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--- Sahip ve Başmuharriri ---

Ferid Celal Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onaltıncı Yıl - Sayı : 4712 

lel~fon: 8Jfı - ADANA GÜNDELiK 1 YAS! GAZETE P. K. 44 5 Kuruş 26 Nisan 940 Cuma 

üzerinde Müttefikler 
Stavenger 

Oslo 
şehri 

yakınında ve 
kapularında 

J 

"• "'•nya Almenvave 
Alman)arın ileri hareketi heman bütün bölaelerde tevkif o 

'.. 1 I ~ f •&1ıwaaı vesaire ve edildi; Narvik mıntıkasında ise Almanlar ablokada 
'"':k•t petrol için bir 

oırnadı. 
Londra : 25 (R•>yter) ·- Şimal 

ccbhesinde harp şıddetle devam et 
mektedir. 

11 Gelen haberlere aöre müttefikle-
11i:ı "' o 
~ttş 2 rin Tıondhaim'e yürümesine mani ol-
b : 5 (Radyo) - Alman· "Om mak için sarfedılen Alınan gayretleri 
c . •nya murahhas heyctltri akamete u~ramıştır. 

tr1 d·· g 
0 rduncu sahif~de ) Bu şehir dışındaki hava me' da-

nını Almanlar kuvvetli bir çember 
içınde muhafaza etmek istiyorlar. 

Muharebeler neticesi Tonker ka
sabac;ı baştanbaşa harap olmuitur. 
Halk açıkta kalmıştır. 

Cenuptan ise Almanlar üc; koldan 
yürüme~e çab~lamaktadırlar. 

Elberon'un 40 kilometre şimalı 

Meşhur bir Fransız 
. muharriri geliyor 
Istan• uı ; 25 ( r"lefonla ) 

şarkisinde Alman ileri hareketi dur. 
durulmuştur. 

Kez.t Gudburg vadisinde de Al
manlar durdurulmuştur. Bu mıntıka 

Oslo ovası yanındadır. Almanlar b• 
bölgedeki kıtatlna tnkvıye:yetiştirme
ğe çalışıyorlar. 

Hemen bütün Nor veçte hüküm 
sürerı kar fırtınası 
uğ"r atmak tadır. 

hareketi sekteye 

liirk - Yeni Zelanda 
askerlerinin hatırası 
t 

~~'''lırnız Fevıi Çakmakla yeni Zelanda seferi 
""tler kumandanının teati ettiği mesajlar 

ı Tanınmış Fransız muharrirlerinden 

Georges Duha mel bir kaç konff raus 
vermek üzere yakında memleketimi

ze gelecektir: 

Stokholm : 25 (Radyo) - Ceb
helerd en nlınan malümata göre, müt
tefık J..uvvetlt:r Staven2"er şehri şar
kında yerleşmişlerdir. 

Diğer taraftan"müttefiklerin Tron 
haim üzerine yürüyüşü devam edi
yor. 

( Ge•isi beşinci sahife~e ) 

\1eç vahim 
~ Vaziyette ! 
~tl:------
~ •ahdin mesajı 
l~ın : 25 (a a.)-Tidningar. 

' '•rnbyroo, yazıyor: 
.'~t~'a.hil muhafaza gtmileri 

b~, ~homstad açığında de· 
t ı llrıa 
~ ıc•t, n 5 Alman vapuruna 

:~~·I •ularını terketmek tmri
~ y ttd' 1•fıtıd ır. Bu vapurlar, Alman-

ttr1 _an rnayn tarayıcı gemi 
. '•im· ~11ttidir ış olan Norveç balık· 
~ila • ,, 

t~tc eııarısının verdiği bir ha· 

'1~ d~, Malmö şehri ahalisin 
' td 1 V 1 ~iıı b 'n erin şehri tahli}e et· 

t~•ht ~21'1ıklar yapılmıştır, 
C~,i . llstavc Adolphe, isveç 

81 beşinci sahifed~ ) 

._v~et bava 
lle\Traları-

~a~ '---
ı.~111;: 25 ( ras ) - Ste· 

~ arı : 
o~ 

~ lltıın . 
t tack ••vasi mahafilindc 
~~tt }'hakınında yapılmakta 

1
) •va l tt Ve manevra arının 

\ t, ll'ıanasına işaret edil· 

'iti 
~i b~"Yttlcrin b"" -k Ok- · 
d. Ut.. uyu 
"'•tı lln filoları ile büyük 

L.. Ve • ..._ •stikşaf hava te· 
~ .... ev 1 • . k ra ara ıştıra et· 

.Mareşnlimiz Fevzi Çnkmnk 

Anknrn : :?3 [ Hııcıu.:;'i muhabiri· 
mizden ] - Mı .. ırdnki Yeni Zclnnda 

1 
seferi ku•;vctleri kumnndnnı Gcrıcrııl 
B. C. Sbel Turk ordıı,ıınn t~bligi rı 

cnsi.) le ~lnrcsnlirııız Fevzi Çnkmıığn 

şu menide Lir m:ı-.nj gön icrnıi~lcr· 
dir : 

