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Ulusal Egemenlik bayramı ve 
Çocuk Haftasını bugün kutluyoruz 
Şel·ir Stadında 

Atatürk 
büyük 
Anıtına 

bir resmi 
çelenkler 

geçid yapılacak, 
konulacak 

Bugün, Ulusal Eğemenlik bay-
ramı ve çocuk haftasının ba~ ladığı 

gündür. Bu münasebetle bugün bü
yük törenler yapıl;.cak ve çocuk haf• 
lası da başlıyacaktır. 

··-·-·-·-·-·-·-·-·- 1-21 Nisa11 ı B B Y R A M 1 N i Salı günü 8 
i p R O O R A M 1 i d e Maarif 
i i müdürlüğü 
-·-·-·-·-·-·-·-·-·- tarafınd an o-

kullardan ayrılacak talebelerden mü-
rekkep bir heyet Çocuk Esi•geme 
kururnu merkezi o lan Tıcaret ooası 
önünde toplanacak ve kıırum tarafın 
dan hazırlanmış bulunan çelengı ala
ı ak Atatürk anıtına ko}nıak üzere 
önde Halkevi bandosu olduğu halde 
hareket ed.-cek ve çelenk anıta kon
duktan scnra saat 9. da he~et tö ren 
yerinde bulunacaktır. 

'.:! - Saat 9 da ~tadyomda top· 
lanacak olan talebe halk ve memur· 
lar tarafından Halkevı bandosu ile 
beraber istiklal marşı söylenmek su
retiyle ti.irene başlanmış olacaktır. 

~-~~~----~~~~~~~~~
~' 0 E YEDİ CEBHEDE HARP OLUYOR 1 

3 - İstiklal marşından sonra Ço
cuk E'i rgeme kurumu adına bu ulu
sal giin hakkındi bir söylev verile
cek, ortaokullar, İlkokullar, adına 
Maarif müdürlüğünce ayrılacak birer 
talebe tarafından şiirler ok un acak tır. 

:~~:~i/~z~er ham.arz 
"' fitı zstzrdat etiz/ er 

ÇOCUK 
D nsan c~e· ı 1 
O 

. . Ne,,zad Güven 
rının en 

a~ili, en muazzamı muhakkak ki 
çocuktur. lliçbir o:anatkar, eserini 
bir a.ıanın, bir bnbnnın çocuğu yetiş· 
tirdiği kadnr egoist bislerden, men• 
foat duygularından uzak, derin bir 
f erag:'ltle yapamaz. 

4 - Bundan sonra o gün için 
Çocukların büyüklerine çekecekleri 
telgraflar okunacaktır. 

5 - Talebe ve halk tarafından 
bandonun katılmasiyle Cumhurriyet 
marşı söylenecek bunu müteakip ge
çit törenine başlanacaktır. Geçit töre
ni Maarif müdürlüğünce tertip edile
cek sıraya göre yapılacak ve talebe
ler ellerinde dövüzler oldu~u halde 
bandonun önünden geçerek asfalt 
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ltbıj . Oytcr) - Neşre- ve fakat muvaffak olamamışlardır. 
\ \~ ~ tiııe göre, Almanlar Almanlar Norveç kasabaları üs-

01dt L~va filolarının yllrdı· lüne bomba ve propaganda beyanna. 
Yır h- b Ucum yapmışlar ( Geric;i UçUncft sa ifede ) 

~~Ç ALMANYA YA 
,.GlESTO ÇEKTi 
~-t. 22 (ft. 
ıı •t-.l',I •dyo) - lsveç 
t•tı ... , ı 

'-'dit bir.\ 9 vcç toprakla· 
~I • 1ınaaı tayaareııini 

ltı41t 
tay 

\ .Y&resi de kaç· 
~-. 'l1ı1 lııl111a 

• 

TUR:K. SÖZ ti, 
~' dı. l karşı bu,·tık 
\' ~tdi)~~~ç haritalar;nıo 23 Nisan bayramı münasebetiyle: 

1 il .;2 (l{~fth:: bugün taıil yapaco/; ve yarın çıkmı· 
"'~'~ t Jter) - Alman )'Ocağını kı.,·metli okuyucularına bil-
\""- ~~~t:p~:ltlarına tcca· dirir. 

'-' p,.
0
t it 6nıeti Alaıl\D· 
tsto notası gön- • 

itiraf edelim ki, çocuk, derin bir 
ıztıraptır da.. Fakat severek katla· 
nılan bir ız.tırap ! 

Hiç bir diktatörUn, hiç bir sal· 
tanahn esareti çocuk saltanatı kadar 
huclohuz olamamı~tır. Zaten bunun 

1 

içindir ki o, iMan e~erlerinin en de· 
ğcr biçilmuidir. 

Bu gUnUn neş'esi, yarımn bmidi 
vt: U:zerinde en masum bulyaların ku· 
rolduğu mahH~k, ana, baba hayatında 
olduğu kadar sosyetenin, milletin 
varlığında .h U:zerine titreoi.lmesi li· 
zımgelen bir unsordor. 

Buyuk yurd bahçesinin şenlen· 

me<ıi için, cemiyetin yeni fışkırma· 

ıa başlıyan bu filizlerine, titiz bir 
bnbçıvan has .. asiyetiyle, ihtimamiyle 
bakmadıkça, yarana aid butun Umit· 
lerimiz, birer malihulyadan ba~ka 

bir şey olamaz. 
Yurduıı )'annki bU)'UklUğUnU, bu· 

6Unku kuçuklerin sıbbatı, neşesi, ter· 
biyesi için harcıyaca1"ımız emekle 
şimdiden ölçrbiliri,1;. Bunun içindir 

( Gl':risi altıncı sahifede ) 

VİLAYET 
MAKAMI 

Belediye işlerinin teftişine 
vali muavinini memur etti 

Belediye meclisinin geçen cel· 
sesin., e azadan bHdarının e'ki be
lediye reis vrkili Vedıd Güçlünün 

idaresi zamanında belediye muamo
libnda yolsuz sarfiyat yıpıldıtı hale· 
kında bir iddiada bulunduklarını, 
bunun üzerine beledıye meclisinin 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

ki her genç ana baba bazı modern (t) 

telaakilertfen dogao egoist duy· 

gulara gölUıı gererek kalblerini ço· 

cuk saltanabna, çocuk ıztırabına 

açık bulundurmalıdır. 



Sanift ~ 

iKTISADI MESELELER 

ihracat 
vaziyeti 

iyıtsadaki durgunluğa rağ 
IR\ mf'n, ihracat maddelerinin 
~ satışları hararetini muha 

faza ediyor. Bilhassa son bir iki gün 
içind~ daha fazla ihracat olmuştur. 

Evv~lki gün 400 bin liralık ihracat 
yapılmıştır. ihraç maddelerimizin ba 
şında yumurta olduğu için en evvel 
bu D' addt:dtn bahsedelim. 

Yumurta Sdtışları en ziyade ftal. 
ya1a yapılmaktadır. Geçen, hafta, 
dcnız yolu ile yumurta sevki vatı ya
pılamıyac<'~ından, taciı terin kara 
yo unu tercih ettiklerinden bahse-
4ilmişti. Halbuki deniz yolu ile yu 
murta sevkiyatı devam etmektedir. 
Yalnız ihracat tacirlerinin harp vıı
ziyeti dola)ısiyle malı ihraç ederken 
buna 11id evrakı iyi tanzim etmeleri 
lazımdır. dunun haricinde şüpheli 
olan mail arın Akdeniz kontı olünde 
uzun ı oylu tahkikata tabi olacağını 
ta.,ıi görmek icabediyor. 

ltalyadan başka lsviçreye, lngil
tı-reyc de yumurta ihracatı devam 
ediyor. Bilhassa son günlerde lngil· 
tnı-df'n yumurta üzerine taltpler 
arlmıştır, 

Halta İngiltereden tavuk bile 
istenmektedir. Bu talepler üimdiki 
halde fıat sormak kabilinden tf'klif· 
lerdir. Faht alakadarların zmidle· 
rine bakılıısa lngilt,-reye yurr.uıta ve 
tavuk inracatı çok artacaktır. 

Yu uurtadan ~onra, deri ıhraca· 
tını kayd~tmtk lazımdır. ihracat lo· 
giltereye, lralyaya, Macaristana ya. 
pılmaktadır. Her taraftan istrni'en 
deriler o~lak ve kuzu d~ıi'eıidir. Bu 
derilerden ~öf ör ve t.ıyyartcile: e ce 
ket yapıldığı için haı p vaziyetı do
layısiyle bu m ıddrye olan ihtiyaç 
artmaktadır. 

Yumurta, dt"ri mad lf'ltrinden 
ba~ka tütün, ken1ir, halık ihracatı 

haıerctini muhaf dla etmektedir. Son 
günlerde lsvtç, Finlan iiyaya ufak 
partiler halinde tütün ihraç edilmiş 
tir . Av derileri için yalnız Aıneri

kadan talepler Vdrdır. 

lngiltere piyasası da 2v derile
rimize karşı lakayd değildir. Kuru 
mey\',. satışlarındctki durgunluk de
Vctm etınekttdir. Mamafıh normal 
zamanlarda da bu mtvııim kuru mey 
va satışları pek hararetli değildi. 

Çünkü kuru mevya satışlarının ha
raretli d~vresi g.açmiştir. 

Yazı işlerimizin 

kabul saatleri 
Gazetemiz yazı işleri ht'yeti ile 

temasta bulunmak isteyerıler ancak 
öğleden evvel 11 - 13 ve ö~ledt"n 
sonra 17-19 arası bü•oya müraca 
at edebilirler. Bu saAtler haricinde 
mürAcaat yapılmamasını rica ederiz. 

