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MATBUATINA AVRUPA 

~alkanlar 
fevkalade 

GÖRE 

havasında 
değişrneıer 

Milli Şefimiz 
Parti merkezinde 

Ankara: 18 (H ususi muhabirimi-ı
den) - Reis ıcumhurumJZ \'e C . 
H. P değişm z Genel Başkanı Milli 
Şef l">met İnönü blıgün saat 15 de 
Partı merkenni, teşrıf 'We Partı. Halk
evleri hakkında izahat almışlardır. 

~itler Rom aya imdat işaretini 

' 

. 
vermış 

Başvckıl Partı Genel Sekreteri 
ve parıi umumi heyeıı azaları hazır 

bulunmuşlardır. 

ıt AJman askeri Stanevger 'e yapılan 
:

1
Yeti Romaya 

t 1 1 ,, 
1 şiddetli bombardıman gitti 

~trı ' a.a. - Romcı'ya git zeteleri, Balkan arda havanın karar-
't ahAl~an .Askeri heyeıı hak- dığını, bunda da 1 dlyanın çok mü· 

1 

0 
Y~tteır Alman ıı, lıf J erı e.ssır old tı ğunu, şım' ae vazİ)etin 

, Qİ:\ııanmdktadır . ta\Zıh etmemiş olmakla ber cıber ce. 

tayyare istasyonu harabe hal ine geldi 

~lıh nı.ırııu Btııııı ıııubnbıriııe nu b AHupasında da buyük bir fır-
:;fler ı. • k k hı 1 ld 

Be'çi ka n ın y eni Ankara 
elçisi bugün geliyor 

Londra : 1, ~Roytcr - Amir al
lık <lon:ınmnsının , bu sobnb şafalı la 
bcrnbcr, Stıwcnger foyynre i tns ·o
uunu bir sant iO dnk ika bom rdı
mnn dtil!ini bilılirnıcktcdir. 

·~ 
1
• • nıezr. ur ı. vaıel e tına çı masının pt · mu eme o U· 

" 1 ad ~ 0 elık olmadığını O} ı ı:· ğunu , azmdk td \ .. Hıı 1 ı:r ııı "oıı ıa~·a 

ga· 
bıı ımddt işareti veraiğını kaydet· 
ıı ıeUedır. 

lsıanbul: 18 (Hurn;;ıı) - Belç1ka' 
n:n yenr Anka ı a t lçisi B. Pate ı lot 
bugün 1sıan bul'a geldi. Yarın (bugün) 

Avcl~ttt', bir kru \'37.Ör~, 'omba 
İs.'\ bet etmiş \ c kruvazör o iddt 

( Gerisi ikinci sahılede ) Ankarcı' y a g-ıdecekt ı r. 

----------

Dün Şehir meclisi 
yine münakaşalı geçti 

Üç buçuk saat süren celsenin ~afahatı 
• 

Ş<."hir ı\lccli~i 

da tekrar :içtimn 
dun .nat 14.~ıü 

ynpnrak eıı\•elki 

Yoklama ynpılnr:ık tk<:eriy et meY · 
cut olduğu görul<lu ve eski z:ı~ ı ~ özU 
okundu. Zaptı sabık hnkkındn ıtiru· , 

( Geı isı beş inci sa hifed .~ ) esnasında 

gUndcn nr!nn me\•zuntı 
tdkik etmiştir. 

mUznkere \'C 

'' Mes'ud Fani,, 
avukatlık 

Ada nada 
yapmak istiyormuş 

a şğal ~ ıllarının acılarını, facialarını 

O bır an bılt: unutmamış olan Adana- NEVZAD GÜVEN 

Vekalete bildirmişti. Öğrendiğimize 
gore, Vekalet bu işin yeniden tetkiki 
içirı Adana barosuna emir vermiştir. lılar.bu mc~'urn yıllarla beraber o toma 

tik o:c r k halı lanmaı;ı lazımgelcn[Fcrda]ga1e tesini ve 
onun başında bulunanların yaptıklarını da he rhalde 
çok İ} i bilirler. 

Bu insanlardan birisi, [Ferda] nın [Canbey] i 
Mes'ud Fdni Adanadd avukatlık yapmak üzere Ad
liye Vekaletine müracaat etmiş .. 

(Yeni Adana) bu haberi verdikten sonra, bir 
kaç gündenberı devam eden ne'?riyatiyle, Adananın 
bu haber karşısında gösterdiği şiddetli reaksiyona 
tercüman olmaktadır. 

Bu adamlar hakkında biz de izahat vermeğe 
lüzum görmüyoruz. Ve zaten - esefle söylijyo
rum kı - onları en hafif tabirlerle dahi tarif et· 
mt:mize bugünkü matbuat kanunumuz ınü-:.ait de 
ğıldir. 

Yalnız bizi en ziyade hayrete düşüren nokt J, 

bu insanın müracacıtının Adliye Vekaleti tarafından 
nazarı itibare alınarak tervıç edilmiş olmasıdır. Ôy· 
le 1annediyoruz ki, Adliye Vekiiletı daha evvelce 
bu katagoriye dahil insanların sekiz sene müddetle 
amme hizmetinden mahrum edılmiş olduklarına ve 
binaenale} h avukatlık da yapamıyacaklarına dair 
barolara bir tamim gondermişti. 

Adana barosu da bir tara:tan af kanununa, 
diğer taraftan avukatlık kanununa ve Adliye Vekii· 
!etinin hu tamiınıne dayanarak Mes'ud Fani'nin 
a\ ukallık ) apamıyacağı fıkrinde bulunmuş \ e bunu 

işte bizi hayrete düşüıen nokta .. 

Avukatlık şerefli bir amme hizmetidir. Mazi
sinde en küçük bir leke olan bir insana bile vatan
daş hakkının müdafaası gibi kudsi bir iş tevdi edi
lemez. 

Türk milletinin düşkünlere karşı geni~ bir to
leransı ve merhameti vardır. Bunun içindir ki, 
vat<1nına hiyanet etmiş insanları bile, belki nedamet 
etmişlerdir, diye anavatan toprakları üzerinde öl
mek saadetinden mahrum etmek istememiş ve on
ları affetmiştir. Fakat bu insanlar da anlamalıdır

lar ki, bu topraklar üzerinde, bu topraklar için 
kan dökmüş, can bağışlamış olanların haklarına 

hiçbir zaman sahib olamazlar Onların biricik hakkı, 
daha doğrusu lütfen kendilerine bahşedilen hak, 
ancak günahkar başlarını bu mukaddes topraklar 
altında dinlend irebilmel<lir. Bilirlerse, kendileri içir.
bundan daha büyük lutuf da olama7.. 

Mes'ud Fani, Adanada avukatlık yapmak hah. 
istiyor. Demek ki, işgal esnasındaki hareketlerinin 
mükafatı olarak Paristc kazandığı ilmini bugün 
Adanada Türk parasına tahvil etmek arzusunda
dır. 

Şunu kendisine hatırlatalım ki; Çukurova ço
cuklarının ne milli şuuru ne de milli vicdanı b(Jy
le bır bor .. a oyununa mütehammil değildir. 



Sanı! .. " 

Stanevgere ydpılan 

şiddetli bombardım~n 
Birinci snhıfcdt"n nrtnn 

has ırn n rnmı o;ıı. da UssUne nvdd 
(.tınt k Uztre ycıluna devam etmi~tır. 

.\,·ni Ro\ ter ajansı. İngiliz tn.r· 
\: nrtlu·inin, bu ak şanı Trondh:ıi m 'iıı 
'al-.mındaki iki deniz ta.vynrcsi Us· 

sUrıU Lombnrdınıan ettiklerini ve bu
yuk bir yangın tutuşturduklö ıoı ha· 
bcr vermektedir. 

Londrn : 1 Ro\ tt-r) -
:"\orvt çteki ~utt;fik kıtalar h'lk· 

l.ırı4a -.Ur'atlı ve heyecanla ,habcrl«'r 
bddenmemc-ıi . hır muddct için. mu· 
vaffnki~ clt" intiz:ıı etmesi halka bil· 
<lirilnıck tı:dır. 

Almanları denize dökmek şubhc· 
siz kı mUşkul bir iştir. Onlara tcd· 
ricen ,·c ihtiyatlı yaklaşmak lfızııııdır. 

Aln anlar, istilayı :a.yl:ırdnnbcri ha· ı 
z ırln mışlnrdır. ,\ \lıttefikler, a~ker ih· 
racını lıir hafta içinde hazırladılar. 1 
Bu hazırlık için ne kadar etraflı çn• ı 
lışnı:ılara itinnlnra, hesaplara ihtiyaç 
oldugu hnkkıQda fıkir edinmek için 
iklimin ve ·arazinin tesirlerine varın· 
ca~ a kadar hesaba katmak mecburi· 
yeli hasıl olmuştur. 

~\\co; la, askerlerden çoğuna, keçi 
deri i cakct, deri Y'-'lekler, deri fani· 
lalalar, ·'atak torbaları verilmiştir. 
Şinınlde yi~ ecl·k az oldu~undan meh· 
..mi mikt~'lrda erzak gönderilmi~(ir. 

lıt•mi1eri, tahtelbahir ve tayyare ta· 
nrruzundnn emin koylara demirlemek, 
lıl)t.ı ı sevkulceyşi mc.selelcri, etraflı· 

i. ca t:ıncim etmek lazımgelnıiştir. Soğuk 
dolayı si.' le hu u .. i makine J agına da 
ihti.' aç hasıl. olmuştur. 

