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1 e nı en k Hindistanı meselesi bir Japon - Ameri
~ ınuharebesini doğurabilir mahiyette görülüyor 

c~C~DELIK ~IYASI G.\ZETr: P. K 44 5 Kuru~ 

t'tlerikanın deni~ filosu pasifikde 
0voK FİLONUN HAREKETİ 1 Müttefikler, 

11210 
~ il . 19 (l.l v ·a Çık · n.oyı eı) - a· 
Cu,d arı Herold Tııbune gd· 

h~~,.tll Hull'ün Felemen~. Hin· 
·11ınd . akı notası etrafında 

mütalea yörüıerek japonyanın mua 
hedelere rıa)'et g.htcr meğe da\'el e· 
dild ğini ve Amerika fılosu:ıun pasi· 

~ Geri i UçUncU s:ıhift:de ) 

ıRVEÇ'TE BÜYÜK 
1~ı HAREBELER 1 

~~~~l' t;LLERiNDE BULU,.DURDU;<L lRI BÖLGELERDE 

ltalya vaziyeti 
------* 

UrnulduOuna göre 
beynelmilel vaz ı yeti 

••kle sokacak bir 
kette bulurrıy .. cak 

• 

ltaly• 
vahim 
hare· 

Loodra : 19 (Roy te ı) - Resmi 
fngi liz mahfılle r i B. Cıossun dün 
Sheffıcl d de irad etti ğ i bir nutuktA 

lta lya nın h attı harek,.tine <ioR-rudan 
( Gcri,i UçUocU -ııhift"de ) 

1 ~ 

Bay Hover 
~~ALKINA CEBREN iSTIHkl\1 KAZD1R1YOR 

~ ~-~ Londra: 19 ct.a.) - Harhi \ e 
'1 < nezareıi tarııfından bu gece n~şred i-

rı l H.:>llandadd len tebli ,ıe, lngıliz kıtalarının nor-
'rfj id mal bır tarzda Noı\'eç e çıkmakıa re var . · 

ı.. devaın ettıklerı, bare .. aıın devam ey-

~\~'• : 19 ( Ö ledıği ve ıngilız No•\cÇ kııaliirı a ra· 

Amerikanın Sovyetlerle 
IYati alakası isteniyoı-

' Royter) r · d b" · ı. • h ı 

' 

1 botu sın a ır tem-ıs te·ısıne ım.-an ası 

1 'ctıı " Hollanda ya olduğ ı b ld·rı:mekt~dır . 
1 b dı . Hollanda baş· . . . 
' t.ı "•z· t " 11 t Stok hol n . 19 (a.ıı.) - O rta ls-
N iı, b· ı . ıye 1 mı e e veç'ten gelen ... ir habere göre, Tıı)nd-

Birleşik 

Hov<!r 
A'llerikanın eski 

Amvrikan meclisine 
Cumhurrei.,i Hay 

bir takrir verdi 

·'\lı," 1 dırmiştir. 
'' d d hcım'ın 80 mil şinıalınde Namson ... 'a 

' e s ilah ve fo· 
Vaş! n gton: 19 {Radyo) - Ame· 

ıikii bııl .. şik d evletleri eski Cumhur· 
ıeisi BAy Hover. Amerikan ın Mos· 
kovadakı ~cfırini geı i çağır ma~ı için 
.Amerika meclısine t ir tak rir vermiş · 

tır. 

lfd~•kinesi teşımak İngıliz kııaatı çıkarıldı~ına mrıhdkkak 
~I t'f '· El!nde silah ve ncızarıyle bakılmaktadır. 1 

~''ı ~·~•kı"esi otanlar S•okholın . 19 {ıı.a - Trondhem ı 
~tir. Ukılrnete tesl i m e bölgesındeki alman kıtaatı, logılız ve 1 

~ --------,_~..--~~,t 
~~ ~ 

denin nutku 

'" --• ~ı: R BiR 
~lae: DEÖIL 
~~ 

'~~ht'tl'n milletinin 
~. as bir 
~·: 19 . ) ...... 

t bıı. 

NoıYe~ kuvvetlerinin beklenen l <ıar- J 
ru:z.la<1na mukavemet içı,n bü.)Üli. ha· 
11rlıkla r yapıyor . 

Bay Huver ayni zaman la bi r A· 
merıkon mecmuasında yazdığı ma ka· 
lede Sovye t lı-r l e hala di plomat ık mü· 
nası>be ıl.:ırde bulunulmasının büyük Namsuns'd ingilız kı~aa ı çıkt ığı 

hakkınd ıki haber bü liin N ı ı vcç'ıe 

bir nıkbinlik havası hd,ıl etmiş ir. 

Verılen malô nala göre>, Naır~os' 
ı;ı 30 kilometre kadar mesöfede Ste· 
inkjere N:>rilCÇ ı,.ııaaıı tahşit edılmış 

t ır. Steinkj.!r, NaıTISos'a g eçenler d e 
inşa edılen bir ıieınir ~ ollıt bağlı dır. 

l Gerisi UçUncU !!i3hif ede ) 

j 
bir hata olduğunu , milletl er in hürri 
yelini gdsbe lmek yolunda Almanya 
ile teş•ik i mesaide bulunan ve bu 

1 gas tı harrkttlcrini lc.sri iç in A lman· 
, aya lü ıumlu maddt:leri vermekde 
devam ed . n bu hükumeti a r t ık tanı· 

manın mana~ıı olmadığ ı nı anlatmakta · 
dır. 

Garsoıı azgm müsterl ye : - Bana bak şlşl<o beni 
müdahaleye mecbur etme • • . Sonra hna olur • 

• 
Beledivede uslll- · 

suz sarfiyat iddiası --
Eger 82.000 lir~lık bir 
yolsuz sarfiyat gör ülmek
de ise, niçin bir mülkiye 
müfettişi davet edilmiyor? 

• fi::5) t. lediye nıt'cli i e ,.·v elki g~~- • 

~ k i içtim:nndn re .. hedileıi be. 
lediye mt"clisinden · itibaren' 

kend i~ini n te~ek:kulune kadnr _yapıl

mı~ olan muamelat v'1. he~apların' t'ctl·' 
kiki içiıı Uç kişilik bir komisyon ku......, 
du. . . 

Bt>lt>diye reisi nin .mecli e ,•er diJi 
iz:ıhatn bakı l ır !la ::-2 b in li r:H~nn fazla 
bir par a yeni b d ea i ye ::r.c,ı f j,inin te• 
şek\ulunden bir k;ç gUn ev\·~1 .rnn· 
gındao m:ı l kaçırır :asına hemen sar f 
edilmiş \'C kendi ini he r içtimada şi· 

ka_ntc sevk ettir en, i crnals ızl ı~ına 

sdıeb olarak ileri surubdurduğu bir 6orç 
de\-redilmi~ .. Kendisinin ve bazı aZa· 
lnrın mt'clisteki beyanatına nazarlla: 
dn bu hal biı· cUrUmmU ş ve mucibi 
mes'uliyetmiş. 

Rt'lediye rei,inin altında iniminin in 
lcyip durduğu bu horca nığmen yt'nİ: 

hir borç bulmak için didindiğini .' İ· 
ne kendi~inin meclisteki ifadeleı iı cle!Jll, 
ögrenmekt~yiz. Ceçen içtimada he.' t:
cıınflnn Sl'Si titriyerek: " mecli i iıli· 

J e t"bşir ederim ki belcJiJ·elcı· hnp· 
k:ıs ı ndnn akdetmek için uzun zam:ın-

( G erisi beşinci sah ıf ede ) 



Sanif ... ~ 

Hava Kurumunda 
yeni çalışmalar 

------ . ------
Adana ,ubesl bütUn köy 

ferlmlzde te•klllt faally•
tin• geçti. 

--------- * -----------
Son zamanlarda Hava Kurumu 

Adana Şu '>emiz yeni bir faaliyete 
geçmiş bulunuyor. Malumdur ki müs 
tabsiller imizin satışları üzer inden 
Hava Kuru nuna yaptıkları yardım· 
lar geçen sene haziranmdan itibartn 
tımam .. n lcal<lırılmıştı. Bu karar üze. 
rine oütün şut-elerimizio varidatı mÜ· 
him surrttc azal'llıştır. 

Hava Kurumu Adana şu hcmiz 
bu vaziyet ka•şısın::fa ytni varidat 
menb.1ları bulmak teşebbüsüne gi· 
rişmiş ve şimdiye kadar Kuruma aza 
lcaydcJilmiyen bütün vatandaşları 

kaydetmek, ayda ve senede yapa· 
caldarı yardımlar için teı ti bat al· 
mıştı•, 

Evvelki gün ve dün bir çok va· 
tandaşlar Parti sa1onuna d ıvet edi· 
'"' rlc vaziyet üzerinde görüşulmüş· 
tür. 

H•va Kurumu Adana şubemiz 

ayni za nanda köylerimizde de tu· 
tİJat almış bu'unuyor. Gerek Ku
'um m~murları ve gerekse köyler 
ihtiyar h·y,.tlerinin yatdımiyl~ her 
köy hal!cı Hava Kurumana iza kayJ 

edilmeic başlanmıştır. Köylerdeki 
bu f •aliyetten alınan netİC!"lcr çok 
şayanı memııuniycttir. 

H tbtr aldıtımıza göre son gün· 
lerde (7Q) köyün tt-şlcilitı tamım· 

lanmqtır. 

Şehrirni:de de bu yeni teşebbü 
sün çolc iyi neticeler verecetindcn 
emin bulunuyoıuz. 

Hayvan hastalıklal'ı 

Türksö .. j 

Hayata atılan kızlarımız 
için tekimül atelyeleri -- 1•' Z. .. hassıs 

ıraat ınute ti'' ~ 

Maarif Vekaletinin aldığı mühim bir karar tetkiklerinin ne . 
r-ııırt 

Zira .. t MüJüıü B•Y yor 
Maıırif Vekaleti, kız enstitulni 

ve akşam kız ~anat okullarında tc
kan.ül atölyeleri açmağa lcarar v"· 
miştir. Bu tn)t,tü ve m"kt~p mnuo· 
lanndan mezun olup da daha yüksrk 
dert cede bir tahsile devam t tmiye· 
"k hıt)'a~larım kazanabilm,.k üzere 
atölye açanlar mesleL i t.ıilgi ve me· 
