zaman asıl sürpriz l u 

~1 

SIHHAT 

MEVZUU 

0ST0NDE 

KADINLAR VE· 
GÜZELGÖÖÜS 

G üze! bir göğüs hemen bütün kadınların rüyala:ını dolduran bir arzu 
ve bir ümıttir. 

Her kadın, eski Yunan hevkeltraş l armın mermerde yarattıkla· 
rı, Rönesans sanatkarlarının, Jokondu ibda edenlenn ha)•allerinde 

yaşıvan güzel bir göğ'sü, imrene imrene öz.lemişlır. 
Cenç kızlar düz ve çelimsiz göğüslerine b~urak ne kadar üzülürler. 
Çok geniş göğüslü kadınlar da acı bir ıstırab içerisindenir. 
Yavrulaı ını emzire em7.ire göğüs tesekkülatı hozu lmuş kadınlar esr. i 

göğüslerine tekıar ka\'uşmak için neleri feda e:mezler. 
Kadınlar vücut teşekküllerini güzel bulmuyorlarsa bü üğ zamanındaki 

d.kkatsizliklerinin neticesidir. 
Biz doktorların işine karışmamak için yalnız annelere bitap edecek ve 

yetişmekte olan kızlarımın guzel ve m:itenasip bir göğse malik olmaları için 
icap eden bırkaç tavsiyeyi yapacağ. z. 

Jimnastik, Genç kızların göğüs'.erini düz bırakan bir sebeb adalelerin 
yer lerıni besliyccek kadar mukavim olmamı:ısıdır. Bu genç kızla r.muntazam 
jimnastik yapacak olursa göğüsleri normalle§ir. 

Göğüs için en lfr1.0mlu hareketlerden birisi teneffüs hareketleridir. Bu 
hareket ler açık havada, yahut hiç olmazsa açık pencere önünde yapmalı· 

dır . 
Teşekkül de-res:nde bulunan genç kız ların gıdao;ı da mühimdir. Bunlar 

bilhassa yumurt-ı, b :ılık, beyin , danct eti, zerde, taıe peynir, tarçın ve va
nilya ite kokulandırılmış yemekler yemelidir . 

Gıdalar arasına bi lhas ~a ılive edılecek bir şey varsa o da ko}·un yu. 
murtasıdır. Koyun yumur tası güıel bir göğüs temin eden en mükemmel 
bir ilaçtır. Tarıh Marktı dö kompardurun göğsünün vaktiyle dar ve biçim· 
siz olduğunu anrak koyun yumurtası yemeğe baş ladı~ tan sonıa tar ihin en 

güzel kadınlarından birisi olduğunu kaydeder. 

~:o\ • • ' 

SthiE~: · · . . S 

' BUGÜNKÜ PROGRAM · 

TÜRKiYE RADYO olFOZtYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSlJ 

ANKARA RADYOSU 

Perşenbc 18 - 4 - 1940 

12.30 Program. ve Memleket Saat 
Ayarı 

12.35 A J f N S ve Meteoroloji 
Haberleri 

12 50 Müıik 

Çalanlar: RJşen Kam. Vecihe, -iz
zettin Okte 

1 - Okuyan: Müzaffer ltkar. 
3 - Leon Hancıya - Şarkı: ( Bir 

gün ey meh ) 
4 - Taksım 

5 - Mahmut - Şevkefza şarkı: (ey 
e ı vü :gülzar ) 
6 - Nıkoğos Ağa -Şevkefza Şar

kı: ( Geçipte karşıl'l'a ) 
i - Rast Semaisi. 
Muzık: Adana, Meısın ve Havalis 

Türkülerinden örnekler Ziya ışın. 

13 30/ 
(Gerisi ::ıltıncı sahifede) 

Japonya daha şimdiden Hollanda 
Hindistanına sahip çıkıyor! 

Tokyo : 17 (Royte~) - Holan 
da,nın harbe sürüklenmesi ihtimali 
karşısında F el,.merık Hındistanının 

akıbeti, japonya'yı SOR dert'Ce mtŞ · 
gul etmektedır. Gezat t ciler, J ~pon 

su<ıl sormuşlardır, 
Nazır, şarktaki bu H•>landa top· 

raklarının mukadderatını Japonya 

hükumetinin hiç bir Avıupalı dt.v· 
let elın bırakmıyacağını söylt"miştir. 

davet edNek kendisiyle üç çeyrek 
saat görüşmüş ve Japonya'nın nok· 

tainaıarıııı iza~ı t tmiştir. 