Binaenole\' sabı• lı olmak ve Al· . . 
manhırı'l mağlüp cdilecc-gine itimatla 
bddcmck lazımoır. 

1 l:ı ''"" : 18 ~Radyo) - Pöti Pa
ric:ic rıin hu.;usi muhabiri Xarviktc so· 

' lc•k n uhnn belui C'ldugunu ve Alman 
lann lsnç hududuna dogrıı çı.-kilmek- 1 

te elduğuııu bildirmektedir. 1 
Londrn : l S (Royter) - İngiliz • 

aonannıo.~• t:ırafından Sto\•:ınge-r u~~u 

n~hk 'Almanların işine yaramıyacak 
derecede tahrip edilmiştir. 

Amerika deniz şhketleri 
nakliye tarifesini yükseltti 

Vaş_ington : 18 (Radyo) - A
merika deniz kurnpanyıtları nııkliye 
tarifclcı ine yüzde l>eş zam yapmış· 

tar. 
Bu zam şark memleketlerinden 

gelecek gemilere mahsustur. Ve bu 
karar bir ay sonra tatbik edi!ecek· 
tir. 

T Ür ı<:SOi. j 

Su işleri fida~lığı 
Milyonlarca fidan yetiştirildi 

Su işleri Müdürluğü tarafından , 
Reşat Bey mahallesinde meydana ge· 
rilen fidanlıktan bu sene elde edilen 
netıcc büyüktür. 

Su işleri Müdürlüğü • kilometreler· 
ce uzunlukta su kanallarının etrafları

nı ağaçlandıktan sonra Adananın a
ğaç ihtiyacına da milyonlarca fidanla 
cevap verecek bir randıman temin 
etmiş olmaktadır. 

Su işleri Müdürlüğü kendi ihti· 
yaçlarını gördükten ba~ka 54.300 oka· 
liplüs, 200 kazorina ve 34.000 lüks
triim fidanını satışa çıkarmıştır. Ayrı

ca yarım metre boyunda 2 milyondan 
fazla okaliktüs te yine Su işleri fidan
lığının yetiştirdiği fidanlarddndır. 

Baş Vekaletimizin Erzin
canlılara yolladı2"• para 

Şehrimizde iskan edilmiş olan 
zelzele felakrtzedeleri için Baş Ve 
kalet tar fından 7 bin lıra gönde· 
rilmışlir. 

Zimmetine para geçiren 
tahsildar hak kında 

tahkikat 
Hu ·usi muhasebe tahsildarların

dan Mahmud Dinç.in zimmetine pa . 
ra geçirmekten suçlu olarak vilayet 

' idare hey'etince hakkında tahkikat 
yapılmak üzere karar ittihaz edil· 
miştir, 

Çekirge mücadeles= işi 
Fch ve Saimbryli k-"zalarınrfa 

Çekirge zuhur etmiş ve vaziyet 
Vekalete bildirilmiştir. V tkaletten 
alınan emirde Ziraat Mücadele Ens 
titüsüne mezkur çekirgelerden nü· 
mune gönderılmesi bildirilmiştir. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü kısmen 

bülutJu, hava rüzgarlı Hi. 1 
En çok sıcak gölgede 25 dere· 1 

ceyi bulmuştu. 1 

Halkevinde 

O·Jn geceki konferans 

Ş~hrimiz H tlkeviode dün gece 
Pı oft>sÖr Akıf Şakir Ş ibr tarafın
dan " çocuk malu ıi ydlerinde erken 

tedavinin sosyal ehem'miyetleıi ,, 

mcuzuunda çok dt"gcrli bir koof erans 

v. rilm ştir. 

Konferans hüyük alaka görmüş, 

İstifadrli oımu~tur. 

Yakalanan est arcılar 

Feyzi oğlu Ç1kıcı Hasan Sor- ' 
geç · ısm.,İI ve Reşid_Ô.c:süz isminde 

üç esrarkeş 1890 gram esrarla bir 
likte yakalanarak a iliyeye veıil· 
mişlerdir. 

Yakalanan hu sızlar 

Mustafa oğlu Must .. f d ve Ah
med oğlu Nuı i adlı iki İ<işi Yako 

Benyt"ş'e ait 39 aded pe-ncne de
miriyle yakalanarak ad'iyeye sevk 
edilm ı şlerdir. 

! azan; vergileri 

Fabıika ve matbaaların 2729 
sayıiı kanunun 5 inci maddesi muci 
bince 1939 mali yılı için ka• ul edil 
oıiş ol.rn asgaı i k ,zanç vergisi nis· 
betlerinin 1940 mai yılı i~in de dY 

nen tatbiki icra vf'killeri ht-yetince 
kat.ut edilmiştir. Fabrika ve matba· 
alara 1940 mali yılı vergilerinin de 
mezkur nisbetler dairl'sinde sürat 
le tarihi maliye vr kaletinden vilaye 
te yazılmıştır. 

,. .. o 
Köy EnstittıS 

sonu açılı~oı 
~ d osıı 

r edrisa t l(a ~. 
tamamlan 

d 
s( 

h. sin e 
Haıuniye no 1Y' b~.rııı .. tJ 

olan köy enstitüsünıJfl fjıSıı 
lıkları ikmal e-:lilmİŞ v~ ,,oı 

Aıı,.a 
öğretmen kadrosu 
mişıir. sıiıo 

•. e erı ı 
Bu kadroya gor dris' 

dür lüğüne Ankara ilk l.~ Ddll 
ftttişleıindeon Ba}' l..ii~fLJ·ık ıt 
ğitim ş ~fliğino şehr icnaı ~ı:ll• H 
müfettişi Bay Asırn f.. 0,vl~ 
m~nlıkiere Ceyhan Yu!fl ~·r 
öğretmeni Arif Kavta0 ~'111ecı 
Sarı Mehmet köyü öl'\ ~o 
zi Yürüker, Kozan Buca içti 

D 1Jıır, ~ 
retmeni f cvfık ogaı tlli 

• .. h t't o 
kazası Çu • ..:urbağ o~r kOYa 
Ôı}urd, Antep BuıÇ A''ıtP 
meni O. Avni Ôtbaş.' ıW"r 
tancı olrn!u öğretrnt n_ı ~o~ 
vük tayin edilmişleıdır. 
nisanda açılacoktır. 

-
Kozan : 18 [ Hususi~ 111v 

mizden ] - Kozanın so,e" , 
yesioe bağlı Yüksek ıetf 
d k 1 ...... t kJirdc .ı~ e· Of usunun a J I" ' ·fe 
lariyle ve biıhusa N.th~ıerİ 
Kadrinin kıymetıi teh--1 d~11~111 

·· 
0 ıeı bahçe ola bilecek uç 1 f1iıtl~ı" 

iizerinde dört o Jayı, ;;ııJ · f 
1 

iki pansiyon o.Jasını ha\'11111'şt 
1• ,tı 1 

mektep binası teme 1 tdi 
şaata hararetle dtvaJ11 ~ ~ 
dir. .

111
j11dt ~ 

remel atma merası, şı.ıb' 
makamımız Rıfat f.rd3 'f f1I , 

M "f M"f . . Maarı ıeı' 
aaı a u ettışı, bİf1 

komşu kö)'lerden g~terı 
hazır bu'unmuştuı. • ] / 

[ LJı.ıstJSI 11~ 
Kozan : 18 n tOP 

r , belediye meclisi Nis~o 
na devam etmektrd~ır:. 1eee~; 

Ruznamtde gorı.ışortl,li Teodor Ruzvelt: 
Harp hadiseleri geçer, Amerika

nın haıbe iştiıctki mevzuubahs olur 
ve şimdıki Amerika Cumhuneisi Ruz 
veltteıı bahs~dilirken Teodor Ruzvelt 
(Rooseveh; Theodore) hatıılamamak 
imkanıı7. ır. O da ~imdiki gibi Cüm· 
hurreisi Arr.erikanın en çok sevdigi 
Cumhurreislerinden biridır. 

(1858 - 1919) Nevycı klu ıengin 

bır ailenın çocuğu idi. Küçüklü~ünde 
.za}ıf, sı~ ı..a bir şeydi. 14 yaşından 
<SOnra \ ücud ve sıhhatine ehemrnıyet 
~rmcğe başladı. Daha sonra büyuk 
bir a\CI \C Amerıkanın e.n tanınrnış 

Cümhurreislerinden b1 ıi oldu. 1880 de 
Hoıvaıd i:.ni \eı sitesini bitiıertk si}asi 

'

- OÜNÜN MEVZUU 1 
--·--
hayata atıldı . 1882 den 1884 ser.esine 
kadar Nevyorkta Cümhuıiyetçilerin 

liderliğini yaptı. O. siyasi hayatında 
suiistimalle mücadeleden çok 1evk 
alırdı . Halkı soyan tr östleı le yıllarca 
mücadele etti. 1897 senrsinde bahri
) e vekaleti 111üsteşaı ı odu. O sırada 
ispanya harbi bıışlom ışıı. 

Ruzvelt bu haı be gönüllü olarak 
işıirak etli. 

1901 d e Cümhu rı ei~ı seçıldi. 
1904 de ikinci defa ı;yni ınevkie ge-

tiı ildi. Reisi bulunduğu bu zaman için· 
de büy;:k servet sah ı pleri ve serma -
yedarlarla mütemadiyen çarpıştı, 1902 
de tröst ve kartellere karşı mücade· 
leyi açıı. Muhalif ıümıe, ı..endis ni 
sosyalist bir ihtila'ci olarak itham 
ettıler. Ruzveh, üçüncü defa olarak 
da ıeisicümhur seçilecekti. 