Tür.csöıj 

A 

Avukatların manevı vasıflarından 
e A A 

MILCI AHLAK 
Yeni avukatlık kanununun ne~

rini takibc::den gUnlerde bu sütunda 
(Avukatların manevi vasıflan) başlığı 
altında meseleyi gözden geçirirken 
daha zivade doğruluk, nezahet, ehli
yet ve .seciye zaruretlc::rinden umum! 
şeliilde bah-;c:tmiştik. ŞimJi de bu 
vasıfların içinde en muhim bil" nok
ta\'a Milli Ahlak vasfına tema.; e-. , 
derek bu mevzuu tekrarlamak i-;ti· 
yoruz. . 

A vukathk meslekine kabul olun
mak için nranan kanuni ve manevi 
şar,tlardan ikincisinin kanunumuzda 
daha az va:ııh olarak ifode edilmiş 

balunn ası ve hususi)·le milli ahlaka 
mUtl'allik i~aretlerin kanunun ruhun
dan istihrııç edilel•ilme'ii gibi sebep
ler bizi bu mevzu Uzerinde daha cid
di dusUnml've sevketnıt'kt11dil". . ~ 

A \•ukntlık meslekine girmek için 
herşeyd~n e\·vel (Turk olmak) lazım
gelJiğini birinci madde.,inin A. fıkra

siyle le-;bil edt'n bu.'·uk k:ınun ın işe 

· nerden ba~laJıgım ve en evvel 
nf!yİ du~undugunu görUyoruz. 

Ancak bu şarta bir etiket mıına· 
., ı ,·crilmemelidir. Ruhu ve kalbiyle 
Tudı. olan kimsedir ki Turklugun 
milli menfaatlerini ve memleketin 
nıilll ve içtimai vicdanını koruyabilir. 
(Turk olmak) şartım başta tutnn mil· 
liyetçi irade, başka turlu du~Une

mezdi. 
Adaletin tedviri işi. ancak milli

yetçi bir ruh taşı.) an kalplerle işli

_ycbilir. Mılli ruhtan mahrum bir 

mnddede kuvvet mulahnza edilse bi
le bunun matlup adsll"ti teşkil ve is· 
tih<ıal edilebllecegine innnmıyoruz. 

Bu vasıf ve şarh bir maske olarak 

kullanan kimseye de biz Turk demi
yoruz. Ve kanunon (Turk olmak) şar· 

tiyle bu mevkiini kastfetmcmiş oldııgu 
nu sövlemek i,tivoruz. 

~ ~ 

Bu mevzu Uzerindc kanunun ikin-
ci karektcristik vasfı avukatlıgın 

amme hizmeti mahiyetinde bir me<ı-

lek olu~udur. 
Amme hizmeti telakkisi gUnUmUs-

de en geniş rnanasiy le anlaşılmaktadıl". 
Devletin bütçesine taallftk etmiyen 
bazı hizmetleria amme hizmeti telak
kisi knnunlarda yeni belirmektedir. 

Amme hizmetlerinin en azizi olan 
adaleti dagıtma işinde yardımcı bu
lunan avukatlık mUessesesini bu hiz
metlerin haricinde bırakmak cai7 o 
la.mazdı. Memleketin içtimai vicdani 
ile en yakından temasta bulunan, fel"t 
ve cemiyetin hayatında azgın bir rol 
oymyan avukatı ve hulasa hakların 

mudafaası işini sıkı bir kontrol ve 
disiplin altına nlmak icap ederdi. 
Kanunun bu kısmı ,l\1ecliste mUzakc
re edilirken azadan hiri a\•ukatlığın 

amme hizmeti olduğu kanuna yazıl-

E YAZAN :J 
ah H. Türkucu 

A rnl:at 

masa bile adaleti dağıtma işinde yar
dımcı olan mUes-;e enin ruhunda Am· 
me hizmeti vasfım mundemiç olduğu
nu te-.bit etmiştir. O halde bu vu
zuh ve kat'iyete l"&~men kanuna mU· 
e.;se<ıenin amme hizmeti olduğunun 

sarih ibarelerle kayıt olunmac;ında 
israr edilmişse bunun sebebini hakim 
ve memur ile avukat aralarında nh
laki v-azife ve adaleti dağıtma işinde 
buyuk fal"klar gözetmemiş olmasında 
aramalıdır. 

Bu SUl"etle amme hizmeti -;ayılan 

avukatlığı yapabilecek kim<;enin her 
şeyden evvel ruh ve kalbiyle milli
yetçi Turk olmak lazımgeldigi mııhi
yc::ti daha kolayca anla~ılır. 

Kanunumuzda milli ahlak itiba · 
riyle d:ıha <ıarih bah.,edile-n ve liisi 
hadn mevcut degilkc::n adliye encUme
rıincc konulan ve m.evzudaki duşunce
leriınizin en mU-;aidi ve:: en mühimini 
teşkil l'd1tn bir noktası bilhao;~a 

Bir domuz avında 

Silahı patlamıyan delikanlı az kal:!)ın parçalanıyordu 

Bur sa : 21 (Husu:,İ) - Buı sanın 
Kadriyi' köyı.inden Saa.iet oğlu r-v · 
vc::lki gib Jo nu: avına çı 1<ın ış yirmi 
dakika b'r domuzla mijcad-:le ettık
ttn sonrd ken iisini yaralayan do· 
muzu biçakla öldürmüştür. 

Bu 22 yaşl ır ındaki dt'likan 1 ı ha
diseyi şöyle c nlattı : 

- Korucu ile beıa~er do nuz a 
vıoa g ttik ö ıümü1.e bir do,nu! çık 

tı. Hemen si ahımı patlttttım yara
landı bu stfu de öııüne geçtim 

Fakat tüf~k pıtl•madı patlama· 
yıı.c ı domuz üurime geldi beni ye 
re yıktı altında kaldım hu sırada 

panto umu puçaladığ gibi Sdğ eli
mi ete fenı halde yaraladı. 

Ke!'ldisiyle 20 dakika k.ıdar böy 
le uğraştım ı ihııyet biçakla kar ur 

dan yara'ıyarnk ö dür<1Üm 
Brni koıucu ark..sına a 'dı köye 

götürdü ert,.:si günü tekrar trk e
limle av.t g.ttım1e de hu sefer bir 
şey bulamadım tam l 50 kiloluk bir 

do ı.udı.:r. 

- Ôyl!" ıse s~na ıyı lıir tüfek 
lazım ? 

- Evr-t uten ıiraat mijdürii ba 
na iyi Sİ ah vert'Ce~İnİ d~ vaaddtİ. 

Şim i onu dört gözle hf'kliyorum. 
Zatt"n kuyru~ları ıı zir; ;.ıt mü Juriine 
g,.tirdim drdi. 

Haru nıye köy enst tüsü 
yarin töreni~ açılıyor 
Haıurıiye k1t enscıtüsü ya ın 

Haruniye nahi}'t'Sinde nıt"rhiınlc a
çılacaktır. 

Her lürlü hazırlık! m tamamlan
mış bulunan enstitünün kadro~u da 
t"şek ~ÜI etmiştir. Talebe suiedi, şa· 
}'ani m·mn.uniytt derf'Ct"de dir. 

1 

~~,~~~? ~" ~~~~•men 1 
bulutlu, hava haf.f türgarlı i ii En 

1 
Ç•>k sıcak gö'ge.-te 30 derec•yi bu 1- 1 
muştu. 

bılt ~ 
kaydetml'k isten•· 1 0 ~·· ~o 

1'1evzu'u irti<ı• ofi• ısıO-t~ 
1 teli 1 l•rı vah<let ve şuur il , d•'°' , 

yan fiillere mUteallıkd le' •"" 
· d en uhte etmeyi iti ra e 

1
• 

~ - ~ 

!ekten çıkarılır . -;e f~:rc 
Muhitindeki t<'ına\ir 6 

ri itibal"i_vle muay,ve~stlılt ~··~ 
tıkası dahillnde A • 0 •eY' . 

hl· k ' rı« milli, mesleki a 1\ ,.eııle 
bakımıodan teçviz edilrııe. ·tiııit· 

.1 o 51 
leri... Bal"O levhasıııo• .1.' coııı 

ıl'I 
Y ukuıya aldığıtll 

nunun metnidir. çok ~11 

Bu metin uzerinde \t 
. . .uruten . 

fıkıl" ve mUtalea .} <e " 
her vasıta ile neşreden .

11
Je 

tarihinde Ankara Jlalke~ııd• 
f 30~1 

kat ) mevzulu kon er · bıJııtı 
. • ..te Jel' suo;u teharUz ettıl"en .de" 

ti~i bir kitab~nda Jıı k•b) bııl11 ,. u 
Ali llaydal" Ôzkent ın •>"'~ 
kirlel"İni nıUc;aadelt:riyle 
l"Um : (Ot~ 

atıtn• ' ( Bir avukııt " l•cıı" 
ııleyhinde hiç bir da va dtJ e 11e 

1 d 11. b' "•el" ·ı1 t< mama ı tr. ıç ır .,, P'' 
t 1 t/C: 

na olursa olsnn ,.n an ıııt• 

h. l t k .. .. , ,.odeıııı- Jş 
ıo< c e soz so ~ · . d•''" 

lememı lidirler. ÇunkU t Jş' 
·ııe l b:.ıytı~U \•ntnn ve rrıı tıiÇ 

Para, kadın... 1 layır, t' ' •]le ı 
avukatın vatanı ,.e ını b~ 

bir mahkı1me, bir heyet rıı'I 
söz söyletemez. \"atan .,c:Jııf•' 
fanti aleJhindc:: da va ırıU 
ancak piçlere yaraşır. ~ 

ı\1utar~ke sentderinde 111 
ve milleti alc.} hinde dat/a {I 
?.abıtasına usaklık l·tlen, 1ı 

> 1ccrt"' 
lerine ecnebi b:\\'rak çe 1 • r 
icra için gelen icra ıneırııJıJ 

\
• 0lı duran Ayasofyayı unıı p 

çeken Turk avukatları ( ıf 
E o.;ıj " lundu. Bnzıları da rıı · ki' 