selkıerini daha çok artırmak içio 
enstitüler İrı sipariş a tölyddr indtn 
istıfaJe edrceklerdir. unlar atölye· 
lerden tamamen umu~i ders göre· 
ceklcr, müşteri ile ış üzerinde görü· 
şerek İş beğendirmek ve saire gibi 

atölye hayatiyle alakalı hususları 

öğrmcceklcrdir. Teliıı,ül alö'yde · 
rine atölye açm •mış o'an ensititü vı 

Akşam kız sanat mektrpleıi mnun· 
ları da alınabifrcektir. 

Tekamül atölyesine devam e
de-nler, diter talebe gibi mektep 
ve atölye disiplinine tabi tutufacak· 
lardır. • 

Bu atölyeler bütrn ~ız enstitü· 
lcri ve ılcşam kız sanat mckt,.ple· 
rinde açılacıl tar. 

Kasap Atanın katili 
Bayram Ali mahkum oldu 

Halkevi 
akşam 

balosu bu 
veriliyor 

Halktvi Balo·u bu grce asfalt 
caddcdrlci yeı i Haık'"vi sa~onunda 

verilecektir. 
Scn"ıin tn bü)'ük balosu o'an 

Hallet vi b.ılosu Haıkcvi sosyal yar 
:jım şubesi mtnfaatıne tertibedılmiş 

ve bütün hazırlıklerı büyük zevkle 
ikmal edilmiştir. 

Balo iki l üfdi Jir, büyük bir caz 
tem'n edi'miştir. 

Etimesud'a 40,000 kilo 
painuk gönderiliyor 

Zelzele fcli~ttudcleri için Kı· 
zılay urr.umi merkez.nin şehıimizden 
Sıltın aldı~ı 40,250 kilo pamutun 
Etimesu ı'a sevkinde hiç bir m .. hzur 
olmadığı Zir ut Vekaletinden bildi 

Z. - d ı ist•• ·r ve ıraat muca e e Çiftlı 

düı ü Bay lrtel NümuneoerıİJ~ 'h 
Taşçı, Mıhmanrlır, . de" l' 

k ~yıerıfl Hacıali YuousotlU o , 
köylere civar tar lalırd• 1 jJ 
tetkiklerde '' Süne ,, h•t•~: 
tük tesadüf etmişler ve de 
nin şim Jilik zaur tevfıJ e,,,iif' 
kes fette olmadıklannı 

c tmişlero ir. rıl 
Süne haşereıinin ç~ 11d• 

mani olunarak imhası bık 1

1 
hal fenni t!dbirler ahnlll'

110 

sül edilmiştir. t1ıl' 
Bahçe kazasında ıu~u:. I' 

dirilen fareler in imhası ıçi' 
zu:nlu emirler ve~ilmiştir. ~ 

Bir muhtar hak 1 

ta 1' i bat yapıhY 

takımiyle bugünl Dörtataç köyü muht•J 
man Yü' ıcl hakkandH tarı 

maç var I 
rilmiştir. 

Kayseri 

Ş~hir Stadyomund .. bugün, Kay dosya dün Cumhuriyrt .Jotl 
t mumiliğiı e .verilmiştir .. M '_J 

seriden şehıimize gelen Erci1aı spor P': 
f fudbol ta~ımiyle halrn ft dananın cnkuv leyman Yüksel zimraıetıne l % 

vetli fudbol takımına sahip bulunan Mil pamulc, salma ve butd•Y ,d 
·çok meva idı i. •tidaiye ..,e I 

li Mensuc1t fabrikası ku1übü arasın· r- ,,it 
yedizaphn. gf'çirmelctrn. . • 

da fui ' o' maçı yaptfacalctar. Yatın· !..ili' 
Camili Koyüode bir bahçe ye Köy odası "Apmak .., ... :.,.n 

dı revarınşı yıptlıcı.k olan bu ma- " · 1~ 
ıiııin tescili unasında VUt'Se aıasın- namtnı aldıtı 60 lir•Y1• .,, 

çm, iki taraf.n dı lcuvvetli olm111 1 • r 
da ehli ukuf intihabı yüzünd~n çıkan pamuk lcousmı. köy o ıl 

hesaba kahlırsa haylı heyt-canh ge· ·r 
kavtada Ali otlu Bayram Alı'nin, üzere keailen kf'çil"rin M 1.ıı 

ç "!C • tit11hmin t-rlilmt'k tedır. k rtor 
liıtbaocası111 çekerek kasab Ata')ı mümessil Ahmed Çahf 1

1
_, 

Mılli Mensucat Spor ~ ulühünün ....-
öldürdüaünü daha evvelct yazmış· tı 24 gül•k butday•,. " "' günden güne inlf i~f ed"n bir spor " 
tık. At hk . d d müeHui haline gelditini görmekte· ıçın ayrıcı yin' verılefl ,..,,-

ırcrza mı emesın e evam . butdayı, köy oda11 y•P' lı" 
eden duruşma ~ .. unda katil Bayram 1 yız. Ü teherru c filen 4 lira ile on <1t 

Ç esrarcı dün .,e ,-Ali 12 S"nc nıüddet'e atır h~pıe lek but fayı zimmetine • ç<İ', S.lrın hayvaıı hastılıldım b•kİ· 
mmdan muıyenedıon geçirilınesi fi 
ZJmrelen hayvanların miktarları ile 
aylık taramaların 11balarını rösterir 
bir upor"n ay sonlarında V ckilete 
göııdcrilmcıi Ziraat Vekıllitindrn 
yaııl.mşttr. 

~e 6'l0 lira manevi tazminata m~h 1 tevkif edildi tına geçirmekle d·h• bir salt 
1 kum edilmiıtir. 1890 Gram urarla yakalanarak timallerden suçlu bulun~11 •.• ,.,ıl,; 

Bu cinayetle alakaları görülen edliyryc sevk e-dildiklertl'i yııdıtı Yülcsel'ın doıya• rniiJ~ 
diğe' tUÇ1ular Enver, Mahmu i, Av· mız Çakıcı ~-iasan Soıgeç, lsmail ve henüz tetkik edilmektedıt• 1 
ni, S.-id ve Hüseyin de hafıf hapis Reşid ikinci asliy~ Cf'za n·uhakeme l ıt" 

1 1 1 Gaz'. ı'lk okll "
1 
.. 11t cua arını çarphn mış ardır. since t('\'lcif cdilmişltıdır ... •.ı r·----------------------------- -----,- öğretmcntler toP 

Charsonese Cimbirique 
Bet alta avdanbori hemen bt"pinıiz • 

iter c«• bir kaç kerre duny• haritn1ana 
pz at.aktayız. BııgUn, bu hakikat 
en ltlz•mlu bir tece<ısUsdur. 

Jutland açıklarında İngiliz ve Al· 
.man aaYa kuvvetlerinin Çarpıştıkları 

lhildiriliyor. 
Jutland Oaoiıuarkanın lutaya bi· 

ttfik 4lan kısmıdır . E .. kilcr buraya 

Olaar&oncse Cimbrique derlerdi. O 
eaMAn bu ulkeye bilAlıarc Pru<;y3.ya 

geçen Slesvig kısmı da dahildi. 

,- GUNON MEVZUU -' 

Jutland, Sle~vigin şimalinden baş· 

ln,\'ıp lsveçten Danimarkayı Ayıran 

Cattcgat' a ve Norvcçten keza O ani· 

markayı ayıran Skagcr · Rak 'a kadar 

uzanır, Garbinde şimal denizi vardır. 

Bu yarımadada JUksck t'°pcler 

g<Jze çarpmaz, en mUrb:fi nokta 1800 

mctl'.!liktir. 
L'zunluğu 300 kilometre, , gc:nişligi 

60 ila 180 lrilometrt, nıe ... ahası ise 
25,242 kilometre: murabh:udır. 

Bir milyondan 2İ_v3.cte nufu-.u var· 
dır. 

İklimi tatlı, rut ubctlidir, Doldu· 
rulmuş arazisi gölleri alçak toprakla· 
rı, mUnbit ovaiarı, ilerlemi;; bir zira· 
ati vardu. Hayva'\cılqı da mUtc:rak
kidir. Pek mUrcffelı bir memlekı.:ttir. : 

*** 

~telı' 
Dün G ızipafa ılk "'t,.Jı ..1 •.. ... 

lonundıt ötrctmenler '' ıısııf 
bir tanıırnı top' ıntııı y•P' ı. · 

şt'' 
Bu çaylı topl11nt•Y' tef' t4 

ki List-, orta ve ilk ıttt~1,ıJf~İ 
limlerinin hepıi i~tirak t '4" 
limiz, Tümen Komut•P1• 11,Jı'' 
dürü de hazır bulun~"~,~~ 

Bu toplantıda Arif ;'~ ~ 
bir ,iir okumuş ve ötrtt 
edert'k, tatlı musc1habel~ ~ 
birbirleriyle daha yaklf'I. il 
samimi bir hava içtr•' 
mışlardır. 
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• Ku111~ 
I~ lf) lılt~ 1200 

3 
.. <>OU 
., 300 
,, 100 

( Tah r-a n : 17 ] 

~ ark memlt:ketleri, ara 
~ larındaki küçük ihtilaf 
~il ları unutMak si)aSİ pakt 
ıh tısaflj anlaşmalar akdi su 
c akıkj birlrşın•ğe doğru ken 
t:ı}ol art 1 
·ı~ .,. ı ar. 
.aıı r bu birleşm•nin bütün 
l .. 

g1sterdi. Şark milletltri 
'le sonra katctıiklt"rİ yolu 

r ve tt:havviilltriııi temaşa 
~, s 

~· On harpte n uharip dev 
ıı'lıet . . . -l · ı ıçın sı'a ılanan hu mı 
~~~ 

v. un Asyanın bu kö~tsinde 
~ 1. l Haraflıklarını mu haf ctza 

·~~"ı-tıj lir mania teşkiline 
~d adıtla r d ., ık· 1 

gı tlq'ti 
1
1 hdlde lran Şahinşabı 

ıJÇ .~ ~'lik~ c l'ürkiye arasında böyle 
jfJ ~ ı, B \le böyle hir kardrşlik ha· 
""" 1 lı k• . ı~ 11lıaı k 1 1 memlekrt heı hangı 
,., ~tJt~rk iltşısında birbirlerine yar 
lı:1 10p Ctdir. 