Fa kat o istemedi. C ıhan harbi 
başlayınca, garp cephesine gönüllü 
olarak gitmek istedi. Fakat yeıine 
geçen maruf Vılso ı bun" muvafakat 
etmedi. Az 
bozulmuştu. 

vefJt etti. 

müddet sorıra sıdhali 

1919 li<incıkanunun Ja 

a:ıcak 940 belediye ~ 
müzakeresi kalmıştı'·. tt1~(1 

•• ~ 0irı'" eC1
' Bucçe encuıne ıt> ~ 

geçen mezkur büdçe d• '' 
günlerdeki toplaoııl•'1" b~Jç' 
diltct"ktir. Muhat1)111eo ~ o(1 

rıu 17980 liradır. ~1011 ~~~ 
ÇlFT HAYVANldıJsıJ'l·~el 

Kozan : 18 [ rı fe111,ı 1 . c ,,, ı 

mizden ] - Erııo ıJ' ~~~ı 
. k . ll1 ~ nS O .t 
ıaoe omısyorıu ıı" ~r 

mübayaa edilmekte ~,.,e~ 6~~JI hııgünlerde sona . ~ 
1
et jl ,ı1 

Şi:ndıye kadar v•~.11 c ~~e lf' 
.. . b ıt1tJf1 tl~ı 

' 

gondermış ve l b o~ '1 

vasa sevkedılen 50 ed•'"J~ 
120 öküz mübsY89 .~jfe 

------------------ (Gerisi altıncı 5 



4b - -o", .. ş •• artları 

12 
(ı t:IJlık 

Kuıu§ 

1200 
t 

.. 
6()() 

J .. 300 ,, 
100 

'Dış 
}_c bed . hıenıleketler ıçı n 
-. el ı d • 1 llıtsrar e~ışmcz _ya nız 
'...._ lı· 1 znnımedilir. 
• anlar . . 'd •t ~d· ıçın ı nreyc 

' 
11 nıe)idir. 
~n 

e 1 --e İs R . . . . 1 ·· eısımızın 

~tkkuşunu 
~1Yat e tleri 
katı\. -----
) ,_' ~~ ( Hıısusf muhabiıi 
ı ı\b uyük Mıllet Meclisi 
1 0~ dulhaıik Renda bugun 

Ultırıu . 
"~rtı zıyaret ve tetkik-

• llşlar, talebeyi teftiş t ı-

Tiirbfaii f' ah f • 3 
e 

ı 

1 İt-;,f ya ~sk-;~- toplaJ/or Tuna komisyonu 
kararlar aldı 

BARİ 
MEMNU 

LiMANI 
BÖLGE 

DÜN 
OLDU 

Bclğrad : 18 (R ıdyo) - Bey 

nclmilel Tuna komİS) onu Tuna da 

nakliyatın t'mniyeti üzerinde kdrrır

lar almıştır. N<'ş edilen tehiığe gire 

bu karar lar o ört nokta)'a di İrdir. 

Buna göre, harp gtmisi ıe ifıag 
edil, cek hiç bır gemi Tuna da sry
risder yapmıya acaktir. 

Roma: 18 (Radyo) lı.ılva hü-
kumeti 1331, 1332, 1333 \:I" 1334 do· 
~umlu bakayaları ıalırn ;ç·n askere 
daveı ermiştir. 

Roma: 18 (Rad;o) - Hüı..ume 

tin a'".lı~ bir karara göre Bırı limanı 
memnu mıntıka ilan edılnıi~t r. 

Bundan böyle müsaade almak· 
sı7ın hç bir gemi buıa)a giıemi}e

ccklir. 

1 

'Bay Çemberlaynın 
dünkü beyanatı 

Bütün limanlarda müşterek ko. 
Londra: !8 ,Ro)lcı) - Çem- misyon mü nessilleri tarafındarı hii 

berla)n bugün Avam kamarasında viyet kootıo'u yapıl .. caktır. 
beyanatta bulunarak son haftanın Müs adc olmaksızın Tun~ üz-:-

~iyasi ha iiselerini anlattıktan s )nra I · rinJI! hiç bi r vapur siıah, m:!him. 

Y l · · d Balkan ve f'un ı memlekc.tlc:rin teki 
1 

mat ve sai re gİ 'lİ t.ışımıyacak ve b1.1 
Sovyet - ugos av ı'<l ısa l 1 h ı h h rıgı'ız ticaretınin inkişafı ın·s~lesine gibi eşyayı ımi olan er ıngi 
müzakerelerine ba ş1a nıyor temas etmiş ve C"nll u Ş~ ki ıl.vru· bir g~mi d~mİr kapuyu g . çeınıye-

Be1g• ad : 18 (Rad~ o) - Yugo's 1 pad.ı hiç hir de-vldın t n Ji~e içinde cektir.V e sonra hugiirıkü gunıriik nİ· ' 
layya ile Sovyetler aras nda pek ya· ı bu'urım'iınası lngilterenin can Lrn ar· zam'ıırı çok daha şiddetli nizarnlıır-

r 
11 

Reisi · K kındh ıkıisadi konuş•nalMa başlan i 

1 

zu f'ltiğini ve l ıgılterenin hu m~rn- la takviye tdil, c .. ktir. 
- llrıı 1Tıı7. 'Urumdan a~·rı· caktır. öu husıısda rkı hükfınH t mü. 

Üiişka · · t'b ı Jeketl .. rle daim ı alakad r hulundu Büıcreş : Hs (R ıdyo) - - Ga. ~ bu nına ıyı ın 1 a a- tabık kalmışl.ırdır. Ayni ~anı ndc1 h'r 
~Js Yıııınuşlardır. 1 tedi)e anlaşrnac;ı da yapılac<ıklır. Bır ğunu kay i ve bu devlı-tlı>rİn müt- f--nko beyanatta bulunarak, Tuna 
l efe dersi eri YugosldV heyeti bugünlerde Ruwara t fık kuvvetlerden zerre kadH k~mİ'iyonur u' al Jığı t.-d 1itleıiıı çok 
~tk·k ı;,. l ediliy o r 1 gidecek ıe müzakereler Moskovada ko kmalarına mahal olmadığını z.-uuri ol uğunu ıırı1dtınıştır 

. u; ceqtrı edecrktır. tehaıiiz ettirmiş·ir. ik i Alm an harp geınisi rJ ıısusi) - Lise ve Or-
·Q;ı ~-uıuı~n fe'sefe de s· 1Romanyada bllğ\1ay s toku Belçi <a d a şüpheli a damla r dün ka ra ya oturdu 

~\' ık aaıH Vekıllığı tara- 1 nıJ hükumet te~b t ediyor 1 bir kamp 1 sevkedilecek Lon.ho: 18 (Ro>teı) - Alınan 
J\ t:dılmektedir. 
ıv qjl -- ı Alikıeş : 18 (R ıdy'o - Nı-ş· Bıüks ı: 18 (Radyo) - Huku ma'umata gör .. , Almrnların Şarm· 

~t. tta O 
1
· ktı• Sa t 

1
ı redilen lm kara·nam'"y<" gör~ e-lin met Büa"iks .. JJe bu'unan ve mern bors zırhlısı i'e diğer bir kruvazö· 

\ de bu~Jay stoku t ulunan h .. ık"s lf'ketlr-rine dönmeleri iın'<ansız olan rü karaya oturmuştur. 
-ı, .. t~Seyj içtima 1 1 bu Sl•>k nıiktrııını bir beya1111ame bazı yabancı ~şhasın bir kamp la Ş.ırnihas Rızo körfninde ka ra· 
'~ ~.J ıle hükum t .. bıl foecekıir. toplanmasına karar .,ermiştir. ya o urmuş bu'unmaktadır. 

~a . d k T .. k 
~~li .. g~ ece u r I 
(ıt,. lı hha b edi ldi 
tL: 18 (A. A ) B 1 "et' - alkan an-

1 'Çitıd~lllık kon!;e\'i öı ümüz· ı 
~ Belgrad'd J top! ana-

Cr a antantı azası 
t ıı tasındaki t ıca ·et m ba -
~ llll)tı 
~tt v .ınıyet itıbarıyle çuk 
~ Cııcı b . 1 Ytıc ır mahıyetıe bu-

1 .,q a tebarüz elliıilmekte-
\~ 'il: 18 
~ı~ı:ısıav (1 e l ~fonla) - '27 Ma-
'~t1tııaa ::nın Dubrovanik şeh-
t' ~lltı kVet edilmiş olan Bal- 1 
h, "tr e ·onomi konseyinde 
q' <ıhı 

~ı llııı te· on nıebusu Bay Ha· 
Dltıcsı ~~•ğ'ınde bir heyetın 1 

~u. v ELS~iN 
'it~\' ANA Ti 

fll~tık 
v~ " Hindis tanı 

·~·~~, ~tnerika 
1 On· ] 

1
11 
c'>c ~ .. 8 ( Rad}o ) A mc 

·~"•aıaktıst l' ş a rı Vds beya; 

.~~ık Lı . 10k > o hükumeti 
ıqı 'l•nd· 

'l. ~}'ı •~tanına göste:-· 
·~ı llıe-.. 