!izlerin, lstaııbuldıı kurıtıl toi 
mharplt'rde kon.;olo~lok ,~ıı' 
rinde muddei sıfatiyle ~~,. 
hine da va açıp tnkip et tı k bl 

B 1 . 11 rt• it< u kara gUn erı •j\tt• 

daha göııtermiyecektir· . ·t't ~' 
gunkU 'lnhipleri Cunıhıır•) 111ıı 
riyle el ve dil birligi .f.dl'd~"' 
ve millet ale,·him: hiç t.ıır 
ma~a and iç~iştir. 0,f~ 

s• ( G ,. .. ı alt~ 

SPO 
-------

"'' Milli mensucat fe~ 
takımını 2 - 4 

--- ~ 
BUGÜNDE 81 ~ ~~~ 

ftJ' 
K a seri Erci ves .s~:"§~c 

lariyle şı>hri niz Mı1 lı ,,.o' 1 
r ikası futbo 1cuları ''

8
' JI 

.• •. 1 "k' . ,.,,ç ~il gunu ~·a ,JI an ı ıncı ,cı 

kine nazaran dttha bet· dtJ 
,..ı.ı ,.. ' 

yan t-lmiş ve sta ıiY~ 
1 
t''/ 

binlerce Sf'Yİ ci her ık f'I 

terdiği güzel oyu.ıU ıJttl 
kışlamı;tır. gor'' 

Haktm raporuna fı" 
2- 4 Mi ıi Men~uc•' 
lehin(:jedir. 

~ . ~~ 
H1ber aldığımız•. fJ 

'f111': J takımı bugün şfhrı ( tY 
. " du takımı ile de bır 



Türksnzü Sahife 3 

~l(sözti l 
CAlETE - ADANA 

~b.. ---"l'lt"~ 
•·v•rttarı 

,, 
•• 

Kuw§ 

1200 
600 
300 
100 

'Dış 
btdeı· llıeın}eketler için 

~ r,r/ değişmez yalnız 
' IJ· l!&ıtıınedilir. 
1 anlar · . 

td') 1çın idareye 
1 rııeliuir 

~--c ~YA ----

~ÖLNE 
[) Ai R 

lı 
ı;.n, (ib~ 
"'ilde Ur gün Garp cephe· 
11de k\·~kut ulacak muharebe 
tth

1
,
1
°tü bir talih'sizlığe nam 

~~ erden Liri de Almanya· 
ıe~ .(l<öln) şehridir. Kolon· 

'rı ~ . 
t. Uzerınde 700 bin nü· QJ • 

ı, tski, tabii zer.ginlikler· 

lep 1 
,1 e "r arasında ve nrh-
~'~de }'arı daire şrklinde 
'- akınca, kendinizi a· 
, ll'landa t .. Ja.~ki edersi 

~'ilk Çağ ian kalma bir &ok 
\j atedraller gÖ• ürsünüz. 
ltıh Çok celbeder. l 520 

Cdilrn· 1 bu''>u''k tork ış o an 
l~ 1 • 

11.. rııımaı i tarzının rn 
tılc ~ ~~r11 llrtıunesi :sayılır. Yük· 
~ıe.I L't·~d:a~a ikinci gelir. (170 

~, buyük ·· ı · 
1~· Per. .sutun arı, ınce 
'llS •Cer 
~ tıj b~ e camlarında nefıs 
ı;'~ c~ U}'ük levhalar1 var· 
~ ~l d ltıaruf binaları içeri· 
•~ht e belediye meclisi ta 
'ı e g 1 

ı ;1ıa11 G·· e ~cek misafirlrr 

1 ~'ay1 Urz~nich sarayı ile 
il:htis Ve Şımdi ticaret o 
'il CdjJ · 
\ '· ~ mış bulunan Tam 
• ~sı~d eydanlarındaki hl'y· 

• •ı a d 
J(ııf ltd''İk V Prusya kralı ü· 

e~ bit b ılhelrnin at üstün· 
r eykcli en mühimmi· 

~~~ 
'ııı· ~ok e k' 1 Lar s ı bir şthirdir. 
~~~fit, ırıc~ Colonia Agrip· 
.~11ıa, M.•.laddın 51 yıl 

t l~cııp bu şehri kur-

1! ıı~htj ~1 de Prusyaya 

1l lede,..b u~crindeki mevkii 
~ t~İiit e~ OJühim bir ti· 

t· \'e ~ ububut, şarap, 
~tı ~ Yapa:tlıul eşya üzerin· 
ı, ' 11 arı k k Kolonya suyu 
i Şehit od usu ile de şöh-
~ · e 1 k" ~· 1Ptlli 1 or, mum, sa· 

ltL tı, Şek. ve Yünlü kumaş 
~I "r v 

' 11 d e muhtelif ma· 
ı a Vardır. 

~~I 
~ tı 8 

't .aactct 
~il~ <!ij~Ütn ~ v: varlığını 

tıı tur ,... unu kuv··et· 
, ·~ . \-0 • 
>ı~turıı b·cu~u sev. Se-
~ ;ı b· ıkes yuvaları

ıb it li 
llıu ıı ~a ver Çocuk 

il Üye oll 

Alman tayyareleri dün 
Paris civarına . geldi 

Londra : 22 (Ro!•ter) - Garb 
cebhesinde 8riz mıntıkasında topçu 
faaliyeti ve Havrende de hava mu· 
harebeleri olmuş!ur. 

iki meserşimit tayyaresi düşürül· 
müştür. 

Londra : 22 (Royter) - Bugün 
Alman tanareleri gayet }'Üksekten 
Paris civarına kadar gelmişlt-rse de 

dafi bataryaların atrşi üzrrine kaç ı 
mışlardır. 

lngilizler ise •. 1 

Londra : 22 (Royter) - lngi· 
liz tayyaıelt'rİ şimdiye kadar Al
manyn üstünde 800 defa uçarak ı 

800,000 mil katetmişlerdir. 

Brükselde tevkıf ~dilen 
bir Hollandalı adam • 
Brüksel : 22 (Rad) o) - Belçıka 

polisi haber toplamakla m• şgut bir 
Hollandalıyı tevkıf etmiştir. 

Bir Alman vapuru battı 
Loıdra: 22 (Royter) - 5000 

tonlu ' ~ bir Alman vapuru Lamkong 
civarında karaya çarpmış ve haınu· 

lesiyle batmıştır. 

Yugoslav heyeti diin 
Moskovaya vardı 

Moskova : 22 (Radyo} - Sovyct 
Yugoslav ticaret ve tediye konuşma· 
hırını yapacak olan Yugoslav heyeti 
bugün moskovaya muvasalat etmıştir. 

Çemberlayn nutuk 
verecek 

Londra : 22 (Royter) - Avam 
kamarasında çarşanba ~ünü bütçe 
müzakeresi \ apılacaktır. Çemberlayn 
bu celsede, harp hakkında beyanatta 
bulunması çok muhtemeldir. 

Fra nsaya hediye edilen 
bir hasta oto mobili 
Briıbel : 22 (Radyo) - Belçika 

harp malüller birliği, f ransaya 9 
yaralı taşıyacak bir hasta otomobi· 
li hediye etmiş tir. 

Vılayet makamı 
( Birinci sahifeden artan ) 

bu sarfıyatı tetkikttmrk üzere bit 
komisyon st"çdis,ıini yaznır~ ve bu 
işin anı:ak tir müfettiş tarafından 

yapılabıJecrğini ilave ttmiştik. 

Memnuniyetle haber aldığımı· 
za göre vilayet makamı hu husus

daki neşriyatımızı alaka ile kar"ılı· 
y<Jrak vali muavini İsmail Vehbi 
Berki tahkikata memur etmişıir. 

Bu ~u etle resmi tahkikat saf
hasına giren bu hadisr: dedikodu 
mevzuu olmaktan çıkmış bu1unuyor. 
öyle zannı-diyoruz ki, bt'lediye mec 
li ~i de sükunetle tahkike tın neticesini 
hekliyecektir. ViJayt"t m~kamının 
gösterdiği alaka ve titizliği sevinçle 1 

kaydederiz. 

Norveçte yedi cephede 
harp oluyor 

( Birinci sahifeden artan } 
nameleri almışlardır. Tıansey mıntı-

kasıoda bır Alman tayyaresı düşürfü
müştür. 

Londra : 22 (Royter) - llaber 
verildiğine S(Öıe, lngiliz kıtatı Hamar,11 
Almanlardan islirdad etmiştir. İngiliz 
kumandanlığının raporuna inlizaren 
bu haberi kdydı ihtiyatla telaKki et
mı lidir. 

Diğer taraftan lngıliz ~ ıtalı, Lı
sorte gölünüıı şimalinde Norveçlilerle 
temas le'llin et.niştir. Almanlar Ler
dan hattını yarmak için çok gayret 
sarf ediyorlar. 

Londra : 22 (Royler) - frond
haim şehrinin yetmiş bin nüfusnnun 
yarısı tahliye edilmiş bir haldedir. 

Londra ; '22 (Royteı) - lngıliz 
tayyareleri Almanların elindeki Kris
tiyan tayyare istasyonunu ~bombard· 
man c!lmışlerrfir. Burada yangın çık

mıştır. lngilizler hangarlara şiddetlı bir 
mitralyöz ateşi açmı~lır. 

Londra : 22 (Ro)lter) - Tron
deki A 1man asl\eri fena vaziyette· 
dir. Bunlar Q.,lodaki Alman kuvve

tiyle irtibat tesisine muvaffak ola· 
mamışlardır. 

Stavenger hava nıeyeanına fn· 
gilizler 11 inci hücumu yapmışlar
dır. lngili~ fılolar salinır-n üslerine 
dönmüşlerdir. 