( Geıisi dördüncü salııfede ) 

( Gerio;i dörduncu ~abiftde ) 

Başvekilimiz petrol 
sahasına hareket etti 
......................... llİlll ................ .. 

Bugün Adaoadan geçmeleri pek muhtemeldir 
Ankara: 25 (Türksözü muhabirinin telgrafı) - Başvekilimiz 

R•fik Saydam bu akşam 19.30 da hususi bir trenle Diyarbffkıra 
doğru hareket etmi,tir. 

Başvekılimiz oradan petrol •ahasına gidecektir. Ba•vekile 
İktisad Vekili ile :maden tetkik arama umum müdürü re· 
fakat etmektedir. Başvekil bütün Vekillerimiz tarafından teşyi 

edilmiştir. 

lngilizler dün Si/ti 
alt üst ettiler 

Scapa - Flova akın 
Çörçil ve Alman cep kruvazörleri 

Londrn : 2:> (Royter) - Alman 
haYn filolnrı Scnpn·Fl°'· UcıtJne yeni 
bir nkm yrpdılnr. Fakat bu baskında 
evvelkileri gibi hiç bir zarar yapa· 
madı ve netioe vermedi. ıJUşman tar 
ynrclcrinden birisi Scnpn-Flov'un bir 
soknğını mnkineli tuf enkle tnram1)', 
fnknt bir tek kişiye isnhet olmamıştı• 

/ 

~--

-

( Gerisi llçUncU snhifede ) 

.i .. J;i .. t·.J:t:t"I · 
Ankara: ~:> (Telcfonln) - Emir 

Abdullah ikinci defa olnrak memle
ketimizi ziyııret edecektir. 

Bu ziyaret onbeş mayısdan son-] 
ra olacaktır. 

• 
Anknrn: 2;> (1 lususi) - lzmir 1 

gazetelerinin bildirdiğine 'göre, Y 7\- l 
mnnlnr: dnt;ının Çnrık:dere mevkiin· 
de_ buyuk bir_ heyelan boşlnmıştır. 



Sanift ~ 

Sanat okulu me
zunu kızlar 

nasıl çalışacak? 

~--------- * -----------

Ada na Maarif MUdOr . 
IUAUne Yekltatin glind•r· 
dig l talimatnam ed e ne gibi 
,artlar var ? 

------- . --------· 
Maarif Vekilliği tarafından kız 

sanat okullariyle akşam kız sanat o· 
kullarında tekamül atelyelcıi açma· 
ga brc1r veriı.iigini yazmıştık. 

Buna ait talimatname vekillik ta 
rafından hazırlanarak Lütün alaka

clarlc ra tf'bİiğ edilmiştir. Talimatna· 
meye göre: 

1 - Kız enstitüleri ve akşam 

kız srnat okulları mezunların fan ba 
zılarının dahJ yüksek derece biıtah
silt: dtvam etmiyerek hayatlarını ka 
zaııaiıilmek üzere atelye açarak ser 
i>f'st çalışmak ve l unun için de ev 
Hla ameli bilgi ve mesleklerini da
ha çok arttırmak iste iikleı i yapılan 
iı ctf,.melcrden anlaşılmış olduğundan 
alelye açarak hayatlarını kazanmak 
isti"en'erin ameli bilgi ve maharet· 
lerirıi arttırmak ma~sadiyle müte 
davil snmaye-;İ olan okullardaki si· 
pa•İş at ·lyder iııdı-n bu gibiler için 
aynı zamanda tt>ka r.ül atelyı-o:i ola. 
rak tJıı istıfade f'dilm esi vekillikçe 
muvafık görülmüşt u r. 

2 - Bu .. telyelere ~ ız enstitü 
sü ve akşam kız s1nat oku1u rııe · 

zuolarıııdan istiyenl"'r devam ederek 
sipariş i~ "r• üzerin le tamaınen 

ameli dns görecı-k ler ve lıir tar;.f 
tan da miişt .. ri İ ı e iş üzerin le gö· 
rüşmek mİİ;teriye iş htğer.dirmf'k 
vesaire gibı atdye hayatında karşı 
laşacakları bütün iş'erle doğrudan 
doğruy .ı tem~s edeccklerd:r. 