)q tı 1 ı.ı h ~uubahs ederek. 
~ tt~tı~ır. 1 :ı kar~Hında labyt 
ı ''tı ' ~Unk·· •ı1 1 a;ı 11 u Ameıiyarıın 

ıı.... . aı 1 b , J 
·•ıışıi r. u un~uğur u te · 

GÜNÜN MÜH M MESELELERi KARŞI S INDA 

• • • 

panamanın talık imi meselesz 
Atlas Okyanusu ile Bü\ ük Okyanunu biı biri· 

ne bRğlavan Panama Kana ının, bu kadar mühim 
olmasına rağmen, her üz ancak otıız, oıoz beş se
nelık bir larihi vardır. Vakıa, iki Okyanus arasın
da ince bır berzah olduğunu Balboıı ke~fetıiği za· 
ıı an lı;panyol "ralı der hal burc dan lı ı ~.ıınal aç
hrınayı düşiınrr.iiştü. Faköt kralın müh ııdisleıi o· 
nun cesaretinı kımıı~lıııdı· Bununla berııber, sü· 
veyş kanalı gib:, bu kanalı aç(Jlak fıkri de uzun 
müddet devıım eıtı \'e nihayet 1904 de Amerıka
lılar, Fransız nıühendislerın n bıraktıkları noktadan 
alarak, kanalı açmaya başladılar; tam on sene 
sonra I ~14 ağustosunda da gemilerin geçmesine 
açıldı. 

Panama kanalı cenubu şaı ki · şimali garbi is
tıkametınde. ı...üyük O k) anu.sıno At:as Ükyanrrn· 
na açılır ve 40 mil uzunluğundadır. Faka•, kanal 
bıı mesafeyi bir çok yükst>k tepeleıdekı göllerle 
birleşerek kaıctmekledır. Burtun için kanal boyun
ca bir takıı:rı .. ek üs'., denilen l..apılar yapmak 
lazımgelm iştir. 

Zıra, bunlar ynpılmamış o'sa, yülcsckteki 
göl sulaıı daimi bir su etle den ze akacık ve ka
nal bir şelale t aliri &lacakt ır. 

Alçak seviyedeki Jen zden vapur gıriııce, bır 

eklüs kapatılarak suyun denizden alii.kası kesilır 
ve ) üksek St'!\'İyelı .su iı .... olan kııpı ıı.; larak su 
yuk::.eleceği için, vapur yukarı çıkaı: cklüslerın 

bu !arzdaki ftıaliye ti ile vapur kanalın öbür ucu
na ılerler. 

Kanalın en yük .. ek olan noktası 30 metıe ka
dardır. En sığı no'<ta~ı on beş metredir. Bu yüz-

den Küın Meri ile Noı mandınin bu kanaldan geçme
si mümkün değildir. Onun için. şımdı bu sığ nok
ıanın yan taıafından ıkınci ve daha derin bır ge
çid açmak düşünülmektedir. 

Şimdiki Pön ıma kanalından grçebilen en bü
ük vapur Aıınanlaı ın Brem en transaılantı~i, en 

bü} ü · harp gemisi de 1Agıltercnin Hood zırhı
sıdır. 

PanRma kanalından en fazla Amerikan, lngi
liz ve Norveç gem si geçer. Kanaldan en fazla 
gemi, 19~9 senes :ıd: geçmiştir. O yıl geçt!n ge
milerin sayısı 6289 du. Bir vapurun kanaldcın geç
mesi vasati olar at< 8 saat sürmekledır. O mın lı 
kııdan geçen trer. ise kanalın ikı ucu arasın.d< krı 

m~safeyi 1 5 saatle katt'der. 
Kunaldan geçen vapu rların Ameri~an vapuı la

ıı <fa dtthıl olmak üzere hepsinden to n başına 

80 seni alınır, Amerikan, P.ınama ve Ko!ombiye 
harp gemıleri kanaldan serbest geçerler. Di~cr 
mılll'llerin lıarp gemılerı lon başına SJ scnt ve 
ı ir . 

Bugün Amerika hükumeti Panııma kanalın 
toplar la tahkim etmekte ve bilhassa hava hücum 
!arına karşı müdafaasını kuvvetleııdirmektedir. 



Hollanda da· 
eyakkuz ! 

Şimdiyt kadar görülmemiş 
şekilde teıibider alındı 

Tıjrlsh 
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vuracagımızı 

zaman 
henüz 

Bükrrş : 18 - "lndt-pendancc 
bt'lgı-,, gdzete:>İnin Hollarıdadaki 
muh:ı~ ir ının yaz 4ığına görf', Hol· 
landa ia şimdiye kadar görülmemiş 
bir t;. haffuz halı vardır. 

Gn. Veygand böyle 
H ·r sahaj ı az:ımi bir tekayyüz 

mÜfah ·de cdilm~mektedir. 
li•ı cümleden olar< k sahil mu 

h&fdzn bdtaryaları efradı geceli gün 
düzfü takviye edilmektedir. Nor· 
V"Ç hadiseleri hükümeti alakasız 

bırc.k mamışdır. 

Amster dam, : 18 - Siya i mü 
ahitlt"r, Holladanın Avrupa ihti 

, lafın• s:irüklcnme.;i takdirinde F e· 
iemenk Hındistanının u?rıyacağı a· 
tcibet hakkında S'>n günlerde ortada 
dolaş•n ıkla ol;ın muhtelif haberler 
dola)'isiyle hararetli mütalaalar ser· 
dt tmektcdi r ler. 

Bu müşahitler, Amerika cum· 
h rrtisi Ruzveltin aünkü nutkuna 
iıu.su -i bir ehemmiyet atfetmtkte· 
<l ı ı lf'r 

Bu zevat Hint Okyan~sunda 
bazı fütüh tt em ·llr:ri baş gösterdiği 

takdirde Hollanddr.ın müstf'mleke 

Hındiçinider., sabahın beşinde 

tanare ile havalandık. 

Brı birini takıp edC"n çöl'erin ü· 
urinden geçtik .. Çöle bakılınca si
yah İnce bir yol görünüyordu Bu, 
bir demir yolu değil, p'pe · line 
(Payh · !ayn · boıu hattı}Jır. 

Pipe line imtidadır.ca, çinko ile 
kaplı lıüyük bazinder ve tayyare 
hangarları göu çarpar. 

Petrol devrinde yaşıyoruz: İn· 
sanlar petrol içi ı birbirlerini ölümle 
tehdit ediyorlar. Harbi yapan pet· 
roldur. Petrolsuz harp yapılamaz. · . 

O halde bugünkü harbe neden 
petrol harbi denmesin ?. Şarktaki 
müttefik ordusunun vazifesi ne ? 
niçin geldi ? 

Petrol membalarını ve Pipe • li
ne'ı korumak için; Ren nehrinde top 
raklarroı müdafaa eden askerlerin 

ransında yapıları pazarlık neti et sinde 
Irak pttrolleıi imtiyazının yüzde 
23.75 ine malık o'abilirgi, O za· 
manddnberı Irak Petro!euın'ıa hisse 
sahibidir. 

1933 sene!ıindc ireık'ııı petrol 
istihsali 11 ~.000 tona çıktı. Bugün 
Fransız ve İngiliz toru hatlarının 
akıttıkları p·trol s·nde dört lıuçuk 
milyon tonu aşmaktadır. 

Veygand ve Vav ·lin kumanda
sında bulunan orduldr, boru hattının 
muvdsala yo ' larını da muhafaza el· 

Yazan 

Pol Enle 

mek vazift<s'ni deruhte etmiş bulu 
nuyorlar. 

bu'unduğu gibi, şarktak_i petro'ü mu 
impaıe1toıluğunun tabii hamisinin dafaa etmek için de büyük bir or· 
Amnı~ a olacağı mütaleasındadır 

Küçük Asyd har:tasırıı tetlcik 
ederken Yunanistan .• Rusya ve u o· 
manva ile temasta bu'unaıı yrgane 
memleketin fürkiy~ olduğunu görü· 

du bu1unduru1uyor. 
lir. 

Hollanda mahfilleri Ruzveltin son Tayyareden görünen bu mÜ· ruz. 
nutkunun Amerika işlerine gittikçe heyyiç boru hattı 'müteaddit çöller-
daha ziyade aılak.a gösteı mı:kte ol· den geçiyor, dört nc:hir ôlŞıyoı; onun 

Şark ordu5u, o halde ne ştkild e 
hareket edebilir? Bunu kimse söyli 
yt'mez • Ben Allahın işlerine karı-

· duğur u isb .. t ttmı kte bulund ğunu uğruna havaya dinamitle kayalar u· 
)'azmakt;ı ve bundan dolayı mem· çurdu, tüneller kazıldı. 
, .uniyet izhdr etmektedirler. Trablusa, 1935 senesin<Jrnberi 

Y I M "il" b k 86~ kilometre uzunluğunda Kirkuk· 

şanlardan da değilim ki söyleyebi 
ltceğ'im Lakin faraziye yürütmekte 
hiç bir manı görmediğim için fikir 
lcrimi söyliytcrğim. 

.. ~.g~s av ı ı an .. a .. tan (Irak) a pttrol gttirrn bir lJoru 
muduru Londradan dondu 1 hattı vardır. Bunun kardtşi olan ln

Belgrad: 18 (Radyo} - Yu· 
1 

giliz Hadithadan ayrılır ve Fılistinde 
goalav mili bankası müdürü Lond· ' Hayfa limanına girer. 

İngiliz ve Fransızlar, Türklerle 
lıir ittifak akdetmiş bulunu~orlar. 

Verdi~imiz söze binaen ve menfaa
timiz mucibince Türkiyeye taarruz 
vukubu!duğu takdirde ona yardım 

udan Btlgrada avdet etmiştir. Fran~anın, bir zam:1nlar Musul 
Müdür Londrada ki temasların· üzerinde muayyen hakları vardı. 