~h d lab 1\ al arın yardımı olmak 
l ıar 
~tı . 'Ylc teessüs eden bu bir 
~\rr sıYasctınde yeni bir vakıa· 
• lıpa • 1'tıı 11 , trıılletlcri evvelce mak-
' ·ar.. aleti olan bu büyük kıta
. ··•aı l . 

hit l · >ır mania haline gele. 

41ır. 11 Zaman tasavvur et
lra11 - ltııl6at 

Tür\csr. tii 
~ahıf ~ 3 

Almanya 
heyetleri 

- İtalya askeiii 
mübadelesi 

Bay' ·Ed eni n nu tku· 
( Birincı sahi ft'dC'll artan ) 

ın;nın:müş<ıhh<ıs timsalidır. 
' · Almanyanın takip ettiği haıple
rin hedefı. dün}anın en kudretli m ıl-

llcıı 'oımıık ve Auupııyı Alman bo- ·• 
:yunduruğuna esir 1 cıhanı naıi üstün
lüğünü tanıma) a mecbur etmekle Roma: (Stc:f ani) D N B Halrn 

Almanya ile ltalya arasın-::ia a .. k, ı i 
heyttler mü'Jadele ,di diği rtSm"n 

bildirilmek 1 edır. 
Bu he)•etlt'r a:-k .. ıi n Ült'has!IJS· 

farla ordunun rpuhtd.if şubelerine 
mensup teknisyeoll"rden rnüteşek· 
kildir. . 

Bu heyetler.len hiı kaçı Rom ıya 
muv..tsaı.~t etmiş bu 'u u or. 1 u zi· 
yaretler iki ordunun tl'şrıkiınesaisini 
teın·n~ matuf o an 1936 tarihli an· 
!aşma çeıçevrsin~ dahildir. 

O N B aj •nsı lt-ılya~ mathua· 
tının bu haberi sarısasronel başlık 
lar altında n•şrctmrkte oldu~uou 

ilave ediyor. 

FeJemenv. H ndistant 
mesel~si 

Bırinci sahifeden llrlıın ) 
fikla me\cut bulundugunu tebarüz 
eıt.rmektedıı. 

Tok} o : 18 - a.a - j •pon hari· 
ciye Ot"Z·Hetirıın söz.cüsü gd1.eıecilere 

haber \ermişıır kı. Hollanda hari iye 
nezaret• Laheyrlaki japon el;is ne be· 
yanatta bulummık Hollandtt Hindis 
ıanıı ın hima) es ni Ho landa hükiıme· 
tinı:ı h.ç bir memleketten stememiş 

oldu~unu ve ıstemiyeceğiııi bildirmi~-
1 ır. 

1 
Nol\eÇ : 19 Royter) - \merika 

doJlanması Hd\'aV adal11rından bir 
semir meçhu 'e doğru açılmıştır. Bu 
büyük mıın vr ,ya ne bir gazetecı ne 
de bir müşıd1 d ıştirnk eıtırilnıemiştir. 

Bu vazıyeı büvük bir ehemmiyetle 
kaışı1anmak tadı'. 

dir. Norveçte biiyük 
muharebeler 

Biı·inci sı:ıhif eden artan 
Müttefikler,lt~lya vaziyeti 

Bu rııın•ıkadaki ~ı>rveç seferber! ği 
tamamlanmışlır. 

Almanlar muazzam ta~ yaı eleı le 
Noıveç'ın cenubundan gelen takviye 
müfrn~ltr almaktadırlar. 

Havıı~ın elde ellığ. mrıliimata gö-
ıe de, B.:rlinin A'man sıyasi mahcıfı
li şu kanııatte::lir ki, Avıupanın şima· 
lınde hı:ırp ancak ferıdir. Eğer şimal 

hHbi Norvl'çe inh sar ederse bu. 191'4 
haı binıie G ·libolıı ~eft>rine teşbıh e 
dıleb lir. Eger ıhtılaf lsveçe de sira. 
yet ederse yeni bir Selanik cephe~i 
vücu•Ja gelm·ş olu•. 

Fs\,,;at A manya ile Müttefikler 
araı;ınciski harb:n kati netice verece· 
gi h:ırp sahası. şil'Tldi A\•rupa olnıı· 

yacaktır. 

Londra : 19 ,Royteı) - Hamar 
kar~ıs nda lıiiyük bir nıuhareb~· 

nin vukua g,.!ecrği ~ö. it n rn~ktedir. 

Müt:rfık kuvvetltr bir çok nok- ı 
tslarda NorVt'Ç kıtalaıiyle hu'uşmuş 
ve müşterek h lttıh treket tanzim et 

miştir. 
Norveç Kralının hulundugu yer 

mahrem tutulmaktadır. 
Eıbnon civarında hü>ük bir mu 

harehe cerryan etmektedir. 
Kral Httkon Ol'Şrt'ttiği beyanna · 

meJe kukla hükumetinin lağvını bil· 
dirrrıiş vt Norveçte tek bir hükii Tiet 

mevcut bu 1undu~unu , 1 unun da 
kralın itim idına layık olan haliha· 
zırda hiiku net olduğunu halka an· 

( Birinci sohift'den art:ın ) 

doğruya telmihr.!e l ulunmasmı pt'k 
yı rinde Lu!uyorlar. 

Fakat l.u btyanatta ltaly • hak· 
kında bir ihtar v("yahut vaziyetini 
tasrihe davet edı n ültimatum mahı· 
yeti görmek hata o'ur. 

Şurası kaydt".dilrrıtkt-!dir ki Bal· 
kaı larda barı~ın mııh fazası ltalya 
için de lngilt,.re içinde kazançtır . 

Bununla bera~er Londra son za· 
mıınlarda ltal;:an matbuatında umu- ' 
miyrtle göriilrn m ıittefıkltr a le 1 h
t<m tema)Üle göz )Umamaz kna 
b~zı sınıfların silah altınıt alınmaSI 
gi~i tedbi~lerle B .. ı i mıntıkasında 

alınan bazı askı-ri tedbirl-r de u u· 

tıılmaz. 

Bı.:na binaen Muso ininin hazı 

mahf ıll~ı in esast".n oldukça gergin 

addettikleri vaziyeti v .. himl ,.ştirecek 
bir ha1ek,.tte lu'unmıyacoğı iimit 
edilmektedir. 

latm ş ve zaferin müşterek g<P1 retle 
kazanılacağını tebaı üz ettir mi~ 1 ir. 

Almanlar 16 y<>şından 50 yaşına 

kadaı bütün Norvt>çli leri İ•I Ü kam 

işlniodt: kullanm;ığa mfcbuı tut· 
maktadırlar. 

GÜNÜN M 0 H 1 M MESELELERi KARŞIStNDA 

• • • 

Savaşa girmek 17!-Ukadder olunca 
Finlnndiyo.) a karşı son <lcYrcde ls\'CÇ ile :Nor 

veçin almış cılduklnrı ,·azİ.) et dol:ı_yısile bir İngiliz 
muharriri Afriknd:ıki Zuluların bir sözUnU ögret:i 
\ ordu : Muharebede öne duşen adam öldurulebi
lir. Fakat nrkada kolan mutlnka öldtırUIUr. 

Afrikn , t"rlilerinin bu ~özU dun,·n kuruldu ku· . . 
rulnlı tecrubc cdilmis bnkikatlerdcndir. Bunurıl:ı. 
bt:rııber ı~\'t'Ç ile Norvcçi tenl.it edenlerin de ile
ri gitmemdt"rİ bir insaf iktizcısıdır. Buglln görlllU· 
yor ki ancnk 2 milyon UOU bin kusur nufusu olnn 
Nor\•cç harp mecbt.1riyeti bn~gösterincc kendisin

den beklcnt•n hnrckete giri~mişbr. 

N'ornçliler hcrşc_yclcn C\'\'cl ılenizci bir mil

lettir. Non eçin butun hll.) uk şehirleri buyuk bi
rer limnn demektir. .S0nra cot>rali Yazi,yeli de 
Nor\·eçi A \•rupnnın o l~ndar Ulagına \'C kıyısına 
atmış bulunu.) or ki Ö.) le buyuk kavgalnrn bu sa
kin memleketin knrış:ıbilnıesi ihtimalleri kuçulduk-

ç .. kuçulnıu .. tu. 
En , eni m:ıHhrntn vre nncak ~ mil.) on Si 10 

bin nUfmu olnn i\orn·ç s..ılh znmnnındn ancak 13 
bin kiş\lik bir ord, ıuı maliktir. Bu fa ,·nz me\·· 
s'imirıde , e kısın l u mil,tnr bin ki~i.) e inmekte-

d ir. Askerlik mecburi İs<" de her senı:ki delikanlı
ların p.-k azı talim \•e tcrbixe görmektc:dir. Ctın• 

ku bu mudde{: i2 gUn ile 4 gUn ııro. ındn imiş. 

ihtiyalların da senede :20 gUn kadar tnlim ve ter
bi,·e görmeleri kaide İse de buna çok }Uzum eö
r ulmUyordu. J~tc k:ırn ordu~m böyle ufaktır. Ila
'\'tı kuvvdlerine gelince; 3:! tayyı:ırc.si vnrdır. 2 
ele deniz tayyaresi olduğu yeni mnllımattan an ln
şılı.) or. SeferLcrlik zamanında iO·bO bin kişi silah.. 
nltınn nlınnbiliyor. 