Müttrfik kuvvetler Trondh,.im 

istikametinde sür'atle ilerliyorlar. Eh' 
borendeki Almanlar çekilmektedir. 

Norveçliler yedi ccohede ça. pışcuak
tadır. 

Fransız kıtaları Tansusta lıulun
maktadırlar. 

GONON M 0 H i M MESELELERi KARŞISINDA 

• •• • 

Amerikanın ne dij.şündüğü meselesi 
Avrupa harbinin geçirdiği safhalar karşısında 

Amerikalıların ne düşündüğünü, ne yapmak istedi
ği tazelenen bir mevzu oldu. Onun için Amerikayı 
bilenlerin yeni yazdıklarını okuyarak bir fikir edin
meğe çalışmak faydasız olmıyacaktır. Evvela yeni 
dünya milletleri herhangi bir harbin Amerikaya si
rayet etmemesi için kendi aralarında birlik tesis 
etmeyi ötedenberi düşünüyorlar. Bu maksatla şim
diye kadar Amerikanın 21 hükumeti arasında top
lantılar olmuş, az çok kararlar verilmiştir. Fakat 
daha varılmak istenen hedefe gidilememiştir. 

Şimali Amerikanın cenubi Amerika ile olan ti
caretine bakılırsa cenubun bütün ithalatının yüzde 
36 miktarı şimalden geliyor. Geçen seneye nis
petle yüzde 18 daha artmış. Yeni rakamlara göre 
şimali Amerika Birleşik hükumetlerinden senede 
Avrupaya satılan eşyanın kıymeti 800 milyon do· 
]ardır: Yalnız cenubi Amerika memleketlerine satı

lanın kıymeti ise 700 milyondur. 
Cenubi Amerikanın Arjantin hükumeti ile Al

manya arasında bir mukavele vardı: Geçen Ağus
tosta Alman adan 64 lokomotif, 900 vagon, 

yataklı vagon gönderilecek, buna karşı da l 00 bin 
ton buğday, 8 bin ton yün vesaire alınacaktı. Ey
lfılde Avrupada harp çı~ınca Alman-Arjantin an
laşması da öylece kaldı. ŞıJ halde şimali Amerika
nın cenupta Alman ticaretinin yerini tutmak istiyece
ği pek tabii görülüyor. Bu maksatla müzakerelere 
girişilmiştir. Fakat Birleşik hükümetleri şimdi en zi
yade meşgul eden keyfiyet sonbaharda yapılacak 
olan intihap hazırlığıdır. Harici meseleler Amerika
lıların şimdi ikinci, üçüncü derecede ehemmiyet 
verdikleri işlerdendir. Reisicumhur intihabı ikinci 
teşrinde olacak. Kat'i netice belli oluncuya kadar 
Birleşik hükumetlerin gerek cenubi Amerikadaki 
cumhuriyetçiler, gerek Avrupa işlerine karşı alacağı 
vaziyet herhangi bir taahhüde girişmekten son de
rece çekinmek olacak. 

Danimarkanın istilası üzerine Amerikada bir 
aksülamel olmadı değil. Lakin Danimarkanın lzlan
da ve Groenland gibi Amerika kıt'asına pek yakın 
olan iki adası Almanların eline geçecek gibi görü
nüyor. Müttefikler denizlere hfik'mdir. Bu cihetten 
Amerika müsterih bulunuyor. 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO olF0Z1YON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSlı 

ANKARA RADYOSU 

SALI 23 - 4 - 1940 
l '.! 30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 

12 35 A J A N S ve Meteoroloji 
Hııberlerı 

12 50 Müıik 

Çalanlar: Rıışe n Kam, Vecihe, Cev-
det Koı,rn, Reşad Eıer. 

ı - Okuyan: Mü7.eyyen senar 
] 3.30/ 

14 00 Mü1ik: Sinama sesi (Pi,) 
il8 Otı Progı am, Memleket Saat ayarı 
18,05 Müzık; Senfonik Müzik (Pı.) 

.l8 4ıl Konuşma : ( çiftçinin saati ) 
1 

18 55 Sf'rbest saat 
19.10 Mt m l eır.et saat ayaı ı, Ajar.s 

ve Meteoroloji Habeı lcıi 
19.30 Müz.ık: Şaıkı Divan, 'ie Se

maiıerdeıı mürekkep proğram Anka· 
ra ra<f ~osu küme ses ve saz heyeti 

ldare eden· Mesud Cemı l 

'2Q.15 Korıuşma ( Çocuk esirğeme 

lcurumu tarafından ) 

2o.3o Mü1ik: Fasıl heyeti 
2115. Müzik: ı<üçük orkestra (Şef: 

[ Gerisi altıncı desahife ] 

Halkevinıiz 

gençleri bugün 
turneye çıkıyor 

Nığde ve Konyaya 4 teınsil ver

mek üz .. re tıırr.eye çıkacaklıuı ı f'v· 
velce de bildirdiğimiz •-talke: vi teıo · 

~il şu )Ci i ~'"nçleri bugü ı saat 13 30 
da ArıkHa tre-niyle Ni~dt>ye gi:ie· 
ceklerdir. 

Haftalarcfanberi d~vam edtn 

muntazam pıovalarla rt>peıtuvarla

rma aldık arı tserleri h~ zırlamsş 

bulunan gençlerimiz, dekor ve sair 

malzemele ini de bnaber götürmek-

tedi rlrr. 
Turneye çıkan trupa rejısöı leri 

Bay Coşkun Güven de iştırak et· 

mcktedir. 
Muvaflakiyf tleı ini müteaddit 

temsillerde gfü:term ış bulun!'n genç 

ı __ ş_a_k.a_na_ır_I 
Mer(\k etmeyin 

K;ıdın - Doktor rıca edtrım 
bana şeker hastalığının tr hlikrlerini 

söyleyiniz. 
Doktor - Fakat madam .. 
Kadın -- Merak rtmeylo, teh · 

i1kelı!rİ hıç çekinmeden söyliyebilir

sıniz. Hdsta olan ben değil, kocam. 

Alacaklılar 
Adam itiraz eı ti : 

- Sen çıldırdın mı ?du kadar 
.alacakl ım ı z v ırk e n sayfiyeye gitm ek 

c01ur mu ? 
Karısı muka ':>el,. etti : 

dedim 

Türks~ı. 

Norveç seferi 
istilaya hazırı ık 

Nazi devleti, sırtını' aşınmaz c.ıir 

galasyeye dl\yamış, pençeleri ile 
yetişebıldiği yı-rlerı vurup eıen bir 
mahluka benziyor. 

sıra danımırka ve No Y!Çe gel
di. Danimarka seri bir: daroe ile pen • 
çesi altında kaldı . Norveç,se sademe 
nin altında çabalıyor. 

Oanimarkanın Almıı n ordusuna 
mukavf'met etmesi gaytt tabiidir, ıık 
si teskdiıde bütün Danimarka kana 
bulanacaktı ve müstevliler o zaman 
daha haş in hareket edeceklerdi. 

H11lbuki Norveç ayni şekilde ha
reket etmedi. Dağlık: kayalık, dar 
ve dolambaçlı yo tara fıyoılara ıııal i k 
olan bJ memleket karış kcmş muda· 
faa ed lebilir. 

Almanya Danimarkaya dünya ka
dar tank, malzeme ve as~. er dökeb·
lir, Fakat Nor reçe g ı lmek ıcin fngiliz 
donanmasını hesaba kalmak ic.ıb e· 
der. Baıılaıı, fngıl ız. don;, nması yaı
dıma gelinceye kadar müstevlileri 
karaya çılcarmamak için dayanabıle

ceğini düşürı ü lcr, halbuki Alman as
kerleri Norveç sah ı ller ı ne çık a rılırken 
İngiliz donıınması mayn dökmekle 
rneşguldu Bunu y;ıpm eı kf .ı . Norveç 
limanlaıını Alman ge mıler ne kapat
mak istiyordu Va1iyet böyle oldu~u 
halde Aımanlar Narvik,i ışgal eıtıler. 

Lakin, bu limanlara dağılmış bulunan 
Alman müfrezeleri kapana kıstırılmış 

lt>rimizden Nuriye Ünn. Hı. tice 
Kaynak, N,.cmi Şt"nel, Hamdi Pa· 
rnmyok, Zeki Ünrr, Ahmed Yıırd· 
sal, R'"ceb Trk'e-ş, Yusuf Ayhan 

Veli Alıunay, Seyfi Koçak ve tt>m 
sil komitesi müm,•ssili Fıkri Sayar 

rol alm ışlardır 

~u turne için g '" nçlerimizin l Ü-

AVRUPA MEKTUBU 

oluyor. Demek Almanların kara~a 

mümanaat t tmiyerek anlan güzelce 
tuzağa yüşürmüş olduk. 

Narvik l imanına ihraç olunmak 
iizere m·•ttefiklerin bir ordusu haı.ır 

olduğunu söylıyorlar . Bu ordunun 
t;ınk, tayya•c ve diğer esliha ile de 
teçh ız o lunduğu bildiril iyor. 

Bu ordu ~öylend ığine göre, Fin· 
landiyaya gönder ilmek iizere hazırla · 

-----Yazan------

Loyd Corç 

nan ordudur. 
Bu ku vvet tam ıamanında hı

reket ederse Alınıın l arı, Oslo, Ber· 
gen, T ondha1ın ve N:.nikte iy ı ce 

}erleşmedcn mağ O.p e tmek müm 
kündür. Yoksn nakliy • gemılerimiz 
başka ışlerle mi meşgu •? E~er va1.iyet 
boyley:.e, aradan epey zaman geçe· 
cektir. 