3 - Tekarnül atelyelerine. de!· 
vam müddeti üç } ıldır, ancak l u 
müddet azami olup i~ti}enler bir 
müddet devam ettikten sonra apı 

labileceklerdir. l3u ately,.lere dtvam 
edenlere dev.mı ettikleri rııüd Jet 
tasrih edilmek ŞHtiyle fotoğraflı bir 
vı-sik°' vr ıilrcekıir. 

4 - Bu att"lyeleıe dr:rs yılı için 
d~ ne zaman olursa olsun müracaat 
eden mnunlar alı:ıacaktır. 

( Gerisi altıncı sah f ede ) 

Tür.csfü. i 

ORTATEDRiSKAD
ROSU GENiŞLiYOR 

Orta t edrisa t müesseselerimizde 115301 talebe var 

Haber aldığımı za gö ı e maarıf 

vekaleti, öğretmen ve talebe vazi 
yet ni gösteren bir istatisk huırla
mıştır. Bu i.ıtatisiğe göre, orta ~ed 
risad okulldrmd,. l 15301 talr.be 
vardır. 

Adana Halkevi 
Temsil Kolu 

Öğretmen sayısı da 2382 dır. ı Niğdede hararetle karşı-
I V,ka'et orta tedrisat nıüf'sse· l:ındı ve ilk muvdffakiyetli 
1selerini ve lununla beraber orta tedri· l temsilini verdi 
sat kadro. u r.u da geniş 'etmtk lüzumu 

1 1 

1 

karşı ında bu!unmaktadır. Memle- 1 Niğde : '.:!5 [ Hususi muhabiri 
mizden ] - Adana Halkevi temsil 
kolu, iki tem,il vermek üzıore gel
diklni Niğ .Jede başta Nı~denin de
ğerli H-ilkevı Reisi F e• i j Ecer oldu. 
ğu h 'ide kalabalık bir gençlik kit· 

kelle okuma aşkının çoğalması bu 

1 
tecJbirll"rİn sür. tle alınmasını icap 
ettirmektedir. 

1 Şehir meclhi yarın 
öğleden evvel toplanıyor 1 lesi tarafından haı aretle ve samimi 

bit alaka ile karşılanmışlardır. 
Şehir meclisi yaı ın öğleden ev 1 AJan::ılı g::nçler, Vaıiyi, Kuman· 

vel saat 10 da toplanacak ve bu I danı, belediye ve p<trti reislerini ma· 
celsesinde 940 mali yılı mauaf büdl kamla rında ziyart-t ettikten sonra 
cesini müzakrre edecektir. Niğceuin tarihi uir çok yer inini gez. 

1 mişlerdir. 

1 Atlı Spor ,. G ece, Halkevi tiyatro salonunda 
l ı O)"na !ıkları Kör piyesi "çok muvaf-

1 

can anacak fakiy~tli olmuş ve bin~ yakın seyir 
_ _ _ ci t-ırafın i uı şi J.Jdle a lkışl :rnmış · 

1 tır . 

1 Valimizi o RPisliğinde diin Bu akş1m d,. ik:nci temsifl,.rini 

V ı laye tte ye pı l a ı toplan h verdiktf'n sonra Konyay.ı hHtht 
• 1 edrcf'klerdir 
1 Atlı Spor ku'übün~. canlandır- • • 

1 mak için Vdl miz Fdik U.)türı'ün ri- . Pamuk ıhracaatcılar bır-

1 

yasetinde a akadaılardan müte~e~· liği umı..ınıi katib; geliyor 
kil lıır ht" ye Jüıı Vilaytt mdkaıı. ı •• -
da toplanmı~~ ; r 

Yur,J müdafaasında mühim ro
lü olan Atlı sporu, bu teşkilat müm 
kün olduğu ka~ar bölgede trşmile 

çalı~acaktır. 

Mers in H-:ılkevı genç~eri 
Urfa ve A ntebe gidiyor 

Dün aldığımız malu nata göre, 
Mt'rsio Halkevi temsil ko!u g,.nç. 
lrri ikişer temsil vermt k üzere Ur 
fa ve Gazi Antebe gidecf'klerdi r. 

P nnıuk ıhr; catcılar 1 ir'iği iş 
ini üzeıinde hir müddı ttt"nheri 
Ankara fa temıtc;Lrnfa hıılunmakta 

olan birlik umumi katihi Bı-sim Sun 
ha her ııldığırnız \ göre }arın veya 
o bürgün şehıi ı ııiu · vdrt t-drcek. 
tir. 