Deniz kuv,•ctleı·i şunlnrdır : Snhil mudafı:ıa ... ıı 
için 4 kuçuk ı:;enıi, ıJ muhril!ı :W torpilo. b tah
telbahir, Q muhtelit gemi. Bununla beraber ~or
\'t'Ç hukı1mcti dt·niz kıt\"\•ctleriııi tazelemek ve e'
ki gemilerin yerine yenilerini tedarik etmek kn· 
rnrilc \i28 denberi çnlışnnyor değildır. Norveç ge· 
micilt'rinin ~O ile 4U arasındaki efrad ı hep bahri
~ eden nlınmaktndır'. 

Es:ı;;en deniz memleketi olan N'on•c ç \ urulsn 
\ urJl,n ancnk dcnizden tahrip edilebilir dij ,n 
A'-rupnlı askeri mUtrıhn~ ı lnrın bu mUtnleasın. 
iliı.Yc edilmesi lazımgelen lıir ke, fi.) et daha vnr
dır : Denizlere hakim olanlar 'Norveçin <lusmmıln· 
rı Jeğlld'ir . 



BÖLGELERDEN MBERt.ER 

Mersin , Tarsus 
su spcr:ları 

Gençler Tarsusta büyük 
barajda ra istifade edecek 

Mersin: 19 ( Hususi muhabiri. 

mizdıon ) - Şt hı imiz idman )Urdu 
denız ko u yaı m~vsiminin gclme.i 
müııtısebt> tile canlı bir surdte çalış· 
maları baş'amıştır. Bu çalışmalarda 
kol t..inasının iskcle&İ kuıulmaktadır. 
Öina önüncieki bahçf' r,in iyi bir şe· 

lciJde hı h ve tanzim edilmiş oldutu 

ğörülmtktf:dir. 
tlına dc,kı so,unma odası ve c'uş 

kısmı ikmal eJi 1 miş ef,ktrilc tesisatı 

yapılmı~tır . 
Mevcut kayıkların tami•atı da 

Pıanır11~ t 

MEM.LEKETTE GENiŞ Si~ 1 

MAARiF HAMLESi Y APILJYO~ 
ıôY1ıı: 

Büyük Maarif 

1 • ·d· Türl< . bi' ___ ....-........ m\ nu ması zaruıı ı ı. h•·iyı 

okutmasının ve onu ~B bİ'irıC1 
tahsil haline getiı menın bil jşl 
da adetçe ve kedfiyetçe reb 
racdk şeki'de hazır.anın1'ş bil ,di· 

On beş yılda 
muallim siz 
bir köyümüz 
kalmıyacak 

* • * 

. . ki . edı e 
yetıştrrme e temın idİ'· 
rehberler köy Ö~Jetrncnteı . ~ 

t1eri111 
• 

tık tahsili yayma çar vaıif ) 
ken köylerimizin nüfusça gel, ~ 
d - - - 1 k JA:zıır. e gozonune a n a · 

dir. ·~ ~ 
'l bıJll 

bitirilertk bo fa işlerinin tamamlanma 1 
~• için deniz koluna getirilmiştir. j 

M .. yısın ilk h .. ftasmd;1 deniz fa 1 
aliyetine baştanac~ktır. 1 

Memleketin umumi bilgi seviye· 
sını yükseltecek ve kültür hayatımızda 
tarih başı olacak büyük. büyüklüğü 
nisbetinde ehemmiyetli bir hadisenin 
ilk günlerini yaşıyoruz. Köy Enstitü
leri kanunu daha iki günlük ve ilk ir· 
fan meyvelerini ancak üç sene sonra 
verebilecektir. Türkiyenin 40 bin kö· 
yü de ancak 15 sene sonra birer oku
la kavuşmuş bulunacaklardır. Bugün, 
o büyük . ve güzel hakikattan oldukça 
uz:ak sayılınz. Değerli Maarif Vekili· 
miz kanun layihasının müzakeresine 
henüz başlanmadan evvel bunu şöyle 
ifade etmişti: 

- Bu kanun en aşağı 15 sene 
sonraki bir hakikatı bugün bize tatlı 

bir hayal olarak düşündürmektedir. 
Ben kendi hesabıma milletimin naçiz 
bir irfan hizmetkan olarak bu hayalin 
büyük zevki içer:sindeyim. 

nüfusnua mukabil de 415 bin çocuk 
okutuyoruz. Hülasa olarak şehirlerde 
oturan vatandaş çocuklarının •/, 80 ni 
okuldadır. ~·. ıo si okumaktan mah· 

4u·OO kö~ümüzden 3 1~ 11 
f .s 4oa den aı:. geri ~" •11 16 
dt n yukarıdır. 32 bin k0 Y

0 
dt 

ninde ise nüfus 150 de0 

Tarsu~ bari'jınJa Tarsu~ idman 

Yurdu gençlerinin su sporlarile meş· 
gul o'm~ları içi ı mdhaltinde tttki 

lc'ıtt . ~ hu unm .. k için bölge Beden 
tcrbiyesı asbaşkanı ve su spoı bn 
başk,,.nr 8. Edip Boranın mcz~ ur 

mahalle gideceği haber alınmıştır. 
Su spor~arı aj •m yine ayni mak 

5 1 a yakında Sılifkrnin iskelesi o· 
' n ra~ucuna dagidecektir. 

Posta pak et lerinden 
eşya aşı a n mü teahhit 

Mardin : 18 (Husmi) - Cezre 
ciheti posta nıüt~ahhiJi Cemil Bil 
gıç, bzalardan getirdiği koli paket 
lcrıni y.,I ta açıp içinden eşya aşır 

mak suçile mahkl'mt)e veril uiştir. 
Cemilin aşırdığı tşyalardan bir 

yt>lek ile ipekli bir baş örtü üzerin 
de yakalaı m•ştır. 

Çoc·u1( bayramı haz ırıı ~ ı 
Mardııı : \8 (Hu usi) - 23 Ni 

san Çucuk h:ıyrnmı h~zırlıld.:ttı baş· 
•amıştır. F ok•r Vf'! öksüz yavı uların 

geydirilmesi için her mt>ktr pte te 
~ekkül cdt n hi •Oii} e heyet J .. rint halk 
büyük yardımlar d i bu 1unınaktadır, 
Bayram günü giyd rilmt>miş tek bir 
)avru kalınıy .. c ıktır. 

Yeni ltkmekl t P b ina •r 
Mardin : 18 (Hu,u3i muhabirimiz 

den)-Şehrimizin giiıel ve havadar 
mevkii olan Cü nhuriyet caddesinin 

Patrika sahasın ·ia mo iern bir i k 
mektep binas · nın inşasına haşlanmış· 

tır. M~ktf'p yakında bitiıil~cektir. 

il Ş a ll<aı Oaı ır 1 j 
------- . -------· 1940 harbinde çocuk 

- Büyük bir çocuk kaşede be· 

ni bekliyor. 
- Korkma. B z •sana "rdakal 

eder,, ve bö,lece bir "kdf,le,, yap · 

mış oluruz 

Öz·Jr ve kabahat 
Kadın hızmdçİ)İ <ızarladı: 

- Köptk merı İvr ndt n aşağıya 

oiı-ş.ö de ~oşup hayvana bakmadın . 

Sendekı iıısaf.ı diyfcrk yok doğıu 

~uı 
Hizmetçi özür dileoi: 

- Affedersiniz l:ayarı, sizi düş 
u sanmıştım. 

1 

Bir mebusumuz, sayın vekilin bu 
cümlesini ''Hepimiz öyle}İZ., sözleriyle 
tamamlamıştı. ~illet vekilinin bu kısa 

cümlesi, bugün bütün milletin duy· 
makta olduğu tatlı hayalin ifadesini 
taşımaktadır. 

Ümitsiz ve hatta sahibsil ası lar 
dolduran bu millet, kendisini hergün 
biraz daha ışıklandırarak büyük ha· 
kikata kavuşturacak olan Cümhuriyet 
hükumetinin emrinde ve hizmetinde 
onbeş yılı onbeş saniye kadar kısa 

bulacaktır. Çünkü bu millet bilir ki, 
devleti kendisine yaptığı her vadı tut· 
muş, her hayali hakikat yapmıştır. Bu 
da onlardan biri ve belki de en mü· 
h~mmidır. 

Memleketin bugünkü okuma yaz
ma nisbeti, maalesef, idealden bir hay
li uzaktır. Bu acı realiteyi bütün çıp· 
laklığiyle ortaya koymamak için de 
sebeb yoktur. Nitekim Maarif Vekili· 
miz de millet kürsüsünden bu acılığı 
tada tada ayni hakikati rakamlarla 
ifade etmiş bulunmaktadırr, Vekil, 
daha ziyade okuma çag-ı içinde bulu· 
nan çocuklar Ü7.erinde durmuş ve ay· 
nen şöyle demişti: 

"- Yedi ile 16 yaş arasında tak· 
ribi bir hesapla üç milyon çocukumuz 
vardır. % ı 2 klasik hesabiyle aldığı· 

mız takdirde üçte birini okuttuğumuz 

bu çocuklaıın 415 bini köylerde, 370 
bini şehirlerdedir. Şıı halde 13 milyon 
köylü nüfusuna mukabil 370 bin ço. 
cuk okutmaktayı7.. 4 rr il yon şehirli 

Fransız ayan 
son gizli 

rumdur. Köylerde oturan 13 milyon 
vatandaşımızın çocuklarını da nazarı 

itibara alırsak bunun ancak ~·, 25 ini 
okutabiliyoruz. Binaenaleyh okumak, 
okutmak nisbeti şehirli ile köylü ara· 
sında hemen hemen tersinedir. işte
sizlere arudeceğim levha budur .• 

40 bin köyiimii7. 'ar. Bu köyler. 
de mevcud okul talebe ve öğretmen
lerimiıin sayısi da şudur : 

4499 okul' 7@4.~39 tıılebe ve 
6837 öğretmer.. Üç seneden beri bu 
irfan ordusuna y ... r,i ve çok faydalı 

bir teşekı..ülün unsurları , eğitmenler 

de iltıhak etnıiş·ir. 