~i ı n ı n r ı r c t r. l 920 senesinde, San Rem o konfe-

1 
Aldanıyorsunuz 

Uzun bir hastalıktan iyileşen bir 
zat. kendisini teda\ i eden hekimle 
konuşuyor : 

- Emin olun doktor, hayatımı 

-size borçluyum. Bütün ömrümce bu 
borcu ödiyemem. 

- Aman efendim, aldanıyorsunuz. 
Borcunuz topu top~ altmış liradan i
barettir. Ve onu şimdi vermek le eli
niıdedir. 

Aman dursun ! 

Cenaze dönüşünde lokantaya u~
ayan genç \aris, garsona sorar : 

- Şarabınız iyi mi? 
- iyi de söz mü efendim, ölüyü 

tlıriltir. 

- Aman dursun öyleyse. Bana 
imonata getir. 

1 

POliTIKA O~DIKOOUSU 

B. H i TL E R i N S 1 R R l 
Alıranyanin Oanimaıka ve Norveçi istila etmesi, her yerde o duğu gıbi 

Berlınde de hayretle karşılandı. Bugünkü halde istilanın bir kaç ay evvel 
hazırlanmış olduğuna hiç kimsenin süphesi yoktur. 

Şıı kadar var ki b;r gh O ın i markan•n istila edileceğ:ne anca'< altı or
du komıı ıanı vakıftılar. 

Nitekim kral Kristiyan da göz hap i altındı bulundurulmakla idi. 
Memleketlerinin i~g.il altına a ınııc1j'ı Berlın.i:!ki Da ·ı•m ırka v~ N >r\•eç 

gazetec .lerirıe b'ıldırılm~k la.!ıın ~pl ·i•ğ'ı v ıkıt <wz!r!l)f otelın ! <l ıv !t olun· 
dular. 

Kendilerine Daniın1rkanın Alman ord'1rn t ırafın:Ja1 en1iret altına alın
dığı bildi: ildi. 

Bu i tilanın,Almın hüklım!ti tırafınfa1 re>n!1 ilar1ı d!n-:'<ıi. BL.1 sı

rada gazeteciler odayı teı ketın :k iste Jılerse de b:itün kJpılar kilıllenmiş 

olduğu için çıkamadılar. Hapsedilmişlerdi. 
Rıbbenırop'un h ırici ıe neı. ıreli bı nasın fa ın ıtb ıat-t iz ıh ~t verd ıği d 1-

kikalar yüzü sapsarı id ı . Bütün gece uyum ~dığ'ı anlaşılıyordu. 
Hıtlerin taarruz emrine geline! bu emir ıstıla gjnünden ikı gjn evvel 

verilmişti. 

Günlerdenberı huruç talım J,.rı ile m~şg ıl olan a;'.;erler cierh ıl vaziyet 
aldıl a r. 

Almanya, Danimarka ve N:..ı rveçe notayı tevdi etmesiyle asker n1kl iy e 
gemileri de Alman sahillerinden h 1reket ctm "ş bulunuyordu. 

lali if • de: o 
tlmek m~ct,uriyetın . bir 

Romanya herharıg• P'' 
Y' taeırruzuna uğr.rsa - ark O 

. . ' - ş tdrazıyeden o unca .. dGş 

rıun müdahale edecegını 
makul bir şey olur. k? ~ 

Bunu nasıl \ RpaC.J 

Hangi vasıtalarla? 
0 

A 
k rduS 

Her ne ise, Şaı 0 keÔ'~ 
yayı düşündürmrğe se" 
kuvv::ttir. pet 

Bekçiliğini yaptı~' jle ~ 
tayyare ve motorlerı cat 
bilir. N! şekilde kur

0111
911d 

mıyorum . General Vt)'g r~ 
he• halde bana izah f'deC 

dir. d• . n ' Tayyaremi1, sa~t 0 

. dı 
tayyare meydanına ın ·.tJ~~ 

Beyrut, Hındıstan Y0

1 1~ d Ş h · · ·ol• tarı ır; e rın genış Y 
bü)ük binaların arasındaf1 

Bir çeyrek saat so0 '~'1. 
dın yaverlerind~n biri, bıJ / 
l-izi saat 15 te kabul e.itt 

dirdi, -~, I 
V ~yganJın ikarneıgJ ~ 

' . dıf· 
rece modrrn bir hına .. 11,ı~ 
önünde ağır başlı bir 00 

ol vaziydinde duruyord~:L. t l 

. "''"' Kapıdan içiriye gır 1 ye 
zatarak ilerliyerek gen~ı'' ~ıt• ~ 
beni dürüst bakışları 1 e Jj~~ "ı 

Oturduı.u o:h uf Jk' 1 
o 

aydınlık bir yerdir. t" ~o 
Generalf", li)ık oldıJ 

nı y; p .rken : ~~ 

. dtdi, p y 
- Aydınlığı s .. veıırn, ,rıfl ı. 

OJada, Avrupanın ~5te,r4 "lı 
bütün gaı p Asya sın• ~ çıı~ 

• k d r ~ır ,f harita bu unma ta 1 · 
1 

~~ ı 

lar, ziyaretçilerine ziy•Y0 1ıkt1 
1 turlar ve kendileri kar• 

rak onları tetkik e ferle'· t1 
d ~ıJ ,, 

GenC"ral Veygafl . ıiY' 
lıkt:t bu'unmadı. Bilik•

5 iitiİ r 
şı geçtn kendisi oldll ~B dO (~ , 
deyi ıfade eden hatlar · ştJ' 

.. it''' ,. 1 Mavi kurşuni goı 119~ ~ 
ortaya koyan birer k~~i ,1 

Tok sözlüdür. Fıkirferı e# 
ile ıfade edtr. eJe'~ 

Alm'lnlardan bahS 
. d vf;1 

dıyor u : d•' _,,lı 
- Garip insanlar r°~P" 

bazan ş uk o ·du ;unll ii'lf' 
. . .,iit k~ 

lüzu'llu ıdan fazla btJı 1ı11> 
. etS 

bu ordunu ı ehemrıll) ı 

latırlar. ,,~/ 
Lakin bu ordu3a0 rt11/ 

mek istiyorsanız ontJ ı . ., 
( Gerisi yedınC' 



•'dd 
aşlar ı 

Cba 
hilL tp ateşi düşmüş bir Dün 
~- ıOrı.ıı 
~tkü d~. 
~\';ı.. urıyada n illetler arası .. ,n, . k 
ı, bu d sı ısmen de olsa bo 
~r dcııb~rı yalnız harp edın 
'lıiıj .. ır rıtvi sulh - harp 
, Rud .. 
Uııhıı uyorlar. Bizde ayağı· 
Cburu ın lu gidişine uydurma 
t' l, 

• Uıtıctj . 
~ ledb· ~ız, alınması lazımge· 

~ kıın 111 tamanında alıyor. 
• 1 ıınrı d 1 1ııj a zamanın t:u za· 

bııliğj anlayarak hük ilme le el 
)2g Yapacağına inanıyoruz. 

Sene . 
ıı ~1 ~ıode borsalarda pa· 
~ Yınctj d" k M'llA Ş 
<ıtııtt I .. .. u~er en, ı ı e· 
)Uk ikrı~ııuoun açmış olduk· 

llıill t.ıs~t savaşına karşı bir 
ı~. ı • etırnızin gösterdiği olgun 

"lr }' 
~k· arıdan da hükumeti· 

'P et · a1L ınış olduğu akıllı kal-
ıaAef 

tpd 1 sayesinde ~u ~uhran· 'ç ~ha kuvvetli ve hazırlık· 
1 rnış bu'uouyoruz. 

rıGrı b' ır kerre, ihtiyacımı-
.k.._ ını karşılayan pamuk 
1 alar1 'h · , .. mız ı tıyacımızın 

:~ kapayan yünlü fabıi· 
~k' ıhtiyacımızın % 95 - ni 

~t fab lk "' SQ r alarımız, ihtıyacı· 

f\~tik - sine cevap vert'n 
d-.ılit' alarırnız kısaca milıi sa· 
~~ ıtrıiz l .. ..k 1 k ı· . 
~a uyu • var ı e ımız· 

.t~'•r~Y~ı ve bütün bunların 
~-k 1 ~metlrri dışardan sa· 
~ ~ ~İt~ecburiyctinde kalsaydık 
~~tıı e olurdu? 

~ hpltı ~Urni harptt, ölüsüne 
~l•ıtıa: için bile pamuklu 
~~ruh ;tını, bir kilo şekerin 
~ 1t hı dırladığını hatır lıyan bu 

. "~lilıtı t daki adedlerio mana· 
ı, r ata I" 

fi"' ~'dd uzum yoktur, 
'' ~ ı. lJla 
te1r "1 IJ '· 

5 ~· ttcc 
f f ~0ltlır ve Devletce ihtiyacları-
k- Ve . 'k 

1 
~- gıttı çe artmakta· 

ık' ijr,k .. 
ı lı d t ~eı·Utan dtğil, ilerleym, 
~ ~~Vttıı~ Şen, yükselen, daima 

•ı 1 d . t,y, · aıma daha şertfli 
b n Canlı, kan'ı bir mille 

'i)~t 
' "k<>no · · · ~ 01\\isid' mısının ttmeli Mil 

1lıb it, 

ı ttı arıa ihr 
~it~ İçin ıyaçlarımızı karşı-
~ ~1 ç°t hı-rşt-yd~n evvel is· 
,
1 
llıcltıltk a~trnaya mecburuz. 
• tıı et ı · •ıj aı sat mıu:fe yapılmayan 
t C} arak d i.