Her geçen saat Almanların le -
hine kaydolıınuvor. O da hava ha· 
kımiyeticıin harp üzeıirıde oynadığı 

büyük ro ldür. 
A. mania r ıh r aç hareketini yap ar

laı ken bombardıman t;ıyyarelerı, leh· 
dıt makamında şeh irlerin üıerinde 

}Ük hir bt>nimst>yiş \lf" rtuyuşh oy · 
nadıkla•ı Vı-daci N.•cijm Töı 'ün 
"Kôr,. piyf'siylr. Ahmed Nuri St-ki-

z•nc .nin "Himm· trn oğ'u,. isimli 
est ri h ;ı zırl;;nmışlır . 

Kov iu~umuz kı l işe elemanları. 
mızı "Y ?nık Efı-,. piyesin ie gö ·ter· 

m'"k le iir. 
Gençlı-re muvaffakiyt'tler dileriz, 

iki Çinlinin cür'eti 
Çinin, Cin li hDrp t•,irl c ı ir i n hilha,sn çok olıl uğu Klluto:ı e\•a letinde 

Japonlar lı ıı t'~ir lc ri zira . t i şle ri nde ç: dı;-tır ın \kt:\ \"c h ütl i,t .: lddl!•i l.! ki· 

ralanıakt adırl ar . O ıııı rı tı k adn çi ft l ı k i ~ ldcıt ve lıu c ~irl cr.lcn 'U .ı: kadarını 

kiralamı ş bulunan l1i r Anıt- ri k a lı tuh .ı F bir t ecrübe ynpmı ~ tır. l~ .. irl crdcn, 

Çini n en geri kalmış 1111 ıtık:ılarıııd a ı g~ lerı, o k un ı. y aı.m .ı lıil ni\·e ı h iç si· 
nemay a gıtın t!mİ <ı , sın ·m '.l. n ı n alı n ı tı ıl e ışitın enıİ ? otu.ı: l>.:\' ya~ l nrın i.:ı kad ar 

iki ÇinliJ i sc.'•y rır si ncnı:ı l a r .lnn birine göltırmJ ;. tUr . 

Sine mad a Lord Ihr.l inin bi r fılıni g ii.; t .: ri l nı ·ktey li . Z'lvallı Çı n lil ı· r 

evı;cl :ı fe na hnl Je k ork rn u ş l .ıı ı• , ılU \"nrd:ın çık:ın 'Cl'\'Rhı hrıbi ~ t: .> d en kaçıp 

ku ı-tulın nk U1.c rc ~ ..- r lc ı ind en fırl :ım ı l :ırdır. 

Ynrı zorla gi tıı clı:r i ne mnn i ol unca bir müddet ... onr.ıı :ılı ş•nı şlıı.r , nihn-

yet soİn t- maJ:ın zc\ k dt: tılmnğ·ı lı aı-lnm ı ;dard ıı · . 

Fil m lıitti ~i zıı 'T1 an i,e :.Hl a nc 1 ğızbr, du,·arın nrk:\ rnt'l gizlenerek turlu 

mucizdcr .) ,teren .. ihirb-.zın elini öpmek U.ıc.-rc perd ·ye do ru k'> , nuş • 

, 

isve~~ 
mıdır· 

bııııu 
f at-al 

cevelan ediyorlardı. rbiııde . 
ha iyis ı ni Polonya ha ' 
dik mi? ı\ıııı 

9 Nisanda 1ng.ilit ve ~i~r ı 
. lk ha ııt Qc 

yareleri arasında . 1 in ilıT tııQ 
haabi ceı ey an etli. g eode D-
dcniz donanması a~rg tıor.ıı" 
P. iman harp !(emilerıne ıeri 
Birçok Alman ıayyare ·ııde 

-ıer• 
ko~tular, bulutlcır u 
bir çarpışma o ldu. Alfll'rı 

lngilizler birçok 111 • . ld klarl 
lnını batırmış o ~. taYi' 
lar da birçok fııgılıtd° ed la 
tahrip ettık l erirıİ id 

1
' beri ~Ilı 

H~r iki taraf da bU bad•• 
ç'>k tt kzib ediyorlorsa 1~1 d 
mevcut olan hakıkat • bİ' 

·jdl 
donanma arasınrla cı l ll d 
ve dr-niz harlıinin vuku 11 eıfı Y 

. h8 ~ 
Norveç mesrlesı. o1' 

kadar daha böyle nırÇ .,,. 

bdeıe şahit o lacağımıı'11eçe 
rum Zıra fngilizler Nor 
·h . rısr· ı raç etmış bu lurıu)O jı~ 

·· 11erı 
Almanlar, çok ~~ ıb'" 

va kuwdleriyle fngıııı ,ci 
k ~ .. . 1 • çalış 
alına manı o maga 

Şimdiye kadar yapıları JJlrı~ 
kat'i neticesi a '.ırıaınadığ• 
birçok kanlı çarpı:rnala' 
miz lazımgdiyor. .1 

N rv"' iO 
Danimarka ve 0 "f. 

bugiinkü harp duruıtJU ~jr? 
gibi bir tesir icra edebi il 

t 
Fak ıt hu süaldı-n d~ . ne 

şeflerinin bu darheyı. 1,tı 

lüzumunu hissettıklerin' ~·" 
. rrı •' Alm'lnyanın D 101 ııırıfl' 

kontrolü altında huluıl' 
f aati iktiza~ı fır. ~eti~ 

Bu ' küçük rnt>':1 1~ < bl
1 

ceyş bakımından t>UY 

miyt":tİ Vctrdır . Je ~ı 
Almanya hİ sa~~ d" 1~ 

nizinin anı.htarını elıO ,ı~r· 
luyor, Müttıafik ıfooanrf'lııi 
denız se Y• ü .ef erine rııajrıı'1 

. g 
çin B • l tık dt>n izırır g" 
ve l u deniz bir Alıll 1111 

girt-c .. ktir. h'rl 
lki ıı ci 1914 cih 10 ı11a~ 

· ı. h·ıı 
1 

• 3dl~I LI f çı'(a sa ı erının oy11 51 ıı 

bu hıtrpte D.rnimttrk 9 

yacalctır. . tıırıd'tı 
Üçüncüsii ise ıcJ 

1
,J 

1 - de rı " yanın .~vıa.; üze ııı bjlf'l1t' 
• .k ı 'u ,, ,, 

nevı tazyı te 1u ,~ı " 
. rıı' ıı 

Alm •nla" Darı• 1 " 
1;1ıı' '( 

nıekle, bir erzdk an,,,. I' 
· D · ar'" .. ,it' o utorlar· ... ouıı tt•' 

için ah lubyı hafıfk tıı" 
1 • • • j.st. ' 
Norv~ç ıstıla:.• 01ı1~ ,il 

ka bir şekılde izah ,.c11 ıı11~~ - hıJ il' 
Atın~nlar anı d•~'· ,~ 

şeh• i istila t tselrt 011' ~ 
dan çıkarmak kolat' sı~'~tl' ~ 

ln~ııiz donanrJI 11,ıJ fJ 
altında l u un an dt !-1 ~ 
kıtaatı gönderrne~ırıı'*' 
kolay bir meselr 0

111
, ~ 

lım b11 serg·izt>şte ı' 
Bütün No·'"''' 



t 

'''"d• 
~iftçtmizle 

b'"' 0tıu.şmalar 
e f c if t • 

buc'. Yurddaş : Türkiye'de 
ç/~k. küçük bütün çift 

~er Yıl Ctın emeği mahsülü ola 
'>Q to Yuvarlak hesap dört 
~- ıı bu:r.d .. Oıt . ~ ay yetışıyor. 
tİııc ltııl)on ton bu~day demek 

JU~ ıtı'f~varlak hesap 50 lir dan 
'kur 1 

Yon liralık bir kıy!llet 
911 ~' • 
~ 'l!Yiik 

ıı~f' 1 Gstuveya küçük her ciftçi bir· 
8 edı 1•a ~~f! .istıhsalini yüzde on 
beri 11lıiş 400bı~ ton fazla buğday 
ds• •k 15 .bın ton fazla buğday 

J kt· rnılyon lira fazla para 
kı it, 

bir 
l \)ıd~ 
8 1ıe~ 

~ 
c~tk . . 

Yaı kı, <;if tci yurddaş.,. 
tr. 

111~ bux.da h ı- ·· - d ··~aft 5 Y ma su unu )'UZ e 
lir;ı ıtsarı yurdumuza 15 milyon 

sı fazla bir kıymet girecek· 

~t 
1ttı1tlllahsulünü ayrı, ayrı yüzde 

ırs 
ile ao !'ienin ve memlrket ge· 
'cıı k~dar artacaktır, orasını 
~ b duşün. 
~ illdc bu yıl hiç valrit kaybet· 

\,,:ahsu'ünü en aşağı )'Üzde 
' ağa çalış. Bunu yapmak 

tı 

~.~i> 'd .. 
~"Tııı t c e her yıl yetişen dört 

1~ı tıı~~ buğday yüzde t"lli artar 
Yoo ton fazla l uğday e

lf 1 'lıif 
ktir b~~ ton fazlo buğdıty ne 
~ ılır n isin? 

ltıisa I' 
~ O'~ı) d' 1 sana (Damla, Damla 
~ ltıa 11 'Yen atalar süzünün bü-
ıııı asıııı c 1 d k . . .. . an ::ın ırma ıçın soy 
([J 

ı, ~ııc, D 
11 rııu, dne Ton o1uf. Tonlar 
~Gh ... ) Buru unutma: 

1

' a fazla ek ve doha fazla 

Türksözü 

Bölgenin Sıhhatı Tarlalarımızda 
mücadele işi 

Şehirde ve köylerde sıhhi durum memnuniyet 
verici bir şekilde görülr,nüş bulunuyor Pamuklarımızda yaptıkları za· 

zarlarla Adana çiftçisini zaman za· 
man büyük maddi felaketlere sü· Son bir ay zarfında şehrimizde 

ve vilayetimize bağh kaza ve köyler· 
de halk sıbhatının ç<>k iyi geçtiği 

ve hayatı uınumiyeyi tehdid eden bir 
vaziyet kaydedilmediği memnuniyet 
le gÖrülmüştür. Bütün sıhhi teşek· 

küller normal çalışmalarına devam 
ettikleri gibi mü~ssesatı sıhhiye de 
halk için cidden faydalı hizmetlerde 
bulunmuştur. 

fiu müessesel~rden Adana do· 
ğum ve çocuk bakım evinde 142 
kadın yatarak ve 326 kadın polikı· 
liniktc muayene ve tedavi edildikleri 
gibi ayrıca bu şübede 59 doğum 
vakası olmuş ve annelNiyle birlikte 
s:hhatta olarak evlerine iade edil· 
mişlerdir. 