Bugün köyleıde fcıal eğ:tmenli 
35 l2 oı.: ut, bu okulıar Ja 119.683 ta le· 
be ve 3812 eğitmen n ı evrutıur . Fa 
kat, bÜjük ihtiyaç brşısında bu ra· 
kamlar ~ üçük kalma kıadırldr. 

1915 nüfus s.>yı:r.ı istat:stiklerine 
göre, bu s;ıyımın yapıldığı tar;hıe 

T urkiyede erkek nüfusun O/o 23,3 u, 
lcadınlaıın yuzde 8,2 si okum;ı vaz· 
ma bi ın.:kte, erkekıeıin vü7.de 75 7 
si, kadınların da yüzde 91 8 zi bıl· 

memektedır. Yıne avni yıl ic;tatist ik· 
lerin'! n ızuan nn !:>inden ço'< nüfuslu 
yetleıde yüzde 59.7 dir. 

Nüfusumuzun mühim ekseriyetinin 
köylerde cıurm1sı \:e okum" yazmu 
nisbeılerin.n köylerde çok düşük ol· 
ması köyü okutma işini milli davala. 
ıın 6n safına g,.tiıiyor ve köy kal· 
kınına davası ıçın ıılındn bütiin teşeb

büsler bu müh'm nokta üzeı inde bir· 
leşiyordu. 

Devlet el in;n slir'.ıtle köylere rı· 

~atılm t~ı. köylünün okutulması. ter
biye edılmesi, istıhsal kab liyedf"rinin 
arlırılması, sağ"lık işlerinin yoluna ko· 

meelisinin 
celsesinde 

Raşvekil Pol Reyno ha;a re t le al !nşl a n dı 
Pa ris: Hl ( 1 lu .. u .. ı ) - St-nııtonun gizli Cl'lsı:si nibayet hulunc:ı, reı-. 

{l'anneney aleni cdsl'yi açmıştır. 

Hl'i<:, mecli,in milll nıUd:ıf::a komisyonları tarrıfından ,vapıhn lJt"_yrınntı 

ve Vt rilen raporlarıbn çok memnun vı: mutmain olduğunu. i .. tzlııh takriri 
verı-nlcrİıı mUz.nker..-yi talike mUttl'hidcn muvafakl\t ı:ttiklerini lıildirrııi~· 
tir. 

Ht.is, kontrol vıızifclerinılcki teyakkuz:, t:ııerji \•.: mlleo;sirlikt"ıı dolayı 

or,lu ,lıahriye ve ha va korııi .. yonlnrını tebrik ederek bu kontrolun zaferin 
butun un,urlıırın koor~inaqyoı.u i.;in tesirli lıir <:urette de"·ıım eılecı·gi Umi· 
dini gö-termi ~ tir . 

Bıışvd.il B. R ('~ nau L ,., i,in söıdt-rinc iştirak ulerc:k gi zlı Cl'lse ınUzn· 
kerelerinin t·h cııımiyct ve 11.;al.:ti hakkın la huku n.:tin hkrır v~ h \.)"r.'.lnlq 

shislcrini ifoılc ı·.demi~ hulu1 netin y-ıpılıın t t."klif \•e telkinlerden io;tifudc 
ederek St."ncıto ko.11is_yonlariyle ı; ıkı te,.riki meo;cıİ-;İ,ıe d.:vaııı edec.:ğıni bildir 
mişlir . 

B i.ltun sena törler 1 başvekili :ı,,·nga knl kar.ık alkış lanı ı ~lard ır. 

düşm ktedır. 
16 

Nüfusları 150 den aşllğı 9~ 
köyüm~?.de eğitmen kı.ıtlaO~i 
tiyle okuma yazma çağıod:bilı11P 
1<öy çocuklarını okula _al r11edl 
ilk tahsil meselesini bütuJl jçill 1 
ölçüsünd~ halletm iş oımalc oo<I 
oğ'retmenleri kad osuna 20 t 

m~n ilavesi zaru ı etı derhcıl 111 

çıı ıyor. 

ı5 ııı 
Bu 2t),()(,Q öğıetmen n , ,t 

fusla · ı 400 den çok, t"ksiK 0~~ 
li ve öğretmensiz köylerle 0 
ra°l(terind ;ki küçük kasabalar 
i eğ: tmenli ~öylerin bölge "e 
rinde tesicı edilrcek tam devri 
larda , 3000 i de eğitmen ıel~ 
gerekli gezici baş öğreımeıt 
vazife aldcaklardır. 

c•~ 
Kült :: r kadromu1a k;ırıS~~O • 

yirmi bin münevverin sf'ned;.,,,~c 
çocu"'unu okulluğu kabul e 

1 J~ 
6 " () 1 milyon çocuk f.1zla okuvacıı 1811 

tir ki. bugün mektt~bsiz f(a rd' 
çocuklarının savısı da bu ıtY3 

lunmak tadır. 
~ 

btl~' 
Bu kadar ölfretmenio çıı. ·ıı 

l · ' t • 
0

t" · ı b"I eo:İ ıÇ' ay ve ıyı ye ı~ ırı e ı rn ,,lı 
"k il "h . ç .;t. ·ıı ve prntı u~ıı ı-re ı tı"•n 1 1 

~· r bö,·le J&pılmaz, ilk tıılı"1Jııı~' 
lakıı-;ı bugUnktı kanuni oıe ıtııl 

·ı ç't dışına çıkılmııdan ilk trıhsı ~ 
i•t' 

butun cocuklnr okutııl~ıık l,if ~ 
hu ht."ddin zaman itibarıyle 1111' 
dan evvel İ-;tih<;ali mumkUCI )~ tıt~' 
gibi ma<>rııf bakımına da 111~ 11

1

rıf1 ·' 
nıızııı hudullnrını a<:an p~rıı .., 

' ue"w· 
icap edi\'<'rdu, Ne çok ,, 
v:ıktimi;, ne de lıol p:ırnrıı121• 1 1' t' 
Az zamanda ve ıız m:ıo:rııflll '111 6' 
sili yapalıilme hu,usunda ıı~ . tt"~ 

lt'r' 
en pratik çnre kö,r en,titO. d' 
t k l 1 ,.,ı iç•" . ı e ıne · ve ı)<ly ece l .) 

v •t'tı• 
kövll'rİmİ:.:e birer ölfrdnıen ·' .,,,lf 

~ "' ·çı 
olmu.;tur. Bu is için 1 ı 'ti 1 

J ) • ( 

. ,,J• 
ıır .,v' 
rıtl" f edkilı:c.· k pııra 24 milyon 

~ant nıa .. rııfr:ılııri, le bır 

milyona lıaliğ olm.ııktadıı·. ,, ~1 
. ııl' ( 

Bu \'azı ile Kö,· En:.tıl 'fl1 
~ . Jıı 

nununun kabul edild ıği sırtl ~ 
. o 

vedeki ilk t ah,il vıızİ\·etin'• 1,r • • t(' 
retnıen ve t.ılebe s:ı ,.,.,ınt .f' 

~ ·tııl• 
tirnıeğe çalıştık. Kiiy t' n'11 r' 

1 . tıılt' 1 
nıınuııu •ı şumu unu, enstı 1,-
kezlcrini \'C lm nıcrkezJ ı:re 

1''' 
t ık nl:lı·la, bu en~t i tulerde tıt 1,ı 
Ct"ği progroıııı Lir lınık:t ~ 

izah etnıeğc çıılış:ıc:ığ•Z· 



"tek devlet g•rekıe hu 
•uaj tf'ıebbüs elinde i;le

. ~tih~~tn fıbrikılarımız en kıy 
~Itri i•~lı ımızdır. Onu" için 

~•kti~ı ku'lın11uz. 
~"-' h n evvel eıltiycn, veri· 

~r it er makine israf ofun· 

qrıı811~~tltir. iyi bakı11t, fimdi 

'''•) '"den ziyarie bir zeki 
~•k·'t '•eridir. 

ttıt "'eye hor bıkan ckmrtini 

~ ~ank;;,, bcnı,.r. 
ı ~, ' kendisine sarfolunan 

il ~ ~, ~vgiyi inkir ctm.,.z. Da· 

~ •ha devamlı verimiyle 
a,.rGrı if atlandu ır. 

~:: 
1 
dııardan makine satın 

~llÇ htn' • 
lııı . Y •ttır. 
• 1Çİrı ı· . . . . 
IQj b' c ımızdrkı malcınelerın 

ıl I' ttjlıliıf c ım. Onların hayatını 
~ 1 • •rtıralım, Her kırtlan 

~ •Ilı rrı-d f k . . 

~
~ı, u a aa uvvetımız-

1\ bir d Q. . Parça ır. 

lıı ~~ıo ckmf'tini makineden 

r Vatandaşa hitap ediyo 

·~ '~kio~. askerin t lindeki tü 
' tayyare kadar kıymet· 

•ılar: Ayni zamanda mal· 
~rıdan bçınmı k da milli 

[ ~rı~°?isinin baş parola· 
crısı altincı desahife ] 

~~i·h .. .. t 
"İt cnıız taammum t 

tı ı:ısırJa her ikisi de Paris 
tıılc G 

'-ı~~ çalışıyorlardı. rnç 

~· [) ~ncrı hasıa bakıcılık 
q Oıtto . 
. ·~,11 r ıse henüz imtıhan 

Pı ~0'du ' () . 
~ "'en s t .. .. l ~ •e.· . • en ogusten sor e· 

1' b 1tıı • . 
lı ' iti gıy ıyor. Beyaz temiz 

' d 1tı t 
~ (} azc çt>hresini çerçi 

~, "-~ S0, F' Sadece Sör flomen 

t~k . 10tn"n hakkındı. bil 

~t ()0krısan baş rahibe idi. 