1 
nu

0 
i . ışard .,n, ancak 

~~f'tı Çın çıftciler· 
ı t " 0kind • 
.. , en f aıla toprak 

tattı 
}~k itıkirıd 
~ 

1 
Ve-" en f cızlr ekiniz. 

~'ti' """tılı b' 
t 1 ~ut ır toprak sa va· 

~ . 
~tt)k 

tıj . llla] ve d h . . . 
ıı l'c,di . a a ıyı cms 

l)Cı sahifede ) 

Tüıksözii 

FELEMENK HiNDiS TANI 
\. 

TEHLiKE iÇiNDE 
Uzak Şarktaki bu 
Coğrafi İktisadi, 

a)•et Almanlar Felemengi 
isti a ederlerSI", Japonlar da 
F ele mengin Uz&k Şarktaki 

müstemlekelrriyle alakadar ola· 
caklarını bilairdıler. 

Bir adı da Hollanda olan Fele. 
mcngin Ct'nubu şarki Asy3sındaki 

müstemlekelerinin umun una birden 
"Felemenk Hındistanı" derler. Bunla 
;ın mesaha yeküou 1,900, 125 kilo
metre murabbadır. Nüfusu da ( yir· 
minci asır Fransız ansiklopedisin~ 

nazaran 60,727,0oO kişidir Bu nü· 
füsun yüzde doksanı müslümandır. 

Felemenk t<>praklarına nazaran 
müstemlekderininki 58 defa daha 
büyüktür. Metı opal nufu5unu kıyas 
la Uzak Asyadaki insanların yekıi 
nu 7 dtf a fazladır. 

Holanda müst,.mlekelcri iki kıs· 
ma ayrı:mıştır. Birinci en medeni, 

en zergin ve en k csif cihet ki Cava 
ve Madaora'dan mürtkktptir. Bunun 
mesı hası 141,441 kilometre murab
baı, nüfusu 41,718,QQO kişidir. Di
ğeri de dış eyaletler denen kısım ki, 
Sumatıadan Yt>nİ Gine'ye kadar bü 
yüklü küçüklü birçok adaları ihtiva 
eder. 

~ u ger İş lopraklardöki nüfu~ kt> 
safdi biribiıine uymaz Cava'da ve 
Madf ora' da kilometre başına . 28 ı 
kişi isabet ed~ı ken Ha ilanda Bor. 

diyarın, 

Siyasi 
1 arih'i, 

vaziyeti 

neo'sunda ayni mesehaya yalnız 3 
kışi raslar. Şehirler hemen yalnız 
Cava'dadır. Burada, r üfusu 100,00Q 
den fazla altı şehi r mevcuttur. 

Bunların yerlileri Malaya - Po. 
linesyeo ı · kına mensuptur, Bu ırkın 

muhtelif kolları ayrı ayrı te5İrlerde 

kalmışlardır. içlerinde Cavalılar pek 
terakki t>tmişken D.tyak'ıar ve Pa· 
poular vahşi kalmışlardır. 

*** 
Erazi volko ıiktir. Nehirler kısa 

ve dolambaçlı fo. 
iklim sıcaktır. Madenler, nebatlar 

·t_ • .J b cı .. etm:ıcn unlar pek zengin ve em· 
salsız memleketlerdir; ıktisadi istik· 
ballt>r i de pt k pa rıaktır, 

*** 
Ho'landalılar, 1595 sent".sindt, 

Amerikanın cenu':ıundan dönerek bu 
adalarla ticarete başlamışlar ve bu· 
ra1 arını müstem!t kelr ştirmişlerdir. 
O zamand~n itibaren Hint okyanu· 
suna donanma göndeı iyorlardı. 

1619 da, Batavia'yı tesis ettiler; 
lsı:anyolların Portekiz müstemltke 

terini koıumaktaki kudretsizliğindt>n ve 
İspanya ile Portekiz arası~ da 1660 
taki ayrılıştan İstifade ederek sa· 
halarını genişlettiler. 

F elemenkliler, din husususun· 
daki müsamahakarlıldarından, ma· 

Dün şehir meclisi yine 
munakaşalarla geçti 

Üçbuçuk saat suren celsenin s a fhası 

( Birinci sahifeden nrtan ) 
]arı olup olmadıkları azalara soruhlu· 
gu zaman Doktor Ahmed Erzin : 

c E.ret itiraz ediyorum. Buza 
vazedilen tarha muarızım. fBen, buz 
fiatının mutlak indirilmesini , bir kilo 
buzun 2 kuruşa satılmasını, mcmleke· 
tın ve milletin menfıııtine :olarak ıs: 
rarla teklif cdiyorunı. Üç kuruş~ sa• 

tıldığı takdirde eğer zarar me\'cud İse 
varsın zarar celilsin .. 

Yeter ki, hnlk ucuz buz temin 
edebilsin. Bu zarar diğer taraftım pek 
aiti telafi edilebilir. Buz fiatınn ko· 
nan zamm3 şiddetle mu:ırızım "demi;;· 

ı tir. Bilahare, \'chbi Necip : 
" - Dun, buz me~eles! konuşu• 

lurken Bny rt is hazı nrlrnda'i'lnrı da 
cleırıngoji yapmakla itham etmiştir. Ü· 

kunan zabıtta bıı kelime yoktur. zabta 
geçirilmesini isth·orum,, dedi. Reis 

Kas1m l~ncr : 
" Mufa.)S ıl zabıtta bütün tdf:ıi at 

mevcuttur., c~v&'1ında bulundu. 
Fasıllar arasında münakale icra· 

sına d ir bütce encümeni mazbata· 
sı incelenir:<en azidan Bay Coşkun 
Güven münakale yapılın ısının s:t:· 

bebini sormuştur. 
Bu suale cevaben, reıs Bay Kasım 

Eıer, bu fasıllarda para kalm1dı· 

ğından nakle mecbur olduğunu söy
lemi~tir. 

Müt,.akiben, belediye temizlik 
ve sair işlerinde kullanılan hayvan· 
lar" verilen arpa meselesi üzerinde 
durulmuş, : beher h~yvana verilen 
arpanın dört kilomu yoksa daha 
az v.!ya f rzlamı verilmesinde bele· 
diy~ veterinerinin kaMatı kafi gö· 
rülmediğinden bu ciyetin askeri ma· 
~amattan sorulup sorulmamas• hak· 
kında fikirler taati t>dilmiştir. Bu 
mevzua r,.io; Kasım Enerde işti rak 

cdt"rek askeri makamattan sorul
masının iyi olmıyacağını beyaı ve 
" - Bu husHa k~n iimi sahip se· 
lahiyet görüyorum., diyerek sözü 
azadan Veh'Ji Necib Savaşana ver· 
miştir. Bu, işin askeri makamattan 
sorulmas nın meclis azalarını techil 
edeceğini iş'\ret elen V .:h')i Necib 
ilaveten : 

" - Veterinerin 4 kilo yerine 
5 kilo arpa verilmesinde haklı bir 
hüküm ver mi~ olduğunu kabul ede· 
rim. Zıra, bir çok s !bepler bunu tev· 

Sahife : 5 
! 

BUGÜNKÜ PROGRAM · 

TÜRKiYE RADYO OlF0Z1YON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSlJ 

ANKARA RADYOSU 

CU\ı1A 19 - 4 - 1940 

12 30 Program, \'e Memleket Saat 
Ayarı 

12.35 A J A N S \'e Meteoroloji 
Haberlerı 

12.50 Muzik: Muhtelıf şıukılar (Pi) 
13 30/ 

14•00 Miizik: Karışık müzık ( Pi ) 
18 00 Progıam , Memleket Saat 

Ayarı 

18.oS Pv'. üıik: Karışık müıik ( P! ) 
18.40 Müzik; Saz eserleri 
18 55 St>:rbest saat 
19.10 Mf'mleKet saat ayarı, Ajar.s 

ve Meteoroloji Haberleri 
19 30 Koou~ma ( M•lıi ~.ahramanlık 

Menkıbelerı ) 
19.45 Müzik 
Çalanlaı: Refık Fersan, Fahiıe Fer· 

san, Vecihe. 
( Gı-risi yedinci sahifede ) 

halıi adt:Llere ve prenseslere gös · 
terdıkleri hürmetkarlıktan istifade 
ederek yayılıyorlardı. 

Ticaret hususundaki tamahkar 

lık l arına rağmen, lngiltere ihtişa
mının zuhuruna kadar l{enişlediler. 

Fakat lngiltere kuvvetlenincr-, Asya 
adalarında fspanva ve Portt'kiz 

( Gerisi altıncı sahiftdt') 

lid .elmiş olahilir, münakaşayı lüzum 
suz ve bifaide görüyorum,, sözleri~
le fıkirlerini hulasa etmiştir. 

Hasan Ataş :· 
" - E.ğer Vehbi Necibin tek· 

lifini kabul etmemiz lizımge)iyorse 
Veteriner hakkında kanuni takibat 
yapılınasını istiyorum . {Çünkü, hay· 
v mi ara verilen aı paların miktarım 
artırmış bulunmaktadır. ,, Dedi ise 
de Doktor Bahri Erkan Hasan Ata. 
şm fıkrine hiç te uymayarAk : 

" - Havanın ve iklimi11 tesirle· 
riyle Veteriner, ha}vanl;,r n arpa· 
sını artırmış olabilir .. Ben d~ eski 
bir askerim, t:.u işltrde çok bulun
dum. Üııun için bu cihetin askeri· 
yedtn sorulmasını kat'ıytn doğru 
bulmam ,, demiştir. Azadan Coşkun 
Güven Veterinerin verdiği raporla 
iktifa edilmesini ve hayvan cüssele· 
rinin de nazarı itibara alınmasını, 

Reis Kasım Eotr de encümende bu
lunan arkadaşların zihinlerinin biraz 

~ karışmış olduğunu işaret t:tmiş ve 
Ziya Akverdı ile Salih Zeki Bogayın 
teklifleri üzerine bu işin halli riyaset 
makamına tevdi eaılmiştir. 