ŞEHİRDE HAVA 
Ş ·hrimizJe dün göl<yüıü 

lı, h!i11a hıfıf rüqarıı ıdı. En 
sıcak 26 derrccyi :ıulnıu$1U. 

kapa
çok 

Prof. T aokılt 
~ f esor 

Parti müfettişimiz P'0 ıno' 
· Arı• san Reşid Taokutun . etııı' ~ l 

Mut paı ti teşkilatını tefti! 1111: ~t ....... 
olduğunu yazmıştık . Aldı~ 1 

·cniS 'ıı_ ıı:ı 
I" .• f iJfdtıŞI 2 
u nata gore par ı ~ . ..;e ·~' 

ralardaki işl~rini bitırmıŞ .. , t 
. d . . p ofeso 
sıne av et e trnıştır. ' . de 
kut dün Mersin:fe hJlk r.~:~ tıe 
pı!an bir toplantıda " (ll~e bir 
ve kültür birliği mevzuun 
ferans vermiştir. Sanıldığı rı:eb 
parti müfettişimiz yarı11 '131 .\'ıe . \'0 ı, 
tarikiyle veyahut deoıl ı 

keoderuna gf'çrc·ktir. İ 
ı ·seS 

Şehrimiz kız 1 dO 
talebeleri Hatayda" 

_____ ___,,...,_ bel 
•. 3 se 

Bayram tatili murı lif'~ 
Hataya giden şehrimiz kıZ p > 
le~elerinde:ı müt~şekkil g'~ele 
naya avdet etmiştir. f a tt. tf'' 

1"5tSI 
H ıtayd.ı Antakya kız ı 

d:on misafir ,.dilmişlerdir· ~l 
Serbest güreş g ~ 

merkezi tesbit e 
Türkiye serbt>st güre~ 

kaları birincilik1eri Edirne 
pınarda yapılacaktır. .ı~ . ·ocıv 

Türkiy,., güreş bırı 

d 

çin sekiz gruba ayrılmı~tıri td 
fçel, c~ ıubu ArıadohJ ıl~ ~ ~I t. 

!<Hak k-thul edilmiş ve g',9,11 • ~~ 
kezinin Mersin olması (.:il !)~ 

• la.. \llt 
tır. Arıt"" "'llııı 

Bu gru"lıs Adan=-, vt)ı -~ 
ya bö.g~leri dahildir. Sr' jııci ·~tırı 

.. . t>rŞ ıti 
musabakala•ı M ıyısır> Qd 
başlıyacaktır. 

0
d"' ~ 

Güreşcilerimiz maf15\,9ş \~ 
cu güııÜ le Erıi•ned•!. •k t ~tdtıl 
biiyük miisababya işt·rll ~t.' 

Ilı • 

dıı td· ;ı 
f1 ırı 

Şehrimiz okulları 11Jı he~ 
lerdir, 

d erslere ba şl~ '>ic, ~ 
§ 

rflrııı' 
23 Nısan bay r artl~ ·ık" 

. ıt 1 
ı~ tatıl yapan ş~hrın1 

, ,e 
tedrisatında dün ders•' 

mıştır. ı.,it' 
( 80,000 ) 

1 
i!lei 

,.------------------------ ----wwwww Milli Pi\'angonu11 '1 ,tı<· 
., • J111J 

bilct.leri ,.,atılıga çıktıl'' } 

1 . . . b 1 1ııı ı :Z:• pi' 

Anzclk .ara dair 
Dün gece radyomuz, Anadolu 

.ajansının Kahire husıısi muhabırinin 

bir telgrafını neşretti. Bu ıelgıafta 
Mısı"daki Anzak'lıırın Çanakkale mu
harebesinin 25 incı } ıldönü .;:Ü mü
nasebetiyle büyük bir merasim yapa
cakları bildirilıyordu. Bu metasim ya
pılmış ve bıı münasebetle dün yeri 
Zeland sef!ı i kuvvetler kumandanı 
Mareşalimiz Çakmak vasıta~iyle Türk 

GÜNÜN MEVZUU _J -
ordusuna s;ımimi bir mtsaj gönder· 
mış ve Türk ordusu namır.a Çakmaı.: 
buna mukabe,.lerfe bulunmuş•ur. 

Anı.ak ne demektir ? 
Okuyuculcırımıza bu hususta ma· 

lümı.ıt verelim : 

BJ kelııne A· N·Z· A K harfleıiy· 

le bıışlıvan lngıltere dominyonlarının 
adlarından terekküpetm :şıir. Ve bugün 

Britanya muhtelit kuvvetlerine " An-
7.ak ,, adı veıilmekledir. 