. ~•ı, .. lora sabah vizitele· •r ··ırı b 1 a·· 6 f'Ct>yi nuıl grçirdi· 
~ ()~it' 
fl a~i b }t'n. yorgun bir ba · 
~~"t:ı'ı -şlıtı en iyi düzelten 

'o 
llıtn h 

,~~tild· ayatta ikf'n kim· 
\. ~ıı~ ~ F' akat öldükttn son 
:~ • L l\ızarhın .. ' h 

6qjb ··• a gorc: teşrı 

~lo ~ıkacaktı 
l'tıtn 

11~e,· Yalnız. vazifesi ica 
\ ~ 1 I" 
~ it k azırng•len şeylPr 
'I d Or l.I 

o~lo hıazdı Hastane 
• 1.1 't.ı, h k' , . an ayattan san ı 

ilka b g"nc; rahi be-yi bü · ar esli 
'Y~ıj Yordu. 

1~r his d 
y 

1 taıcb se "" hastane 
ı.' 11 tıd,. c dokıo u d;o kf'n 
~ k qn f ' 
,11 i\İn ral{at etti t-n di-

1 t ·~ \ok Uğraştı . Fa· 
t Ofaın 
~ t dokı adı . Bununla 

Or ~ 1 \ so, erin h~p 
~ ·ı~,· 
~ tıı ı· ·ı 111i cq~le r · 
~ &ut . ş ırılmcsi gü 
''t~ı ura 11Örlerin f t da-

' _,, 1 • .._L. ' on atın hasta · ... , -- . -~s elcsi yo· 

Türle sözü 

Belediyede usulsuz 
sarfiyat iddiası 

( Birinci sahife.fen artan ) 
danberi uğra~tığımız 130 bin liralık 
i~tillrnzıa yaluRda tahakkuk edeceği· 
ni Umid edebiliriz" demesindeki tezad 
:kar~ısıoda ne ~öy1enebilir? HenU2 
tahakkuk cttirilemiyen ve arkasından 
koşulan bir borçlanabilmek imkanın· 
dan bu kadar heyecanlanan , meclise 
mujdeler vereo belediye rei~i nuıl 
oluyor <la borçtan bu kadar şikAyet· 
leniyor? 

Bdediye meclisimizin kendisiaden 
cv\"elki meclislerde yapılmış olduğu 
z:ınnolunan yolsuzluklara karşı gö'iter 
diği bu hassasiyeti şUkran la karşı· 
layor ve kendi işlerindeki durustluk 
için bir teminat sayıyoru7. 

Biz belediye meclisinde yolsuz iş· 
ler yapmakla ittiham edilen arkada· 
ıımızın durust ve kanun dairesinde 
hareket ettiğine eminiz. Fakat haki
katın butuo çıplaklı~yle tebarUz et· 
mesi , efkarı umumiyenin aydınlatıl· 

ması için bu meselenin dedikodu ~ek· 
linden çıkarılıp resmi bir safhaya ko· 
nulma ını i~tiyoruz. 

Ancak biz meclisimizin 82 bin 
lira gibi belediye butçesinin ,\'Uzdc 
yirmisine ,yakın bir kıymet te~kil eden 
)'Ol.,uz sarfiya t knrşısında gösterdigi 
alaka ve ciddiyetle mutena.ip bir ka· 
rar alamadığı kanaatındayız. 

Teşkil edilen komisyon br.ledi.fc 
kanununun Ci3 Uncu maddesine göre 
kurulmu~tu~. Bu maddede bahsedilen 
tetkikat mUteşekkil bulunan meclisle· 
re mUnhasırdır. infisah etmiş bir mec· 

H • 1 K 

li'iin mefsuh bulunduğu sırada vekii· 
ı~ten id:lre olun111u~ bir belediyenin 
he!laplnrını tetkik etmek, yohuzluk · 

larını meydana l.oym:ılt anc4k Dahi· 
li,ve Yek.aletinden gönderilecek ve bu 
işlerin ehli bulunan mufetti7lue ait
tir. 

Meclisin te7kil etti~i .komisyon 
gerek. kanunen ve gerekse azalarınm 

zati evsafı itibariyle «c:çen meclisle· 
rin muamelatını tctlik ve .tahkike ne 
sdahiydli ne tle ehildir. 

Esasen bu ke mis,von tetkikabnın 
neticesini meclisin te~rinisanideki iç 
timaında bildirecek ve komisyonun 

mUtaleasi)·le meclisia Yaracağı netice 
ortada bir suç Yar!la vine ke\·fiveti 
dahiliye vekaletine bildirmek ~la~ak· 
tır. Ye bu vaziyette tahkikat; boşu 

boşuna geciktirilmis alta a,·lık bir mud-
' . 

detten sonra, selahiyetl i ve ehil bir 
ele tevdi edilmiş bulunacakhr. 

Bir vataodaşm bir cUrUm işledi· 
ği reımi bir mecliste iddi:l edilmiştir 
o meclisin rei,i (irticalen söyleyemi-

yeceğini beyan ettiği) tetkikatını oku. 
yarak bu iddiaya ı~tirak etmi~tir. 

Artık bl\ kadar buy uk bir para 
UzerinJe yapılan .' ·olsuz ıwırfi.vatın ay· 
larca neticesiz kalmı·sına kanun , ef· 
kara amme \ 'c en nihayrt cumhuriyet 
rejimi mU<ıaade etmez. 

Esasen kanunlarımızJa tazminata 
mUteallik öyle ahkam vardırki bir 
sene · zarfındl\ dava açılmazsa iddiayı 
mesma olmaktan ou,urur, mUrurıı za· 

A E 

lFöOomer 
lundaki tema.>ü 'ün önüne. bir tÜ • lü 

kcçemiyoıdu. 
Günler ve ayların çolc ~aatlf'ıİnı 

ger ç doktflr Sör Fıomen'ın koğuşun 
da geçiriıo du . 

Flomrn sarı )Üz1ü hir kızı:'ı. 

Kansız ve ta) ıf.. Kan tükürdüıtü 

söyltniyoıdu. Bir gün hastantye 

gelem~)'İşİ ortalık ta büyük endişe 

uyandırdı. Fakat ert .. si günü o vine 
hastala•ının baş ucuna ge:di E"ki · 

sinden daha büyük bir şevk, f~ra

gat ve hayretle Çftl şmağa kotulciu 

Böylrce kış ge1,tı. 
Arlık hastan•nin bütün pence· 

releri acık, avlu ta ki çiç-:kde, h •s · 

talar güncşlemekte idiler. 

Böyle ~ ir gür.ün akşamı r.öbet· 

çi doktor o lasın da eğler ce vardı: 

uzuıı yemek masasınııı haşınd.ı 
yrni do~tor dıplaması cebinde otur 

muş aıkadaşlariyle şakalaşı~or. 
O dalcıkıtd.:t Sör rloınen is~ e 

!inde f~n~ri koıu gö'gelıktcki koİu
şuna gi iyordu Bır kttç ddkik-i c;on 

ra f'Ski genç do'<lor da onu taki 
brn yÜ•Üyordu. 

Ko~uşta karşılaştıldaıı zaman 

pek uzcklara gideceğini belki bir 

daha görüşemive-cek 1erini, fakat has 

taneden ayıılır ken onu bu kadar 

solgun ve hasta görmekle n~ dere· 

- - - ---Yezen ------

Hikayeci 

ce ütüldütünü kendisine anlatmaya 

çalıştı ft'ıomm " z uar )'01< ben me 

su Ium .. cevabını verdi. Doktor, Fıo 

m n'in men~up o1du~u tarikatı11 ne 

k ıdar m ıtsassıp oldı..ı~unu uıutu.Jk 

ona dini bile uz1ttı f.tkat rahibe 

uzanan bu e 1i alma.iı. 

• •• 
A adan yıll r geçti, bir akşam 

gençdoktor c1yni hastanenin kapmna 

gelerek sörleri sorduğuııda 

" - Ha rv~t. Sörleri çoktan 

kapı dişuı eıtilrr. 
- Ya demek kapı dişırı et

tiler Ôrg çalan bl'yaı saçlı rahite 

nerl'de, o damı gitti. 

KapıJaki geııc tı"> talebrsi zı 

yaretçiye le cc:ssü ;le baktı : 

- Ga1i'1a benim zaman.mdao 

~ok f'vveı buradan ayrıldınız. 

E .. kı doktorun drafındaki hrr 

şey fl dakikarJa kt-ndine o kadar 

yabancı g eldi ki "ac .. ba bütürı hun· 

far hakikaten mi çok zam r n evvel 

gelmis g,.çmi, şeylerdi,. düıündü. 

!5 

mana u~abr . 

. M.cclisi. temsil eden rei Öa u .. ul
suzhıla vukufundan ilk. içtlmada bab• 
set1'i,ti. Bu bir st"raelik mUruru u

man ••••a yukarı dolaııaktad ... 
Yarın usulımz para sarfedildi9i 

t~t ~. •e aahkemeye mU!leb· 
hibleri hakkanda mUracaat olunur!la 
suçluların mUruru za•an iddiası ita· 
bul olunacak ve bu parayı davayı 

mUruru zamana uğratanlardan tahsil 
t'tmek lazım gelecektir • Bu şekilde, 
eğer usol-.uz sarfedilmişıe , 82 bin li· 
ranan istirdadı 'enelerce uzayacaktır. 
Bu noktalara ihmal t'den belediye 
mecliıimizi ikaz etmeyi bir memleket 
borcu sayıyoruz. 

Her içtinıaı fehrimizde ve hariç· 
te dillerde ve ıazetelerde s1tatlcrce 
ve sUtunlar dolusu dedi ko:lu ve ten• 
kid mev~ uu olan belediye meclisi.nı i 
zin memlekete yarıyacak şek.ilde ça
laşmasını temin edccell. yolsu% ve 
keyfi hRrt"kctleri meydana koyarak 
namu5lu vatandaşlarla suçluları ayırd 

edip her birini la,\'ak olduğu yere sevk 
edecek bir mulkiyt' mUfetti~inin der• 
bal bu mes'deye vaziyed etmesini 
titiz Cumhuriyet hukumetindeo mem
leket namına istiyoruz. 