Doğum ve çocuk bakımcvinin 
çocu: sergisinde de ıt çocuk yata · 
r<tk 927 çocuk da ayakta muıtyenc 
ve tedavi edilmişlerdir. 

T rabom mücadelesine gelince: 
Tralıom ha~tancsinde 23 lcişi yata· 
reık t•davi edildiği gibi ayrıca 110 
kişiye de gfü: ameliyatı yapılmış ve 
481 trahomlunun muayenrsinden 

( Ger isi altıncı ~a hif tdt>) 

Ziraat kursu perşenbe 
günii f ctaliyete g~çiyor 

Ziraat mektebinde açılacağını 

daha evvele!! de haber verdi'?imiz 
ziraat kursu P'"rşenbe günü ;ıçıla· 

caktır, 

Birçok köylerden müracaaılar 

tt-vali ttmektedir, 

f.ızla k .. zan iırmış oluruz. 

Pamuk mahsulümüzü ~n aşağı 

yüde ) irmi artlırmak s~nin elinde
dir. 

Kolları sıva, pamuk Cl"rıgine a· 

tıl .. 

Buğün Halke vinde 
koro ve konferans 

Bugiin saat dört buçukda. Hal 

kevi neşriyat kolu azasından Veh · 

bi Evinç tarafından hoparlörle ço· 

cuk ve Milıi Hakimiyet mevzulu 
bir konferans verilecektir. 

1 
il rükleyen ''Earias,, haşeresine karşı 

geniş mikyasta tedl>irler alınması 

alakadarlara tebliğ edilmiş ve bu 
tedbirler tatbik sahasına çıkarılmış. 

tır. 

Bunu müteakib yine hopar

lörle yine Hılkevi Koro heyeti 

tarafıı~dan muhtelif ve seçilmiş 
parçalar söylerıecektir. 

5 Kanunsaninin 
güzel müsameresi 

Dün akşamdan itibaren çocuk 
haftası başlamış bu'unuyor. Bu gü · 
zel haftanın ilk güzel eseri dün ak· 
şam Gazipa~a · ilk okul salonunda 
5 Kanunsani ilk okulunun verdiği 

müsamere olınuştur. 
Galebelikden taşan bu salonda 

mini mini yavrularımızın çok mu 
vafft:k olan hu gecesi yüzlerce ana 
ve babaya ümid ve gurur verici sa· 
atler yaşatmıştır, 

Hem Çocuklarımızı, hem de· 
ğerli öğretmenleri takdir ve tebrik 
r-deriz. 

Kız l sesinde gönüllü 

Hasta bakıcılar kutsu 
Kız li5esinde açılmış bulunan 

Bu tedbirler sırasında olarak 
zeriyat erken yapılacak ve tuzak 
nebatı ekilecektir. Gerek Earias ve 
gerekse penbe kurd, bamya neba
tının meyvelerinde de tahribat yap· 

· maktadır. Bu itibarla, bamya, eari· 
1 as haşeresine karşı g.ıyd iyi bir 

tuzak nebatıdır. Her evlckdt:, bir 
sıra bamya ekilecek ve Üzerlerine 
arız olacak böcek tırtır ve purl.::.la 

iyle birlikte sökülüp yı.kılacakhr. 
Pamuk tar!aları civar ve kenar 

larını:ı yabani melvaselerden te 
mizlenm•si ve hasadı müteakip ta7. 
la artıklarının, bilhassa kör koza· 
ların behemehal ve tamamen top· 
!attırılarak yakılınuı da faydalı bir 
tedbir olarak k;ıbul edilmiştir. 

Tohu oluk, ıkır ci atız kozalar· 

·ı d. n alınacıık ve hasadd11n sonra 
tar lalar derine~ sürülecektir~ 

Cumhuriyet ilk okulunun 
1 dün ver.diği müsamere 

Cumhu•İvet ilk o'cu1u tahbele· 
ri dün a.;ri ~in~m:ı ia g izd bir m:i · 
samere vermişlerdir. Mektep id,re
si sinema salonunıı talebelere tah· 

1 
sis eden ve ayrıca t,.msilden sonra 
bir film göster~n a"'ri sinema mü. 
dürü Rernzi Morbene tı-şekkür et· 
mektedir. 

Bii adam dün 
kaynanasını bıçakladı 

"Gönüllü Hasta Bdkıcılar Kursu. 
nun dtrsleri hayli ilerlemiştir. Üğ
r~ndiğimize göre bu ay sonunda 
dersler kesilerek kırsa dev-im eden H ılil Gül isminde hi ri kıtyna • 
kızlarımız imtihana tabi tutulacaklar nası Ley layı bıçakla yaralamış ve 
ve muvaffak olan talebelerimize karısını dd te~m·, yumruk ve to. 
dip'omalaıı veriitcektir. ! kat altıoda bırakmıştır. 

Zabıta Halil Gü•ü yakalamıştır. 

== , Alacak yüzünden çıkan 

Çocuk s e v g i s i kanlı bir kavga 

C>, ,, s... . 
~ I~ "•gı ' 
\ Ql~ilıı·nı~, neşenin, ıztirabrn en 
. <ıc:lik Udur. 
1~ı sevg· · 
~. 11 <ıb 1 k 151, çocuk neşesi, ço. 
~'ltıı 7 adar boyasız bir hiıvi 