Rozn:ımeoio ikinci maddesinda 
bulunan S. R. Giıo:io ve Milli Men· 
sucat fabrikaları memurlarının tecil 
vesikalarına mütedair kanunlar 

t'ncümt-nİ mazbatası olcundu, fıkirler 
d.-rnıeyao edildi ve bu mfsele ka
nunlar encümenine \erk ve havale 

[ Gerisi altıncı desahife[ 
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Tjrksözü 19 NisJP 
~~~~~~~!!'!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~ ··ıü S;ıltife 6 

Dün şehir meclisi yine Felemenk Hindistanı Kozanda maarif, belediye Mardinde 0,ııt 
münakaşalarla geçti tehlike içinrfe faaliveti d ıtl" 
( Beşinci sahifeden artan ) ( 

8 
( ikinci s hıfe~en artan ) şoya O 3 a . .,.... Re 

Cdl· ıdı". eşinci sahıfeden artan ) 51
) M- Ü ('_J su . k uba)aanın 15 ye varacağı Mardin: 17 •ıı .. kişİll111 

Üçüncü ve son maJdede şehir ba aypsını ele geçirmek hususunda tahmin edılmektrdir. 1 · d d ıkt d ~ 
A t da Felemenkle cı"ddAı r•k .. b•. t ..... gı· O ve orahım ka 

1 
•• "-

3

u .. n .. ıtı~, ~ı 
imar p anının tatbik vaziyeti hakkın· ~ ... küz alımı işiyle Kaymakam biz. -o .. .,. "" rişti. mnarı eşere o.u 1 arıı 
da imar ve tezyin t-ncümeni mazba· zat alakadar olmaktadır. Alım va· söktüklerini ve yaka an ıce r•1 

tası bulunma"ta idi. Mazbata okun Felemenk miistemltkeleri, on· sati 37 liradır, meye verildiklerini e1111e 
duktan sonra Fen Müdürü tarafın· sekizinci asıra kadar siya5İ olmak· Kozan : 18 [ Hu .. u i muhabiri- tım. 1 rİ soll 
dan imar planları .üzerinde izahat tan ziyade ticari mahiyetteydi Şar· mizdf'n ] - ~3 Nı~an U.usal Ege· Yapılan muhakeroaeh~!Jl 6 
verildi, bilahaıa kerrste ve hızar fab ki Hindistan umumi kumpanyası ta- menlik bayramımn geçen yı)lardan suç sabit olmuş. lbr oıdoğ 
rikalarının yerleriyl~ tncüstri sahası rafından idare olunuyorlardı. Bun· daha üstün bir şekilde kutlanması Recebin suçu mükerrtdişterİ ~ 
hakkında ma!umat istendi ve fıkirler Jarın i:ıtibdadı . yerlilrri zaman za ıçın Halkevi idare heyet' ha 7 ay hapoı;e ve altın 5 gii~ 

man ·
5 

tt" · d raretle çalışm;ıktadır. 1 k Ef .... da 1 
ileri sürüldü. Bu planlara göre Re 1 yan e 1' 1}0r u. a an uyumcu ra

11

• er şadbry m&hallf si tamamen bahçeli Bu kumpanya n.üthiş l İr şekil· Bayram için bir program ihzar se ve 15 ıira a~ır para 
ev'tr yapılmak suretiyle burada hiç de iflas ettiği için müstemlrkelcr t:dilmiş ve diğer teferıüat işlerin de mahkum edilmiştir. c·ef11ol l 

b
. f b k d do7>ıudan doğruya Holı" anda devle- ikmali bitmtk üzrr~dir. 
ır a ri a \e tn üstri tf ~ki l ati l u 6 

luımıayc.cak, ~u meıhalle sükna mm· tine intikal elti. 
tıka haline ıfrağ o'un~ca~tır. On c!okurnr cu asırda, lr gilteıe, 1 

imar ve ttıyin tr.cümrnİı ı İn maz· Napolron Bonapartın Fransaya il· 
batası ittıfakla yiı e imar vr tezyin hak ettiği l ütün Hollanda müstfm· 
eııcüm nint- bavalc edilmiş'ir. lekelt1ini aldıyse cle ld 14 1815 ve 

Ruznamede konuşulacak başka l unları tam; mlı) an 1842 n u•lıtde-
madde bulunmadığır dan te:kriı ler teriyle şin d ıkı o.üst« mit keleıi Hol 

re} le ruzname) e aiınmış ve 1 u tak· landa ya bırakıldı ' 
tir üzerinde Reis Bay Krsım rner 1849 da müthiş bir kıtlık zuhur 
takrir scıhiple,ire apı ">'" izahat edip t u nıfü,ttn lı ke ha l kının yarım 
vermiştir. milyon 1 üfurn 0 1 Ü, Mt el uıi çalış-

939 srnesi ftşrinisani ayndan ma. l 85~ le hrıfJf l f'li'di. 
itibaren Lelediyf'nİn muamelat ve 1870 de kaldırıldı. Bur.un ndİ 
hesabatırun tetkiki mtvıuubahis o· ce' i olan k Cavrnın ziraati iı kişof 
luıken: J etti. Cavaya d ığtt }erlerdrn rıüfus 

.. B 1 
ve serma}'f' akını o ..Ju. Bu··yu"k bı·r , 

·- ir rris \ekili gelmiş, memur. t· 

!ardan n üleşt kkil bir encümenle rtfah husule geldi, 
hem de çaıçapuk 84 l in lira borç Münhıısııan Hollcındanın mena · 
}aparı k gıtmiştir, .. ~özlerini kullan fıini istıhdof ;d.,ıı eski istismar usu· 
mış tır. T' krir Esh•~i Knim U'mcu lü yerine iş birliği siy&seti kaim ol· 

Tüıkte: du 

- "Usu1rnz, yo'suz iş yapanla· 
rı mesut edelım ! " Oemiş' ir. 

Tt krar ~öz alan Recai t ıı rınıer: 
- •Arkadaşlar, hassas yetiıı iz 

sadece lir iki okrhptüse nıür hasır 
b ln•arn ! Ortada yolsuz \e urnlsuz 
5,.ıf ~< ilı· i~ t; m 84 bin lira mestle· 
si veır Kındinizi \C hassasi)e!İrı i zi 

göster ini · n 

Riyasetten söz alarak ayağa 

kalkan füy Ço~kurı güver; Rt cai 
1 arırr eıırı 1 u meseleler de hmüz 

tecrübe sc.hibi o!madığım ka)de

rek: 

1914 - 1918 harbi, Cavanrn 
faalıyrtir i ve seıvetirı i artıımıştır. 

O zam&ndanberi ora halkı daha ge 
niş bir hürriyet tarc.flısı, daha mü
nevver olıııuş 1ardır. 

yolsuz iş yapmış oldukları zaıf id· 
dialarla ileti !-Ürülen ve maa lesef 
kelime halinde kalan kimseler nıey

dana çıkarıl~ır, ok si h ltiıc!e v::ızi· 

femizi yapmamış olmaktan dolayı 

biz rnçlu olu>oı uz, Vicdan azabı ve 
ithamlar i çeıisiııde kalı) oı uz. Y < ~~a 

hür \e a l nı gıbı he~al atı da tçık 
her hangi lir \atandaşı töhme al· 

Bütün Adananın Sa~ı•sızlıklş,~ 
lediği En güzel, F..n ııefis ~~ 

Ş a r k f İ 1 rJI \,, 1dıs 
Emsalsi7. ve Harku ' fıde , 

. tı 
lmperio Arge0 

Tareıfu,dan Bü)ük b'r 
Kudretle Yar11tılaf1 

A'VŞ 
• .... _,o 

TlYıır!Kçe S© 
VE 

Şark ılı 

Şaheserler Şahef 
Bütün Gü~rl Film Me'8"1ı 

F azla5'ile Memrıu" 

SiNEMALARINDA , ................................... ----........-
ALSARAY 

Bu Akşam 

Binlere: Fığ'üranın i ştirakile 

C 'l nlanrf11 ı l mış Bü\'ük R« jisör 
Cecii B. Dem ılle.in Şaheseri 

1 AN Sinerıı~sı~ 
Bu Akf~f11 f 

H.:y(,canlı ve rnerıı "'ı 
- "Aı kadaşlar 1 dedi. Meclisi· 

O.İz, caha tV\eıkİ mtclisİn İcıaat ve 
n uamelatını mt vzuu lahseder ken 
sdııslar i.ztı :r.cr duınıc~ a H onla· 
JI ıtr (' ce t( t(( k loıiC'a icrrei ke· 
lam tlmı ~ t: lıc k \t ~a ahi) etin iz 

ııııda tutmak, şöyle, böyle }cprnış 

demtk gümhtır. Onlar, her crı için 
çatır çatır hes;:ıp vermtğe amadır· 

laıl 

Bu bf'yanatı o Ültak ip D1ılıi . i~·e 

vı kalrtir.e l i1dirilecek ve müfettiş 

istw« ct k, ortada cürüm te~kil eden 
bir rnç o ı madığı, bir çok azalar taıa 

l KARA KORSAN DiNAMi~, 
Kaç~kçı1 8 ~ 

>oktur. 
Evvel ki aı 'k adaşlatımııın hr psi 

de bugün alınları açık ve \icd< nları 
·\' miz l ır halde mm it kt ttr göğüs· 
lerini ğt:rf' ge'e dolaşmaktadırlar. 
Şahıslardon bahsdmtk, insrnı ga
yeden uzaklııştırır. Eğer, ortada İş · 
Jerımiş bir cür~m <e hôkıkatı n bir 
yolsuz'uk nıeH) d ise :uç s<ıhirle
rini, aıt o'du~u makı mlaı a teslim 

etmtrnekte l Ü}i.k hbhıt iş itmiş olu 