Bn. Şuşning Münihte 

Londra, l 9 (Royter) - Bayan 

Şuşning Münihe gitmiştir. 

Hııler rejimini ka lul etın <!sin.Jen 

sonra af edi!ec~ği hakkında nazi 

şefleri tarafırdan y~pılan teklifi 

Şuşningi.- r e letmiş oldutunu bayan 

Şuşning çekin neden - söylemiştir. 

Aradan gc:ıc y-llar gtçmişti. 

Doktor Nopoliye gitmişti. Bu bü· 

yük Şf'hirde müthiş bir kolera sal 

gını vardı . Bir Ç•;k doktorlar ko1cra 

üzeıinde uzun etü Uer hazırlamakta 

fakat o hiç hir şey yazmamakta idi 

o sadece etrafındaki iztirap 'halka 

ıiyle meştuldu. H estalara bakmak 

için yıudımcılık da etmiyordu. Çün-

kü, Napo!ıJe yüzl.:-rce i)İ doktor . 
vardı ' Bana ihtİ)'IÇ yoktur,. diye 

düşünüyordu. 

Buna rağmen bir akşam hasta 

ko6u~larına gıtıi Çüııkü orada bir 

rahibenin öJmek üzere olduğunu 

duymuştu. 

Oradaki doktorlardan biri11iylc 

bir küçük kapının eş·ğine g't!ldikleri 

zaman her şeyi anladı Yaıı karan

lık odada iki rahibe diz üstü çökmüş 

du' ediyorlarcı. Yatağın üzerinde 

Fıomen uzanmıştı. Bir ölü g bi sa· 

rı id. Buna rağmen doktoru gör· 

dü: 

~ urada olduı nuzu biliyor· 

duın. 

Dedi ve bu dda genç adama elini 

UZi1tmaktan çekinnıedı 

Flomen b~lki h<tyat bulsaydı ken 

dini de kalhini .de doktora verrcek· 

ti Amm ne yf\zık ki bir kaç rla

kika sonra açılma ıuak Üzt"re göz

l~rini, hiç bir na,i'"> alınadığı dün· 

yaya hir ddh ı açılmamak üzere yum 

du 
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. BUGÜNKÜ PROGRAM · 

tüRK1YE RADYO olFOZtYON 
POSTALAR! TÜRKlYE. RADYOSLı 

ANKARA RADYOSU 
CU\1ATESl 20 - 4 ..:.. 1940 

13 30 Program, ve ~tcmleket Saat 
Ayarı 

ıs.-.ı5 . A j A N S ve Meteoroloji 
Haberlerı 

13.50 Müı.ıl<; Serbest pıoğıam 
Çcılanlar: Hakkı Oerm n, Hamdi To 

kay, Ha~an Gür, Zühtü Baıdakoğlu . 
Okuyanlar: Safıye Tokay, Celal Tok· 
ses. 

14.30 Müzik: Reisicumhur Bcındosu 
( Şef: Ihsan Künçer ) 

15.15/ 
15.3\.) l\lüı.ik ( Ca1.band ( Pi) 
18 00 Prog am, Memleket Saat ayarı 

' ıs.os Mii1ik: Karışık müzik ( Pı ) 
Hi 40 Konuşma ( Yurt bilgisi ve 

Se\·g Sİ ) 

18 55 Srrbest ~aal 

19.10 Mem leı(el saat ayaıı , Ajar.s 
ve Mett'oıoloji Haberleri 

19,30 Müz!k: Yeni şaı kılar ve saz 

eserleri 
Çalanlaı; Hakkı Derman, Hasan Gür, 

Hamdi Tokay, Zühtü Bardakoğlu· 
Okuyan: Mefharet sağnak, Tahsin 

Kilrakuş . 
20 lo Konuşma: ( Günün meselele · 

Tİ ) 

20.25 Nüzik: Fasıl Hey eti 
21.00 Müzik; Halk türkült"re 

Sadi Yaver Ataman ve Aziz Şen 

ses 
21.30 Müzik: "üçük orkes tra (Şef: 
Necip Aşkın 

22.15 Memlrkel saeıt a yarı. Ajans 

Haberleri; Ziraat, Eshom -
Tahvilat. Kambiyo - Nukud 
Bor Eası (Fiyat). 

22 3J t onuşma ( Ecnebi Dılleı le -
yalnız kı sa dalg" poslasile) 
2:2.30 Müıik: Cazband ~ Pi. ) Saat 

23.00 - e kadar yalnı7. uzun - dal 
ğa postasıle ) 
23.~5 
23.30 Yarınki Program, ve .Kapa· 

nış. 

Sanayiciler çifçiler ve 
işçilerimize 

Dördüncü sahifeden artan ) 

sıdır. 
Her türlü malzemeyi ve ham 

madd~yi hesapla ve ar cak lüzumu 
olduğu kadar kullanılmak, hiç bir 
şeyin heba olmasına meydan ver· 

memek, kıymetleri iyı ve yerinde 
sarfetmek her vatandaşın daima 
göz önünde tulmağa mecbur oldu· 

ğu en mukaddes. vazifelerdir. 
Boşuna yanan her ampul, lüzu

mundan fazla sıcak bir oda, israf 
olunan her kağıd çöp tenekesine 
atılan ekmek parçası, esne) erek 
geçirılen her dakika V. S. Milli 
servetimizden çalınmış kıymetlerdir. 

Vatandaşlaı : Unutmıyalım ki, bu 
gün Türkiyenin bütün dünyada ka
zandığı yüks k ve itibarJı mevkii dev 
let ve millet hır ıiğine borçluyuz. 

Devleıin gıriştıl i çetin müda
faa ekonomisir.de milletin aklına ve 
ruhuna güveniyoruz. 

~ 20 ?5'" 

Sovyet-Romen hududunda iki tar8f 
askerleri on kilometre gerj' ,çekiliY0

' 

TJrksözÜ 

' Sovyetlerin haberi yalan 
t11•0 

ü~ti nıatom · verdiği • 

Roma : 19 a a. - Hdvas aiansı 

~ ildiriy<ır . 

Bükrtşttn verilen bir habere gö 

re; Sovyetler hüku netiyle Roman 

r ür k iye n in in gilter t-ye 
yaptığı kalay s i pa rişi 

• Londra ; 19 [ Royter ] - ( ür. 
kiyedrn fngiltercye büyük kalay 
siparişle r i vukubulmuştur. 

Şimdiye kadar • Türkiyıo, kalayı ' 
Almanya ve Amerikaya sipariş edi 
}'Qrdu. " 

ya hüku nPti arasın Ja akdedilen Lir 
aıılaşm • muci ince hu Ju ~un her iki 
tarafındı t u u ıan Sovyet ve Ro n:-n 
kıtaları, m•zkur huduttan IQ kilo· 
metre geriye" ç .. k ltceklerdir. 

Yazı işle rimizin 

kabul saatleri 

B .. k 19 - Ro ,J u reş. a. a. 15 ııı 
nın Sovyetler birliğinde n ıdı~' 
yi ihtiva eden . bir rıota ~ kt 
kında şay ialar salahirettar ctı" 

• 1 rııfl 1 • 
tap kati surette yal -4n a 

•• 
ırtYırrn<sö~&JI@ 

GAZETE VE M• rs~~ "'; 
'd ıllt 

Bür olariyle bir lıkte Abl ~,rf 
caddesinde I• eank••~d '' 
sındakl b in aya t e fi,, re f 
lunuyor. Gerek Matb38 ~ıs.fi 
ı ekse Gaze ıemi?. le iş~er~11,,,ıı 
rın yent binamız• 9 

Gazt temız yazı iş i "' i ht yeti ile 
lemash bulunmak ısteyt ıılt r aı cok 
öğledm ıo vvt 1 1 l - l 3 ve ö~ltdt n 1 

sonra 17 - ı9 arası Lüıoyamüraca j 
at edd ilirlrr. Bu saiitlrr haricinde- ı 

Talebe elbiseleri yerli 1 müracaat yapılmamasını rica ederiı. 

kumaşta n ya pılacak -------------: 1 

1 rlnl rica ederiz. 

Maarif Vtkalrli, teşkilatın1 bi r 
tamim yaparak mekt• klerde 
devlet hesabın t okuyan bütün ta 
leberıin giye<'ek eşyasının yerli ma
mUlleı Jen yapılma~ı hak:Cındalci 
kararın bütün talebeye teşmi linin 

milli iktisadiyalım111n korunması 

bakımından lazım ve zaruri buiundu 
ğunu bildirmiştir. 

ALSARAV 
Bu Akşam 

Bınlerc'! Fıg-üranırı iştirakile 

Cıınlanrlı ı ı nıış Bü\ük R<jisôr 
Cec!I B . .:>em ille.in Ş .heserı 

KARA 
KORSAN 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Y arntanlıır : 

FREOERIC M ARCH 

FRACIS K A OAAL 

Bugiin 2.30 da 

1 - San E..;irler 
2 - Kara ı<orsa n 

Bu Ak••"' \ 
Am~riknnın LMtik ..ı\ğ•~1 ',,e 

''mj 'o"t" ı:~··o 
1

~ ! 
Tnrnfındnn lem il edilen (•C: 

P OJ;LmC 
ŞANPiYO~ 

TÜRKÇE soıı..0 
Ayrıca: f 'f 

D I NAM '
1 

Kaçcıkçıl 8 ' 
o' Bugün 2 30 

Kara Korsa0 
1
11 

Oio~mit KaçakÇ 

---- ------------- ıı Bütün Adananın Sabırsıılık S' 
lediği En güzel, En nt>fis "~ 

Ş a r k F i 1 ı11 1yı 
- Emsa lsiz ve Harı.:u •ade ı 
. . tı 

lmperio Arge~, 
- - " k b Tarafıı.dan Büyu I 11 

Kudretle [Yarittı' 

A------ y ş~I 
ırlYıırkçe ~ôc 

-· VE 

Şark J IJ ç 
~e§ 

Şaheserler Ş~ ~b 
Bütün Güul 'Film ~e'~~ ' ,, ... 