l'lıııı 
~ e'ı 2'0?.le · 
~~~ Ctiııdek~ındeki duru · bakı~ı. 
ııd 3as1r.1 bı taze aleşı, yılların 
L" bııı O?dugu bir -gövdcnın 
~1t ll'ıak 'k • . 
"'t ltıadd . ım ansızdır. O. hı· 

't at<l edır. Ttbkı içinde bir 
~ 1 

1 rıı bulunınıyan mukattar 
~ltıi, b• 

t kap · · ' ıçındcn, üristal gi-

,- 00N0N MEVZUU _ı 

bı bir su n as ıl ılımatla ıçilirse, çocu· 
ğa da o ıtimad kadar büyük bir ümid
le bel bağlamak Jaıımdır. A_ncak, o
nu, bır nehir gıbi, deltasından değıl 
kaynağından alıp muhafdıa etmek, 
başı boş bir su gibi korknlu va Hler· 
den g-eçirmiyerck, rengini, kokusunu 
safiyetini ka lılamamak şarttır. 

Çocuk, yuvanın. neşesi, $11addi, 
en bihük, en kıymetli varlı~ı. ayni 
zamanda çözülmez bir bağıdır da. 

Çocukdan sayğı, çnc11kdan sev
ği beklenirse, çocuğu Sdymalı, çocu
ğu se\.·melidir. 

Onun sevğisi, sevği çeşitleıin:n en 
sağlamı, en ölmezidir : Aşkdan. pa
rad::ın da üstun l 

Çocuğa gösterilecek en büyük 
şafkat, en temiz :.evgi, en yüksek şu

urdur. 
TANGÜNE.R 

Bahri Giro ismin fe biri Hdsan 
Bası i İsminde birini alac~k yüzün· 
dtn hıçaklamıştır. Bdhri derdest edil 
mişti'. 

İki sabıkalı dün 
bıçak la d ·Jello etti 

Mehmed Gcızyacı ve İbrahim 
Orb göz isminde iki sa~ıkah Yağ
cami civarındoki meyh1n!de bıçak 
dijellesu )'aptıktan sonra yakayı za· 
~ ıtaya vermişlerdir. Suçlular adliye
ye sevk tıdilmişh rdir. 



Bölgenin s1hhati Ulusal t'gemenlik bayramı 

( Beşinci sah;feden artan ) 
\ ve çocuk haf asını 
1 bugün kutluyoruı 

başka 60450 vatandaşa da dispan · 
serlerde ilaçlama yapılarak bariz 

faydalar elde edilmştir 

Adana memlekt hastal'esinde 
ise 272 hasta yatarak ve 2118 has 
ta muhttlif scı vislerin polikrlınıklerin 
de musyenedrn geçirilerek ayrıca 
455 laboratuvar ve 141 rontken 
muayenesi yapılmıştır. 

Adanada ve kazalard<tki sıhhi 
1 

teşekküller halk temizliği ile mun· 
tazam mtşgul olrruşlardır. 15 gün 
Jük temizlilc mücadelesinde 98 köy 
aranmış ve l u ~öylerde 19711 ki
şi temizlik muayenesind~ n geçirile-

LJek 3593 ev ve 56947~ parça ev eşyası 1 

da tathirata tabi tutulmuştur. Hal · 
kın temizliğine ve ttmiz olmasır a 
büyük dıkkatlerle gayret edilmekte

dir. 
Trahom mücadelesine hr gün 

biraz daha hız veri mekte, Adana· 
nın büyük dertleıinde biıi o1an bu 
menhu., göz hastalığıyle gtçrn yıl · 
larra nazaran daha sıkı ve esasi 
bir metodla uğrr şılmakt;.dır. Bu fa 
aliyet ciimlesırıdrn olarck 1940 yı· 
lınıo ilk iki ayının rakamları büyük 
lir ~ akıkatı if~a etn ekttdirl<"r. Bu 
kı~i> n üddt ı zarfında 920 trahomlu 
Vf' 7f 6 tıa~ omrnı vatand<şın rnua
yt ne t'dildiği ve dispansnlerde 
28934 ilaçlama yapıldığı gibi tra
hom hastanesinde 41 hasta yatarak 
ve 58 hasta da ameliyet !"rileıek 

\edavj edilmi~lerdir, 

( l3iı·inci ııahit'eden' artan ) 
caddeden yürüyecek ve dörtyal ağzı
na geldiklerinde oradan her talebe 
kendi okuluna döııecektir. 

6 -- Okullatına döuen talebe
ye okullarında belediye tarafından 

şel<er dağ'ılılacaktır. 

7 - Saat 16 da talebeler Namık 
Kemal okulunda toplsnacaklar Bele
diye ve Çocuk esirkeme kurumu ta
rafından hazırlanacak kamyon, oto· 
mobil ve arabalarla bir gezinti yapa 
caklardır. 

8 - Bu ıece Halkevi tarafından 
konferans ve müzik neşriyatı yapıla
caktır. 

9 - 23 Nisan Ulusal Eğemen 
lik bayramı olduğundan Hususi ve 
Resmi bütün daireler gündüz bay
raklar la donanacak ve gece ışıklan 
dırılacakt ır. 

10 - 24 Nisan Çarşamba gü· 
nü saat 9 da Namık Kemal okulu 
salonunda Çocuk Esirgeme kurumu 
tarafından bir yaşından btş yaşına 
kadar çocuklar arasında_ gürbüz ço· 
cuklar müsabakası yapılacak ve ka 
zananlara münasip hediyeler vetile 
cektir. 

-------

Pamuk ve ~oza -- KiLO 1'.All 

CiNSi En az / En çok 

1 Koza 
K. s ı-K. S· 
00,0~0 00 

-00 1 00 ~parlağı 

R ADY o 
( Dördüncü sahifeden ) 

Necip Aşkın 
22.15Memlf'l<et saat ayarı. Ajans 

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

22.35 Müzik: Cazband ( Pi.) 
23.25 
23.30 Yarınki 

nış. 

Progr_am, ve Kapa· 

- Saat 14 de Tan, Alsaray, 
Asri sinamalarıodd çocuklara parasız 

sız sinama gösterilecektir. 

11 - 25 Nisan Perşembe gü 
nü Çocuk esir gem~ kurumu tarafın 
dan çocuk oyun yerinde dolap salın 
cak ve saire eğlenceler tertip edile
cek ve bugün saat 17 de bir çocuk 
balosu yapılacaktır. 

12 - 25, 27, 28, Nisan günle
rinde okullar ken ii programlarına 
göre müs ımereler ve eğlentiler ter
tip edecek lerdır. 

13 - 27 I Nıs:tn Cu nartesi gü 
nü sa:ıt 14 30 d<1 lık0kullar arasında 
Namık Kenul oku 'u:ıda Voleybol 
maçları yapıla taktır. 

ALSARAY 
SINE~1AS1N'DA 

Bu Akşam 

Üç Buyuk Artist 
Moren O. Sullivan - Virjina 

Bruce - Franchot Ton 
Tarafından l:Ii~~i ve l leyecaıılı 

Bir tarzda yarntılnn 

·ı l . . d ·ıı~rde mı e erının o enı "' 

k.. ıdır. 
yapabilmeleri im ansı catı 

kar
8 D Bütün bunlardan çı Not\'t 

yegane netice, Alın~~~·' Nor\leçl 
lsveç'i işgal etmeler~cıır İ·ıcıerİ !ft<' 
hillerini tutmakla mutte 

1 ~ 
• 1ıkoyrrı•. 
ımdadına gelmekten a 1 ketııı b·ı· 1 L"k. 'k' rnern e " ye ı ır tr. a ın, ı ı iş ~ 

zi seviyesinden dolayı bu 
olmayacaktır. . S 

h eketı 1 Almanyanın bu ar jrı e 
. . "ttefikfer 

dinav devletlrrını mu . bU de' 
ne kavdetmek oldu. Yanı .~ 

- ,AlıW 
!er mütttfıklerin yanında "0,ı•r 

. f nUı 
ya karşı cebhe almış bu u 

. yardı 
Norveç, müttefıklerı • ı.ir 

'·'ki LI' davet ederse, burası ha~ı 
ı• 

sahasına dönecektir. lsveÇ 
0 ~ıir 

d .. ece 
Almanyanın kucağına uŞ 

ls\'t< 
Almanyanıo gözü zaten. ? 

-·ı (Jll mir madenler ine.le degı 

TAN SineıJlll~ 
. Bu Ak••"' J3İ~ 
iki TürlCçe Sözlü fılrn rA'-"° 

t - FREDERIC . edılt~ 
Tarafından Temsıl ~ 

Kara Kor.~.~·~ 
Heyecan ve Kahram~nl ya''I 

Avukatların manevi vasıf 
tarından mi\li ahlak 

( hdnci S• hıfeden artan ) 

-M~temiır 00 
Koza parlağı 

Klevlanci -00 
Kapı malı -

1 

00 

ı~ 

00 

i K i A Ş K 2 - PE ~w.:· ~U 
-ı. ARASINDA ŞANPıvq rıı~' 

1 Fransızca Sözlü Gjzel film başlıyor Türkçe Sözlü kornedı 
Yeni kanun gerek bu gibilerin ve 

g rek memlekete zalnıı kursak • 
ı:riyle boğlı olanların ' dillerinde 
kulturlcrindc ve aile hayatlnrın<ln 
bugUnc kadar milli menfratler.e k:ırşı 
:yabancı olanlnrı son olarak bıı· daha 
imtıhnnn çekiyor. Diyelim ki bu sOn 

Klevland çi. O 
--

-~11 --------------Yapağı 
~ ~ 

beyaz 

' 
Siyah -çıcır 

Yerli yemlik' 3,62 \-tohumluk - HÜBUtjAT 
-jmtihnn olsun. ) 

Buğday Kıb. , 
1 ,, yerli 00 

1 00 Arpa 

TecrUbeli ve emeklar Ustadın bu 
ynzılarını okurken titreyorum: bize 
en çok f cnelık ynpaoların daha doğ· 
ra~ıu yapmak kabiliyetinde olna!nrın 
bu ne,·i kara ve kirli ruh taşıya" 1 _i~suly_a __ l_,,..,.----ı----ı 
( Piç) ler olduı",'llna inaoıyarum. Yulaf _ 00 ____ 

1 
___ _ 

lçtimni nizamda çok faal rol ~y: _!)elice . 1.........:0=-----ı----
Dnynn fımmc mUessesinc o nevi kırlı Kuş_yemı 1-----ı 

Emsalsiz Güzelliği, 
• • ef11' 

Jestlerile Bütün =:ıırı 

Meraklıların, 

· ol~" 
ve teshir e mıŞ 

Şahane Yı\dıı 

~ t? . . ııtiJ1 
• lmperio ArJe 

1 9 4 o adamlar giremezler mtıes~.:se 0 ~adar 1 susam 00 

mUkc:rr.mel 1'urulmuştur kı ecnebı nıad·ı Livtrpol TeJgrafları ~fJ 
deleri içirHı alamaz arızi sebeplerle 22 I 4 I 1940 ' l ·~ Senesi • İn 
duşcnhr olmuşsa mUesseseden onu 1 l:'ene ~onıım ~/ fT 9, lÇ ~ 

1 

teC'rit edecek teknik~. unsurlar ~e~cut· Hazır 1 8 09 Ja ~.,,, Ql9(t' 
tur. ~inaenale.)h 1mtıhnnı ~ımdıden - 7-9i'f ı ı. ı!!f ~~ .!! Büyük t' ilmi 
kazanmış oluyoruz. Vadeli · l. 7 97 1 ,J: ~·::"":l.lı=-:•::::_._:_:~=..:.:=::.:~=-' ~---------

A, ukııtlık m(~hkine kabul olun· _V:..:a:.:d:..:•:...:'i:__l_ll ____ _ 
nınk için ikiııci mlıhim ş:ırhn manevi 1 Hind hazır 7 15 
'nsıflıır olduEunu vc bunun için de en 1 Nt:vyork lO BB 
bcışda n illi DhU k gddibini ı.Ö.) leı lun 
buııun kıınunlnrımızda dııba az vazıh 1 Kambiyo ve Para 

AV ş E 
I ve 

ifade edilmiş bulundutunu kayıt et• 
mi~dim . .) azımı bitiriı·k~n knnunumu
%UP ruhunda milli ahilik 'n~fınm ka
fi derecede n un dl miç ol<lugunu gö-

iş Bankasından al~nmıştır. 

1 Lıreı ı 
l<ayışmark == == 

Türkçe Sözlü 

Şaheseri Yarattı 

ALSARA'YK !~~ TA Frank (Fransız ) _2 _ _2!. 
Sterlin ( ingiliz) _ 5_ 2!_ 
Dolar ( Amerika ) 149 ~ 
Frank ( İsviçre) 00 00 SiNEMALARlNDA 

U or , uzuh,uzluk ve n:ulıhemi_yctin 
J .) 

1 d . 1 d' ı b. tatbik edenlrr tarafın :ın ızıı e e ı e ı· 

Jece~ine hu kum veri.) oı·um. 
Avukat 



Sahi e 7 

• 
sW 
1 

BU AKŞAM 
jsıfı 

AS Ri 
SiN EM A iki emsalsız film birden 

TL. 250 

~'Dorothi Lamour'un en son ibda gerdesi 
8~ 

\ 

AŞK FIRTINASI 
Ayrı G •• r · l • K ca u ı y en ur şun 

ıoı•~ 
o,ıar 

A şk, heyecan müthiş sergüzeşt filmi 

Bugün gündüz. matinede • • 

~şk Fırtınası - Gürleyen k u r ş u n 

j,J~ 
~~ 
,ıe~ 1 ~. 
~ ıvı ·• 

ilin 
• 

~ llsabaka ile memur alınacak,, D. · 
ıır ~ 

•''

1 

~~İtyolları umum müdürlüğünden 
~~~; lise derecesiııde sanat oku'laıı mnunl;.rırıdan a~kt:rliğini ya ,,· 
~''fi c s.1hhi vaziyeti demir> ol hizmetine elvrrişlı bu1un mlardan 
~'ab}~lı~ti•ilmek üzeıc müsabıkıt ile 20 memur alınacaktır. 
~"tıj~ il li ede okunan fızik ve riyaziye dersleı ind~n yapılıtc tk ve 