Japon Timrs gazetesi diyor ki. 

"-.. ~ hariciye nazı r ı Arita'ya bu hususta 

~ . ~-----
Ar ita, tıilahere, Hol anda elçisini 

Felemenk Hindistanının küçük bir 
[ Gerisi. altincı sahifede ) 

'flı~ı . 
~ ~a'~ıtıinde li r güzel kadın 
t - •ıcc . 
~tlj h soğuk olmakla bu a· 
d n k it 1~ın1 ı... to ~·kekleri baştan 
1
tt a,;j"r~.es bifi)'ordu. Fakat 
~, ~onlünü kaptıran kadın 

~- '•a ac · , bıG .. Vıştiler ... 
ı~r hı~u 
~~bir P~k .cazipti Hele göz 

ı f >'"şıldı Kime çcvriise 
. 'ıırı"t h t avası içinde yaşa· 

''1ık 
'b · tok ~ tı •b ınacera geçirmiş ol 

1 
be}', ~r. Emelin karşısında 

~l, Carı tara kapıldı. Fakat 
•~ •rıcak birk .. b"ld' 

~~ •cb aç ay sure ı ı. 

\ 11 hb cp, l ıkkınhk değiltli. 
~ ~ıı,,:cı rnccnlekctlerde işleri 
~ daima arada sırada uğ'ruyabi 
~~ kalamazmış ... Gide· 
1:- tıtı 

t.tt, ' haf t 
·~: ası gelip çattı. 

' a bcrı· 
A.~İ~c 1 

de götür, ya sm 
~~t • kab~alvarıyordu. 

1, \.. ~hl 1 
olsa eic:m 

~"I ~ ,. •tı i . . ... 
\~ birıd Çındc ayrılac~kları 

~~'i trı Yeşil taşlı bir yüzük 
~ .. 

'1 tac:, .. h'k• .. 
~ v.. ı ayesını an 

('1ıatı · 
~ er, · ~•1 . ftltn en kıymetli 

<iedı. - Adeti 

. " 
HiKAYE 

TAŞ 
bir hazine pahasına bunu ele geçir· 
dim . . Bir hindliden aldım l uııu . 
Adam şöyle derli: 

- Sevdiğim kadın şa)•tt seni 
aldatacak olursa, bu ta~ın rengi dö 
ntcektir. ~iyal\ ola caktır. Ayoi za
manda da, sr.vgilinin gözleri renle 

değiştirecek,. işte böylece, uğradı 
ğııı ihaneti anlarsın .. 

Emel, şaşkınlıkla bakıyor, inan· 
mak mı, inanmamak mı luımgeldi
ğini kestiremiyordu. 

Faıulc cid:iiydle: 
- Şayrt brni aldatırsan, stnin 

o güzel yf'şil gözlerin bu yeşim ta· 
şiyle birlikte sıyah olacaktır 1 de· 

di. 
Bu sözü söyledıkten sonra, erkek 

sevgılisini uzun uzu:ı öptü: 
Genç kadın, bunu sevgilisinin 

kıskançlığına atfetti. Kalbi çarpı 
yordu Zira kendinden ~min değildi. 
buf'unla beraber: 