F azla~il e Meffl d 
Bırakacaktı'· (iJ 

' ~e~ va~•/1, 

ALSA fi~, 
. ---.J 
TA ~~ 

SINEMALA~ 
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AS Ri 
SiNEM ·A 

BU AKŞAM 

iki emsalsız filnl birden 
TL. 250 

DOrothi Lamour'un en son ibda gerdesi 

AŞK FIRTINASI 
Gürliyen Kurşun 

A ş k, h e y e c a n müthiş sergüzeşt I filmi 

Bugün gündüz 

İlan . 
defterdarı ğından: 

Bcbtrune 
tdktir edilen 

fiat 

Kutuş Mılctarı \ O)U 

M S 

F ıdaolaı ın eİnlİ 

20 7 ..,O adet 2. 50 Oıealüptüı 
1 S 1800 2 C-0 • 
12 50 12500 1 50 • 
1 o 00 1500 1 00 • 
s 4 000 o 75 • 
3 2700 50 • 

15 200 1 50 Kazvetiae 
7 50 10000 J Lüküstürüm 

5 18000 so • 
ili ~·· 2 6000 2' • 
~ •ıı:t~, c d~ . ı cb(ıriı yulcarıda yazılı fıdaolar 26 n<:ı uma ıunu 
'~~-ıP"şıo Para ile iatışi ihale e tec .. tin •~en talip olar.farın De· 
1 •~nı O f ~c,,tl vezneye teslim ederek alıcaklırı makbuzla tt"rdar· 

~rı · ı .. ı arı olur.ur. 11846 

ilin ~·, 
~sabaka ile memur alınacak ,, D. 

~ }'oUarı umum müdür lüg"ünden 
\t ı· 

ıs, d 
\tfiVc ''hh· cr,ccsiııdc un at okulla ı ı mnunlarından a!ıkcrliğini yat> 
~h)tlj~tj~· Vaziyeti demir yol hizmetine elvr ri şli bu 'unanlardan 

~,\.~~~ 1. ılınck üzere müsıbak • ile 20 memur alınacaktır . 
'~\'b:c~~

1

'' Jc okunan fızik ve riyaziye derslNinden yapılac ık ve 
~-~~~ ~'vıu Üurinc bir yazı yazdırılı.ca' tır. 
~~ 'l~t aıaoanlara 7 ~ lira ücrd veril ecek ve i farenin göste· 

' · ~'tal Yaptırılarak muvaff •k o 1anlar kısım şef ıitine terfi 
~ .J~leıi devlet demiryollarrnın tamiratı müteınadiye 

Lorel Hardi hovardalıkda 

itan 
1Seyhan P· f ·T· Mü
dürlüğünden : 

1 - 935 Lira 47 kuruş keıif 
bedelli Seyhan P. T.T. bina11nın 
tamiri açık eksiltme suretile ekıilt 
meye korıulllluştur . 

2 - Eksiltme 2 - 5 - 940 Per
şembe günü ıaat 15 de Adana ja 

Müdürlük binaaında Alam Salim 

komiı)onunca yapılacaktır . 

3 - Muvakkat teminat 70 lira 
16 kuıuıtur. 

4 - Talipler tamiratı ait tart 

name ile k .. fif cedvellerini ve muka· 

vele projesini ( mesai · dahilinde ) 

berpn mü Jürlülc lcalecr.ine müraca-

atla ıörebilirler 

5 - Taliplrrin ıhıle gün ve u · 
atinde muvalclcat teminat makbuzu 
ve Seyhan nafia müdürlüjünden bu 

it için abnmıt ehliyet veaikHı ile 
birlikte komisyona müracaatları. 

16- 20-24-28 11730 

NEKER 
Saat lan 

lsviçrede rasathane takdirlerini 

kaunmıt~ır. 
Zaıif dakik ve emsalsııdır. 
Adınadı 1aat kul,.ıi kar111ında 

saatcı Vehbi Çömet~k de aatdw. 
11710 4 - 15 

Seyhan Vilayeti M. H. 
müdürlüğünden: 

l - Husu,i muhasebenin ihtiya• 
cı okn (43) kalem mat-lu evrak ve 

11 def terler ( 1184) lira (66) kurut mu
baınmtn bedel ÜZ!rinden ve pazar· 
blda yaptmlacalchr . 

'} ·- P.zarhk, 94J ırnelİ Nısa· 
nıq,ın 29 uncu paurtelİ ııjnü aut 
(10) da viliyet daimi enc:iicMninde 
yapılacaktır. Pazarhk vale.tinden 
evvt 1 Hususi muhasebe veznesine 
)atmlm1t bulunması liıtm gelen kat'i 
Pf'Y parası miktarı (177) lira (70) 
kuruştur 

3 - Nümunelerle, şartname ve 
mukaveltname her rün Husuıi mu· 
hasebe kaleminde görülür. 

11747 20 24~27 

iflerinde çalıttmlmakta olup ücretlerinden başka lcen lileri 1e ay,ıcı ika· 
met~ib da tıh~is t"dilmektedir. 

Müsabaka 4. mayıs. 940 cuiDartcsi günü saat 10 işletm ! merkezinde 
yıpelacaktır. Talipleri ı aşatıda gösterilen vesikala~ ile Hıydarpaşa, An· 
kara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adanı, Afyon, fzmir v~ Erzurumda 
iıletme müJürlülclerine nihayet 1. mayıs. 940 çarşamba günü akşamına 

kadar müracaat etmeleri ilin o1unur. 
Taliplerin beraber getireceği şunlardır : Nüfus t.üviyd \.e,,ıkuı, as

kerlik vesikasa, iyi huy kitıdı, tahsil veı ık uıı, başka yerCle çalışmış ise 
bonser~isleri, evli ise evlenme cüzdanı. 20- 23-26 1 i744 
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:- Çocuk Esirgeme 1'3f1' 

Bu sene alacağınız s~ğutma· dolabı: Seyhan Merkezi B•ş 
lığından: 1~e 24 

'' Kelvı·nator" Olmalı . çocuk h.1t ... ~ü·~:; ... :; 
Nısa n 1940 Çarşe m a torıd' 
da Namık Kemal lık oku 

1
, 0 çt7 

Çu .. nku·· •. k dar o b• yaşından beş yaşına 8 ..,0s• rk , .. 
cuklar arasında gürbüı u ~ b•~'f 

b 111058 ~ ,, K 1 . t ,, o·· d t k ·· ı t . kası yapılacağından u d• hUt e vına or unya a en e amu e mış, iştirak edeceklerin yanlarıl'I yrıd 
KELVINATOB vet cüzdanları olduğu halde 

1 blllıf.' 

az -ce.ryan sarfeden, zarif ideal, bir dolaptır. Okulda 
ve saatte adı geçen 
nıaları rica olunur. 

11
74) 

20-21 

M. Tahsin Bosna biraderler. -------Eu gt>ce e: 
Nöbetçi eczahafl 

Belediye yanında. 
• rf ır' 

Yenı rczahıınesı 
Abidin Paşa Cadd . 

, il~ -- -- 4/f 
Yegiine mesire mdıalli ola• Atatiirk paıkı }anında j , TUH.K. SO Z ~ 
Kır Kahvesi bu hafta 1 

GAZETECiLiK- MATBAACIL-1 
açılacaktır 

Htr türlü içiltçtk Şl'ylrr, pazardan maada günltrde 5 kuruş; nargile 
ve dondurma, hrr )'(rde olduğu gibi, on kuruştur. 

Bütün kış dumanlı hhvtlrrd~ oturmııktan bunal;ın sayın halkımız te. 
miz hava almeık üzere lor kahvtsine ~ U) ursunlar. 11712 

Çocuğu rtfaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kurumuna 

Yılda Bir Lira vu'p Üye oluruz 1 Çccuk Milletin rn kıymetli hazinesidir. 

Çocuk Esirgen1e Kurumu Genel Me.rkezi 

·R. C. A~ 
nın 

Hiç bir hizmet istemeden 
bir sene çalışan. 

Bataryalı 

Nevyork B. 
Modelini mutlaka görünüz 

• 

Muharrem Hilmi Remo : 

' 

1 

l 
1 

1 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü 

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

. 
tip harflerle yenı 

Kitaplar, mecmualar, gazı:teler, 
cedveller, çekler, biletler, kart· 
vizitler, haritalar, planlar, mak-
buzlar , her boyrla defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 

• 
r 
1 

l 

1 

1 1 

i 
1 

1 : 

T .. k ··zu ur so . 
C..ilthan~' 

ıı' 
En modern vasıl~ 

' mücehhez bul00Llf 

>' 
ı.ar• 

Kitaplarınızı Şark . }fd 
Avrupa karı nefis bır ~jjr~ 
görmek istiyorsanız . it . 
Ciidhancsine gönderıll 

Zarif sağlaıf1 
1-

1 baskılar sürat ve nefasetle tab 
Bir cildı bölgede aııc~:eıli~ 
sozunun sanatkar ıııı.ı 
elinden çıkabilir. l1..edilir. • 

1 '------_..;.__-~ 
. 

o,. Muzaffer Lokmsl'I 
iç hastalıkları mütehassıs' ~ 

~H ergü n muayen~hanesinde hastaların• 

başlamıştır . Abidinpaşa caddesi 
11521 ı __,, / 

---------------------------------------- ~~~~~~~~----~~~--.,-.,.~~~~-___,,/'/I 
--~- Mürettip alacag"' ız 1 Umumi neşriyat tJJ ,_ 

Çocuk insanların çiçt'ğidir. Seviniz okşayınız fakat öpmeyiniz. ~~I~ 
Matbaamızın gazete kısmında Macid GaJ 

Ço':uk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi ç1lışmak üzere bir mürettibe ihti-
• 

yaç vardır • Jdarehanemizc o Ü· Adana Türksöıo 
racaatları 