'ab kc k mc\izu üurinc bir yn zı yazdırıl;ıca tır. 
<ı tııa~.•da ka7.ananlara 7 ~ lira ücrc:t vı.-ııl c ct"k ve i farenin gfüte
·~' kıi,"1de stı.j yaptırılarık mu..,affak ola llar kısırn şdliiine teı fi 
,dt ~"1· l\ısıın ştflrri devltt dcmiryollarının tamiratı müte n:a lıye 
~b da :~tır~lrnakta olup ücretlcrin ıltn baş\ca ken w~ri ıe ayrıcd ika
~alb;ık ah,ıs f"dilnı ektedir. 
·~~ktır, ~ 4 .. ma~ıs . 940 cu n~rtt"5İ giioü şaat 1? işletme mnkrzin !e 

qlı~, . alıp lerı'l aşa~ıcJa gc:uterılen vesıkalar ıle H •ydarpiişa , An
ı,~ t'tıQrjsır, Kayseri, Malatya, Adana, Af yoı, İzmir v.: E.rzurum-ia 

d 'lıQ,• Utlüklerine nihayet l ı mayıs . 940 çarşaml:>a günü akşa • nına 
''1P \! Caat tJJ' 'Pl,,i ctın"ler i i la'l o'unu r. 

~ ika: b:, aber gr:tirt ceği şunlardır : NufıJ . hüvi yd ve!ıbsı. as
~1•l~rj 1

' •yi huy kağıdı, tah i vesık iSt, haşka yerde çalışm ış ın 
y~ 1 Cvlı İse evlenme cüzdanı. 20 - 23 - 26 11744 

~~ ~' "n Vilayeti vakıflar müdürlüğünden 
l\tf k 
L- asap ve sebze halinde dükkan icarları 
'\~le L 

• d' "a h ~kkarı ousund ~ yrni ien yapılmakta o lan vakıf hal içindeki dört 
flq~~tirı~Ylc btş sebz•ci ve meyvacı dükkanının inş tatları Mdyıs 
~~~"ktırc •ktllcıl ve 1 Huiran 940 tarihin Je kiracılara teslime

: f"Yarı· Kasap dükkanları gilyet temiz V<" divarları iki metre 
~ c b()ı s kaplama ve altları müzeyik döşeme ve her dükkanda 

l'ııt,ı "ll t . 
\ (( d,,tı b· l"sısatı ve emaye lavabo ve demir parm"-klıklı ve tel 
\t~, SQ) ~ tr şekilde olacaktır . Bunların her birinin birer senelik 
~ ~c "cer li~a icar bedeli tahmin edilmiştir. Sebz~ci dükkanları. 

'l ı 1ii.hıar'~oışliğine göıe kira tahmin edilmi~ ve taf.,i l atlı itan vara-
'~ arına ~~(l yapıştırılmıştır . 

"c brş Sebzeci dükkanının ihalelerini 3 / Mayıs 940 Cu. 

!Seyhan P·T·T· Mü- 1 

dürlüğünden: 
1 - 935 Lira 47 kuruş keşif 

bedelli Seyhan P. f .T. binasının 
tamiri açık eksiltme suretile eksilt 
meye kor ı uln uştur • 

2 - Eksiltme 2 - 5 · 940 Per· 
şcmbe günü saat 15 de Adana fa 
Mijdürlük binasında Arım Satım 

komis)"onunca yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 70 lira 

16 ku•uştur 
4 - t'alipler tamirata ait şart 

name ile k-.. şif ced11ellerini ve muka. 
vele projı-sini ( mesai dahil in ie ) 
hngün miidürli.ık kalemine müraca
atla görebilirler 

5 - Taliplerin ıhale gün ve sa· 
atincic muvakkat teminat rnakbuzu 
ve Seyhan nafıa müdürlüğündrn hu 
iş için alırımış ehliyet vesikası ile 
birlikte komisyona müracaatları. 

16-20-24-28 11730 
Zayi askerlik vesikası 
Nı~dt. J~ndarma kıtasından 931 

srnesinC:te aldığım 51 sayılı a3ker 
lik ve~ıkamı zayi ettim. 

y, nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını i l a~ ederim, 

Seyhan mahallesinde 322 
doğumlu lıkender oğlu 1 

Süleyman Zeyrekgil 
11751 

İlan 
Seyhan Vilayeti M. H. 
müdürlüğünd~n: 

1 - Husu;İ muhasebenin ihtiya· 
cı olc:n (43) kalem matou evrak ve 
defterler (1184) lira (66) kuruş mu
l\:.tmmrn bedel üzerinden ve pazar· 
lıkla yaptırılacaktır . 

'} -- P c1zarlık, 94J senesi N ı sa-
nının 29 uncu pazartesi günü saat 
(10) da vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. Pazarlık vaktinden 
rvvel Hususi muhasebe veznesine 
)atırılmış bulunması lazım gelen kat'i 
pry parası miktarı ( 177) lira (70) 
kuruştur 

3 - Nümuneln 'e, şartname ve 
mukavelename her gün Hususi mu· 
hasebe kaleminde görülür. 

11747 20 24~27 

NEKER 
Saatları 

lsviçrede rasathane takdirlerini 
kazanmış!ır. 

Zaıif dakik ve emsalsızdır. 
Adanada saat kulrsi karşısında 

saatcı Vrhbi Çömelr·k de satılır . 
11710 6 - 15 

ma günü saat 14 de vakıflar idaresinde yapılacaktır . 

Dükkanlar 1 / Haziran 940 da kiracılarına teslim edilecek ve o gün 
alış verişe açık bir vazivette bulundurulacaktır. 

isteklilerin ve fazla izahat alm3k i ;teyenleıin ihale gü ıüoe ka Jar va -
&oflar idare$İne müracaatları ilan olunur. 

23 - 26 11652 
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A':lana askd'
1 d•": 

. 
KELVINATOB 

Bu sene alacağınız soğutma dolabı: 

" Kelvinator" Olmalı 
Çünkü: 

'' Kelvinator ~' Dünya da en tekamül etmiş, 

az ceryan~sarfeden, zarif ideal, bir dolaptır. 

M. Tahsin Bosna biraderler. 

Abidin Paşa Cadd . 

~ 
alma komisyo~.·;~ıY1~ ı,e· 

Ariana garnizonu 1~ ç rıısk~ 
sonuna kadar yev~i jhtr; bİll 

l tinde alınmak şartıyle ye kO 
taze bakla açık eksiltıPe 

dır· 
muştur. . 900 lir• 

Muhammto bedeh 50 kıl 
1 •• lık teminatı 67 ır 

tur . çırt 
Eksiltmesi 29·4·940 1111, 

- 1tın• 1' 
gür.Ü Adana asken 5 8'1i »• 
misyonunda 'yapılacaktır: le ~-
de talip)erin teminatlır•Y , 
caatları 11720 23...,.2' 

14-18-_ _./ 

---~--•.:::.--- 'a ·---- -Bu gece 11e 
Nöbetçi ecz3 h

3 

Hu .. kumet yanında ·d~ 
h esı 

1 k t cıa ao sti amet 

y egiine mesire mahalli ola o Atatürk parkı yanında ~TÜR. K. S Ö Z 'el 
Kır Kahvesi açıldı 

Her türlü içiltçek şeyler, pazardan maada günlerde 5 kuruş; nargile 
ve dondurma, her yerde olduğu gibi, on kuruştur. 

Bütün kış dumanlı kahvtlerde oturmaktan bunalan sayın halkımız te. 
miz hava almak üzere kır kahvesine buyursunlar. 11712 

Pazar günleri bütün meşrubat 10 kuruş 

Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kurumuna 
Yılda Bir Lira verip Üye olunuz 1 Çocuk Milletin en kıymetli hazinesidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

R. C. A. 
nın 

. GAZETECiLiK- MATBAACIL.1 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü 

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 
. 

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

T .. k ··ıO ur so . 
Cilthanes' 

~ ,,, ' 
En modern vasıtıı 

ol 

mücehhez bulu11111 

1•~ 
k 1c 8rı . 

Kitaplarınızı Şar ·ı.J . cı" , 
Avrupa kan nefis bit 'fi'~ 
görmek istiyorsanız . .

1 
• 

Cildhanesine gönderil>• 

Hiç bir hizmet istemeden 
bir sene çalışan 

Bataryalı 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renlcll 
, baskılar sürat ve nefasetle llıb 

edilir . 

Zarif sağları> 
1•~ 

•" . ~·f Bir cild, bölgede ant .. ceı~ır-
sözünün sanatkar .,,u 

• 

elinden çıkabilir. 

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

1 

Nevyork B. 
\ 

Modelini mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo : 
Abidinpaşa caddesi 

11521 

Çoeuk insanların çiçeğidir. Seviniz okpyımz fakat öpmeyiniz. .... 
Ço~iık Esirgeme Kur~mu Genel Merkezi 

or. Muzaffer Lokmatl 
iç hastalıkları mütehassıs1 ~~ 

"'~ hastalarını Hergün muayenehanesinde 

başlamıştır • 

Mürettip alacağız 1 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti- 1 
yıç vardır • ldarehanemize ILÜ· 

racaatları 

Macid 