-Seni aldatmıyacağıml diye 

~~~--·----Yazan------------

Hikayeci 

yemin etti. • Görec~ksin... Döndü
ğün zaman yüzük renk değiştırmc 

miş olacak ... 

"' * * On beş gün sonra, Emel, evine 
döndüğü vakit, titriycn parmakla· 
rile ç,.kmecesini açtı . Bir kutu çı
kardı, 

O gün evden ayrılmadan evvel 
yüzüğünU par mağmdan ihtiyaten çt • 

karmıştı . 

Çekmeceyi açarken: 
c - Saçma ... • diye 1üşünüyor

du. Nicin o kadar heyecandayım? 
Titıiyecek ne var sankı? ... > 

V c birdenbire, neşeyle gülmcte 
başladı: 

- işte hata yeşil... 

Sahiden de, yf'şim taşı bdki de 
t"~kisinden daha latif bir yeşil renk

teydi. 
Parmağına g"ne taktı . içi rahat

ladı ... 
c -D !mek, efsane boşmuş.,. 

Fakat aradan bir hafta daha 
geçince, uyanınca bir feryat kopar
dı . Ve baygınlık geçirdi: 

Yüzük taşı hakikaten aiyah ol
muş! 

Genç kadın aynaya bakmak ce
saretini kendinde bulamadan, bir 
saat kadar işkencelerin en fcciini 
yaşadı: 

Acaba gözleri de siyahlaşmış 

mıydı? ... 

Gerçi siyahlaşmamış amma, ye
şim taşı ıibi bir müddet sonra 
kararırsa diye kadıncatızın h~la ö
dij kopuyor. 

Antikacılarda iyi araştırılırsa ye· 
şim taşı belki vardır bile. Fakat 
Paristeki kuyumcularda çok vardır· 

l' u taşlar renk degiştiriyor. Emel 
buou bilmiyormuş .. Faruk ona bu 
küçük oyunu oynamış: Metresinin 
pek oynak bir ka tın olduğunu bıli· 
yor muş amma, hrr erkek, bir al
datmlfmak ümidini yüreğinde bes
ler .. Tnşın o derece çabuk karara
cağını ne bilsin biçare .. 
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• •ı f istlkltaltn ••f•klarını nurlu ! 
i girmek iatiıora•mz Çocuk ! 
i Hatt.aında Çocuk Esirgeme ? 
i Kurumuna azami yerllımda i 

1 
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i laulunuuuz. i 
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Çocuk bayramı 
yaklaşırk .• 

( Dördüocü sahifeden artan ) 

nlıp tevıi edilmiş 80,000 ötüt kita· 
bı datıtılmıştır. 

Çocuk ve ana mecA'lualarının ye 
kuı1u 2,53 t,000 i lıulmustur. 

Halt-n Kurumun memltket için· 
de en ücra köşeltre kadar yayılmış 
olan kollarının Sliyısı 640 ı bulmuş
tur. 

Japonya.. daha şimdiden 
Hollanda Hindiıtanına 

sahip çıkıyor 

( Beşinci sah;feden artan ) 
avrupalı dtvlet tarafından idare e· 
dilmesi başkadır, Japon noktaina
zarları üzerinde münakaşa yapabi· 
lecek kudretli bir devletin ha~imi 
yeti altında bulunması büsbütün 
başkadır. Bitaraf memleketlerin uzak 
şarktaki topraklarının statüsünde 
yapılacak her hangi değit ikliğin, Ja· 
ponya'nın muvafaitatiyle ve onun 
arzusuna göre müzakere edilmek 
iktiza eder. 

R AD Y O 
(Beşinci sahifcdtn artan ) 
}4·00 Miiıik: Karışık müzik ( Pi ) 

18.00 Program , Memlcktl Saal 
Ayan 

18. 05 Müzik: Radyo Caz orkestra· 
Si 

Ma. parlağı 49 !.....__00 ___ 1 

M&:'""-temizi 48 , _oo __ 
Koza parlağı 
Kapı malı -•--00----1 ____ 

1 
Klevlancf -59- 1 00 
Klevhınd çi. _4 __ _ 

Yapağı 

tseyaz 
Siyah 

çlCtr 