yoruz. 
Onları zerre kadar merhamet 

hissetmeden bıla tereddüt ve bila ınsaf 
Cumhuriyet mc- hktrntlerine niçin 

teslim etmİ )'O• uz? 
Dahili>·e Vtkaletine vaziytti, 

bÜdirelim. Bir müfe ttiş gelsin He· 
sal at Vf' rnueırnelatı lt tkık ebin ve 

fındcn ı kı cır ecilH t k. E« it di)enin 
a uamtlat ve hesabat.nı tttkik et 
mek iizt re 2aif biı « ksı riyetle f ;,z· 
lı eto, Hı.san Ataş ve Hakkı Bos · 
nadan rı. ült ~t Uil üç l işilik lir ko
mis)Oll s< çilmi~tir. 

Daha sonra Dr. A~ met Erzinin 
takriıi ruzn; me)e almarok okunmuş 
tur. Dr. 1 u takririyle faki istaS}On 
cadciı s:nde rr.uayyen günlerde açı
lan sel::ze pı zam m gayet pis ve 
manzara itıl aıİ} ı~ ce çiı ı in 'e iğ· 
rcnç olduğur. u ~a)dtcltıtk ıslah \e 
güzellrşı irilmt sini dil« mi~ tir. 

i. elediye reisi ise bazı iktisadi 

TÜ.{KÇE SÖZLÜ 
Y aratanlıır 

5öılıl 

FREDERIC MARCH 
FRACISKA OAAL 

Ayrıca : Tüı kçe 81 

1 1,9~~ 
Ben bir pranga~ 

sebepltr tahtında bu şellin şimdilık 
idame ettırıleceğini, mamafıh bu hu· 

sustc: Zabıta nıüdü rüne emır vere· 
ceğini söylemi->tir. 

Memduh Pc:kbilginin bır takrirle 
temenni ettiği sebze pazaıındaki 
hanga•ın tcvsıi meselesinin ise bir 

müddt"t için kabil olamıyacağı anla· 
tılarak meclis 24 Nisan Çaışamba 
günü Saat 14 30 da taplanmak üıe· 

re tatıl edılnıiştir. 

__ __.......,,, ______ / 
. .,j" 

• 01'' 
Yazı işlet1 ıeri 

11 

kabul saB
1 ·~''' . ,,,ı ıı' 

Gazetemiz yazı ıŞ .,1r.'.~ 
· ıtı ur 

temasta bulunmak ıs S .;t l 
öğleden evvel 1 t- 1. oi', 

bil' ~ 
sonra 17- 19 arası it' 
at edebilirler. Bu sıı"\11 ı'' 
müracaat yapılmarn 1151 
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BU AKŞAM 
Hanrigrat-Loucien Baroux -Megleinonnierin 

T L. 250 Yara tt klar1 Emsalsiz Komedi 

Sü-t Kardeşler 
lAVETEN: STAN LOREL OLİVER HARDi 

H Ü V A R D A L l K T A ( Türkçe Sözlü) 

Pek Yakında 

Dorothy Lamour 

AŞK FIRTANASI Fi L MiNDE 

Bu sene alacağınız soğutma dolabı: 
. 

" Kelvinator" oımah 
Çünkü: 

'' Kelvinator" Dünya da en tekamül etmiş, 

~~tYan sarf eden, zarif ideal, bir dolaptır. 

M. Tahsin Bosna biraderler. 

~~r 1 lle zaman ve 
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Birçok meHulara temas e~ti 

Brenner mülakatı Fransadaki ka· 
bine degişme!ıi ve finlandiyanın a· 
ki beti. 

Finlanoiyadan bahsederkf'n ge
neralin gözlrrindc teessur ifadele
rini gördüm. Mevzu tekı ar şark 

ordusuna gdince : 
- ' · Darbeyi ne zaman ve nere· 

de vuracağımızı bilmiyorum. Lakin 
herhangi bir taarruza hazırı?..,. 

T. Paul · Ennle 

1- bidin Paşa Cadd • 

Millete ulusal ekonomi 
ve artt rma kurumunun 

beyannamesi 

( Beşinci sahifeden ar'an ) 

mal yetiştiriniz. 

Hayvan servetinizi iyi koruyu· 
nuz, 

Her çif teinin piyasaya çık araca· 
ğı her fazla kıymet, hem kendisi, 
hem de milletimiz için yeni bir kuv· 
vel kaynağı olacaktır. 

Onun için tenbelliğin şimdi her 
zamandan daha ziyade bir günah 
olduğunu bilerek çiftcilerimizde-n 
şevkli bir istihsal gazası bekliyo· 
ruz. 

NEKER 
Saatları 

l.sviçrede rasathane takdirlerini 
kazanmış~ır. 

Zarif dakik ve cmsalsızdır. 
Adanada saat kulesi karşısında 

saatcı Vc:hH Çömeltk de satılır. 
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Zayi tasdikname 
7 veya 8şubat 2 940 taı ihlerinde Is· 
tanbul Kumkapı Oıto okulundan 
aldığım tasdiknamemi kdzacn kay
bettim. 

Y cnisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Çınarlı Mahallesinde 
Mukim lstanbul Kum· 
kapı Oı ta okulu birinci 
sınıf A. şu besinden 281 

numroluda kayıd ı Gökhan 
11743 

RADYO 
( Beşinci sahifeden artan ) 

ı - Okuyan: Mü7.eyyen senar 
20.4Q Müzik 

Çalan'ar. Cevdet Çağla, Fahri Ko-
pu1. lızettin Ôkte 

1 - 0Kuyan: Necmi Rıza Ahıskan 
21 ' 15 Konuşma ( Bibliyoğraiya ) 
21.30 Müzik: Küçük orkestra (Şef: 
Necip Aşkın 

22. 15 Memlrket sa ıı t ayarı, Ajans 
Haberleri; Ziraat, Eshıım -
Tah\ilat , Kambiyo - Nukud 
Borsası (Fiyat). 

'22.35 Ml:zik: Da 1.band (Pi.) 

23.25 
23.30 Yarınki Pıogram, ve Kapa· 
nış. 
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Sahife: 8 Türk sözü 

Milli. PiYANGO · iDARESi . 
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Her nevitcoret ve .. iş sahiplerine, bilet satmak istiyen vatandaşlara 

her de~ en az . 25 bilet almak şartiyle hiç bir kayda tabi olmadan . 
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·TÜRK.SÖZ Yegane mesire mahalli olan Atatürk parkı yarıırıda 

Kır Kahvesi bu hafta 
k t ı r açılaca 

Her tür lü ic;iltçek Şt'ylrr, pazardan maa-da günlerde 5 kuıu~; nargile 
ve dondurrrıa, her yt:rde olduğu gibi, on kuruştu•. 

Biitün kış dumanlı kchvrlnde oturm; ktan bunal;ın sayın halkımız te. 

miz hava almeık üzcı e kır kahvrsioe • U) urrnnlar. 11712 

Çocuğu ıtfaha kavuşıuımak istiyoısanız Çocuk Esiıgrme Kurumuna I 
Yılda Bir Lira vrr•p Ü)c oluruz 1 Çoclık Milletin rn kıymttli hazinesidir. 
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Çocuk Esirgen1e Kurumu Genel Merkezi 
1 

R. C. A. 
nın 

bir hizmet istemeden 

. . ı 

. GAZETEl iLiK- MATBAACI~ 
• •• • 

Getirilen yeni makinelerle T i!rksözü 
cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü n 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

. 
yenı t i p · harflerle 

Kitaplar, mecrnual<1r, gazeteler, 
cecJveller, çekler, biletler, kart· 
vizitler, haritalar , planlar, mak
bur:lar • her boyrfa cfefterler, 

R~nkli afişler 

Ve her türlü resımli ve renkli 
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En modern v~s• 
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ı:ı•'' Kitaplarınızı Şark ·r ,) 
Avrupa karı nefis b• 1ıl 
görmek istiyorsanıı ,irııt 
Ciidhanesine gonde 

b-1~"' 
Zarif sa!t 

Hiç 
b~r sene çalışan 

Bataryalı 
1 ba~~ılar sürat ve nefaseıle tab 

Sır cild, bölgede 
sözünün sanatkar 
elınoen çıka bıltr · j edılır. • 

,L ......... --.......... ._ ____ _..~_ 

Nevyork B. 
Model.ini mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo: 
Abidinpaşa caddesi 
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Çocuk insanların çiçeğidir. Seviniz okşayınız fakat öpmeyiniz. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Me!kezi 

or. Muzaffer 
iç hastalıkları 

Lok111sfl 
mütehassıs' 

~-
Hergün muayen~han esinde hastalar•111 

başlamıştır . 

- ---------

Mürettip alacağız 1 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ıhti· t 
yaç vardır . fdarehanemize r. Ü· 1 
racaatları 

Macid 