--ye;}i yemlik' 3,30 \----

tohumluk 
= • HÜ-BUBAT 
Buğdar_K~ı-----.-ı--

" yerli 00 -----' Arpa , 00 -----· Fasulya 1 
-Yüıat ___ l_OO ___ ı 
-Delice 1 O ----ı 
Kuş yem..i._

1 
_____ ----. 

susam 00 

Lıvf'rpol f clgrafları 
17 I 4 1 1940 

l'eM ~"''"' 
Hazır µ~ · Vadeli ı. 

~~ Vadei ili 
Hind hazır -ı '8 
Nt:vyork 90 

Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmıştır. ı 

Lueı 1 
Rayişmark ----
Frank (Fransız ) -2-94 
5 terlin ( İngiliz ) -5- 24 

Dolar (Amerika) 149 -"60 
Frank ( İsviçre ) ---00 -00 

18.55 Serbest saat 1 
19.10 MemleKet saat ayaıı, Ajar.s· -----·---------

ve Meteoroloji Haberleri Türksözü 1 
19.30 Müzik 

Çalanlaı: Hakkı Derman, Şarif lçlı, GAZETE VE MATBAASI 
Hasan Gür, Hamdi Tokay. Bürolariyle birlikte Abidinpaşa 

Basri ÜfleJ. caddesinde lf Bankası karfl· 
l - okuyan; Sadi Hoşses s1ndakl binaya ta,ınmıf bu 
20.15 Konuşma ( Sıhhat Saati ) lunuyor. Gerek Matbaa ve ge· 
20.30 Nüzik: Fasıl Heyeti rekse Gazeıemi7.le işleri olanla-

21.15 Müıik: Radyo orke~trası rın yeni binamıza gelmeıe. 
22.05 Müzik: Solistler ( Pi ) 1 rlnl rica ederiz. 
22.15 Memlr.ket saat ayarı, Ajans 

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

22.10 Müzik: Haydn - Kuartet 
( Pi ) 

22.50 Müzik: Cazband ( Pi.) 

23.00 
23.30 Yarınki Program, ve Kapa· 
nış. 

Yazı işlerimizin 
kabul saatleri 

Gazetemiz ) azı işleı i h~) eti ile 
temasta bulunmak isteyenler ancak 
öğleden r.vvel 11-13 ve öğleden 
sonra 17 - l 9 arası büroya mü raca 
at edebilırler. Bu saı.tler haricinde 
müracaat yapılmamasını rica ederiz. 

ilan 
Adana askeri satın al

ma komisyonundan: 

516 palaska takımı pazarlıkla 
yaptırılacaktır, muhammen bedeli 
2580 liradır. 

fık teminatı 193 lira 50 kuruş 
tur. 

Pazarlığı 20/ 4/ 940 cumartesi 
günü saat onda Adana askeri satın 

alma komisyoııunda yapılacaktır. 
isteklilerin teminatlariyle birlik· 

te muracaatları. 
11739 

6'~ 
,ııkl• .~ 

Bütün Adananın Sahtrfl '-ah 
f. "e.f 

ledigi En güzel, En OC" 
15 

; 

F . 1111 
Ş a r k 1 yıldıı 

Emsalsiz ve Harkuıade , 

. n~ 
lmperio Arge 

.. k bir 
Tarafnıdan Büyu I rı 
Kudretle l Y .,atı' 

A 1V$ 
1 1 

Türkçe~/ 
---- - -V,E 

Ş ark .1 1 ı .. seı 
Şaheserler i Şahe 

1 
,; 

.;;. Bütün GüZtl Film Me••J"' 
F azlasile Memrıun 
. BırakaCaktır. d 

Pekyakıfl 

ALSARAY ve TAt' 
SiNEMALARINDA 

ALSARA y TAN sine~· 
Bu Akf•"' 

klı 
Hey<.caolı ve mer• •

1 
SiNEM ~ "'iN O A 

Bu Akşam 

S-ncnin E ı Acıklı t ilmi 

SARI ESiRLER 
Yaratanlar: LOUl5E RAINER 

ve PAUL MUNI 

DiNAMt ,, 
Kaçakçıl'. s .,ı~ 

Ayrıca : Tüı kçe 
0 
,, 

Ben bir pranaa k8ç 
o/ 

jfıjj. 

Çoeuk insanların çiçeğidir. Seviniz okşayınız fakat öpıııeY .,j . ~er 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer 

NEı<ER 
Saatla.n 

lsviçrede rasathane takdirlerini 
kazanmış~ır. 

Zarif dakik ve cmsalsızdır. 
Adanada saat kulesi karşısında 

saatcı Vehbi Çömelek de satrlır. 
11710 .. - 15 

Yuvanın saadet ve varlığını 
do~uran, Aile düğümünü kuv\ et· 
lend ıren çocuktur. Çocuğu sev. Se
vilmekten mahrum bikes yuva lan
da hatırla yılda bir hra ver Çecuk 
Esirgeme Kurumuna Üye oll 

Zayi tezkere Jel 
btıi-'. 

Adana askerli" şıı. ,,,1, 

dığım terhis tezkerc:pll Jcİ~ııjll 
. . . 1 d o e• yenısım a acağım a ri11'· 

mü olmadığını ilan ede1cir "'/ 
Kasapbe OtJ'"' 6 

sinden ııı ,ı 
fu f(it• ,~ 

Z . ı .. ·j,.,, 
ayı yo vergır.t 19/ 

934 senesine aı ,,ıı ~ 
tarih ve 122968 ouın9 ı'1 ,i 
ve 10, 10 934 tarih ~~ 6 ':r ... 
ralu 3 liralık ki ceıı>~yi el 11 
vergisi makbuzunu ı. yi ol~ 
nisini alacağımdan ıaJ111ı 1 1ı 
buzun hükmü olıt>8d1 ,ııll 

Milli ıııJ, ı• 
'kasıl1 ,.or J 1 ,,., 

496 11 ,ıJ ı 
Ju yusııf 

~ 

' 
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TL. 250 

T1rkıid Sal.i e 1 

BU AKŞAM 
Hanrigrat-Loucien Baroux -Meglemonnierin 

Yaratt kları Emsalsiz Komedi 

OL İV ER HARDi 

Süt Kardeşler 
~ l'AVETEN: STAN LOREL 

HOV ARDALIKT A 

Pek Yakında 

Dorothy Lamour 

AŞK FIRTANASI 

Bu sene alacağınız soğutma dolabı: 

" Kelvinator" Olmalı 
Çünkü: 

( Türkçe Sözlü) 

FiLMiNDE 

İlan 
Pamuk Üretme Çiftliği 
Müdürlüğünden: 
1- P c1muk Ürt'tme Çiftlij'i ihti· 

_yacı için 1430 teneke mazot, 350 
teneke gaz, 1 So teneka benzin ve 
IOOQ kilo va uın açık tksiltme su· 
retile ihaleye konmuştur. 

'' Kelvinator " Dünya da en tekamül etmiş, 

l 

~eryan sarfeden, zarif ideal, bir dolaptır. 

2-Mevadi müşterilerinin mu
hammen bedeli dör't bin sekiz yüz 
se-ksen ıelciz Hra on kuruş ve ilk 
teminata 366 lira 61 kuruştur. 

3- Eksiltme 29.4.940 tarihine 
müaadif Pazartesi günü saat onda Mi. 
düriyetde yapılacaktır. 

M. Tahsin Bosna biraderler. 

t, 
ti, & t~ 'tf h . K 

1t L· 8 a kavuş'uımc.k istiyoısamz Çocuk E.sırgeme urumuna 
•ta ı · h · 'd .Vtrıp Üye olur.uz 1 Çocuk Milletin en kıymet ı azıneM ır. 

~()~Uk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

~-----
~ ŞE'_l(((ÜR Halkevi Reisliginden: 

. ~~ l\ızıtay ve Mil- (K o N F E RA N S) 
ı~ t "~tı: f Onıitesi riya- 18 - 4-940 perşembe günü 20, 

~ 30 da Evimiz salonu11da D.-ğerli 
~ \\t:~ ~ili· Y ksııfcransçılarınıızdan Profesör, Dok 

~ ~·~ t 
1 ardım Komi tor Bay Akıf Şakir Şakar tarafın· 

\ı ~lirıd '~tdiii evra:Cı dan (Çocuk ma'ulıyctlcrindc eıken l''d.. trı .. 
~~ !\o ~uı elli lirasını tedavinin sosyal ehemmiyetleri) mcv 
'\.~ a_._ rnıt~sine tebcrrü zuulu hir konferans verifecektır. 
~' t<tt"1~vı sahibi Rıza Gitiş Serbesttir. 

•ıı 11375 17 -18 

r bidin Paşa Cadd • 

İlan 
Adana askeri satın 

alma komisyonundan: 

Ariana garnizonu İçin Mayıs 9401 
sonuna kadar yevmi ihtiyaç nisbe· 
tinde almmak şartiyle 15 bin k"lo 
taze bakla açık eksiltmeye konul
muştur. 

Muhammtn beddi 900 liradır. 
ille teminatı 67 lira So kuruş· 

tur • 

Eksiltmesi 29·4·94o Çarşanba 

gür.ü Adana askeıi Sittınalma ko-

misyonunJa yapılacaktır. Belli gün· 

de talipıcrin teminatlariyle müra-
caatları 11720 

14-18-23-27 

S - Şartnamesini görmek iıti
yenlcr müesseseye müracaat eder
ler. 

İsteklilerin belli gün ve ıaatta 
komisyona müracaatları ilin olu-
nu~ 11722 

14-18-22-26 

ilan 
Adana askeri satın al

ına komisyonundan : 

Dörtyol garnizonu .. için ro ton 
un pazarlıkla alınacnktır. 

Muhammen bedeli 7500 lira o· 
lup ilk teminatı 562 lira SO kuruş
tur. 

Pazarlığı 22.4.940 pazartesi gü. 
nü saat onda Adana A•keri SJbn 

Alma komisyonunda yapılacaktu. 

lstf!klılerin belli günde teminat. 
larile muracutları ilin olunur. 

11738 



*'" Zayi askerlik "et ~e 

MiLLi PiYANGO iDARESi 
istiklal harbiııd• 1 ~ 

~itında Adana şubt~• ttidl '/' 
askerlik vuikayı ı•Y1 e .. ı.,i IJ' 

• • 1 &I• 
alıcatımdan eakisuurı 

Her nevs tica re t ve ış sahiplerine, bilet sotmok istiyen vatandaşlara 

her defo en az 25 bilet almak şartiyle hiç bır kayda tabi olmadan 

dJtını ilin ederim. _,b 
DöŞt"'e d 

313 ı/ 
sinden ot'" " 
YıhY1 

bayilik ruhsatnamesi vere<eklir Yener l 17, 

İstlyenler Ankarı'da Mllh Piyango . ·ne mürltlll enelicllr. 
"'·. · ı' 

Milli Piyango Bayiliği z4hmetsi~~f.f 
ve kolay bir k anç k.~Y~ ·,, ~· 4ıf:~t: 

·• ·. '.:.' ';_, . . :\ ":~ - . ·. . ;.~·- . · · /~- ,-.::_.·;~~-

Bu gece 
. .,e 

Nöbetçi eczab:. 
Y · - yan•" lı tnıcamı 'ttir '1 
T oros tczah~rıesı 

Yegane mesire mahalli olan Atatürk parkı yanında 

Kır Kahvesi bu hafta 
açılacaktır 

Her türtü içilrçek ~yler. pazardan maada giinlrrde 5 kuru~; narrile 
ve dondurma, h" yerde olduiu gibi, on kuruştur. 

Bütün kış dumanlı kahvrltrde oturm•ktan bunalan sayın halkımız te. 

mİ% bava almak Üzete kır kahvrsine ~ U)'Uf!Unlar. } 1712 

FIRS.A T 
satılık kamyon • 

şasesı 

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

Gülek Limited Şirketine müracaat. 

7-7 11703 

lı 

1 
Abidinpaşa cad. No: 171 

-~~~~~~~ 

R .. C. A. 
nın 

iç bir hizmet istemeden 
bir sene çalışan 

Bataryalı : 

Nevyork B. 
Modelrni mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo: 
Abidinpaşa caddesi 

11521 

ı ~ 4t 
· ı · TÜRK.SÖZ~ 

GAZETEC.ILIK-MATBAACl~I 
• • • 

Getirilen yeni makinelerle Türksözü 
cıhkta 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 boy.fa defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 
edilir . 

• TürksöıO 
Cilthane 

ti 
En modern vas• 

1 _,d 
mücehhez bu " 

"''' Kitapla nnaıı Şark ·r ci~ 
Avrupa karı nefis bi 'f~'~ 
görmek istiyorsanıı . .,iı · 
CiJdhaneeine a-öncferı 

Zarif sai1'ıt' 

" Bir cild. bölgede a~ace~ 
sözünün sanat~ir 
elinden çıkabilir. 

or. Muzaffer LokmBfl 
iç hastalıkları mütehassıs' 

~-
Hergün muayenehanesinde hastalarını 

başlamıştır . 

Mürettip alacağız 1 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti- j 
yaç vardır . ldarehanemize o.Ü· ~ 
racaatları 

1 . t ,., 
Umumi n~nY' ~ 

~çl 
Macid G ,./ 

.. ~ 
Adana Türksöııl 