*** 

erınızı ugUnc en il J<llıll 

( ~O .ooo ) Li ra.f' )(ııol 
bilet belki de yarın• 
olur. .. / __ _____.,o 

,,,. DD lld g,Ô~ , 
u lYJ ,.~ ~~ 

-1' 
GAZETE VE tA .A"~ 
Bürolariyle bi rlik 1 el',,ı /. 
caddesinde •• s•" ,.~ ,, 

emdakl blnaY" ~ıJı"' ~ ,, ~ 
lunuyor. Gerek t- ~:e'' 
ıekse Gazeıemi7.ıe,~ , 
rın yeni b tna"11 

r l nl .r i c a eder 
,,. 



•b ______ ---. 
0ne~Şartları I 

12 '1)/ık 
6 
J 

,, 
., 

" 

rs 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

idareye 

~~ 
~'!!.!! 

~olonyanın 
fethi filmi 
ima ı . d . n arın Polonyanm fethıne 
it:·'h Çevirdikleri filmi mevzu 

d~ll 1 az eden Manchester 
~ . ~~,ıtı~azctesi şöyle ~a~makta· 

et ttı Ilı" nl~r bu filme ıftıh~r ve 
tı Ucssır bir silah addetmek· i 

\ 
a~rıların bu fılmi lsvtçde gös· 
~ llıc.ları meş'um bir alamet· 

Upa '1 nın maneviyatını kırmak 

~ bu fi'md-!n pek istifade 
l . 

'4 nı urnmakdadırlar. Alman 

1 
af ec!cmeyccckleri vahşet 

ttlll ltıadıtına bütün dünyayı 
\~ tk emelindedirler. Harp 

iltp h-k~ 1 . . b' d 
t<fc 

u um~t erının ır e:ı 

~ ttltı~Cdikleri bir mahiyet ik· 
ıı l, 'ltir z· d ı ı ıı;ıı• • ıra garp ev et e· 

~ a hakim 1 , . b' 
, 1 • ~6r o an an anevı ır 

) ~~ıll h~ harbe giren bir devlet 
'
1
. :ı•tırı aklı ve te-vessül ettigi 

,cı ~ Cebir . t' ı· . -ıti . ıs ıma ının musa-
da ~'.3bctde insani olduğu 

\ ıtarafları ikna etmeli· 

iltıla, . 
~ tQerıi ı_se harp zamanında 
!dhi~i k rnıııctlerin takbih et· 
~· Ctıd'I b 11\ttıi I ~ erine başlıca bir 
~~tııtr~ Ctdır. Hitler, Göring 
'ce ~u P butün dünyanın zih· 

lltt Yerleştirmek isti yor 
rıı . qııı .. 
~ ta rn 

'-t. llasib· ~vakemet eden her 
li İıi t 

1 ımha ,.dilmekd ir. 
~ bit edris etmek için de 

\ıahşetJe İşe başlamcık· 
~bdidc 
~ lllal\d rn~ruz kalanları ' böy 

dUt • ~ Rosterecckleri cür'et 
~l ı 1t•tıd b 

~ 1ıı;: 't.ıh e ulunan dünya· 
il . unu 
~ c,,ll uyandırmaktadır 

t 
1~ Ce~cYdao okuduğu kud-

f ~, tııtcıfır dbahri~cliler ve tay· 
~ ~~ ttıc nh an değil, lakin ge 

ı ;ı,.. ç uı bı· ··ı.. t hl" ı~ '4~ b . r o um e ı· 

t llı!cıj b~11•00an hinler<'e ba-
t:ıı.. ı •nrn d . · ı ı .. , t eyen enızcı er 
. iltaf d 
~ ın an da gö~te-
t,·~tl\'ar 1 
"~ij .... 1 rı .,. 
~:'Uı:ı u gı ız ruhunun ma 

'~4'ı 1 bı.ıı >'Uduğuna Musoli-
1•la, "tıan Hitleri hayret· 

\ıe 
Şaşırtmı~L rdır. 

Türlcsfaü 

lngi1izler 
alt ·Üst 

Us.sun da~ındaki 
ha duşmuştur. 

lıir tarla_yada bir bom ı 

Londra : 2.3 -n.a.- İngiliz tay· 
ynrclerinin dun gece Sy it adaqındaki 
V c~terland tayyare knrargabını bom· 
Lar·hman ettikleri V"e iki karakol ge· 
mi~ini batırd1klara resmen haber ve· 
rilmektedir. 

Londra: 25 (Royter) - Silt Al 
man üssünü lngiliz hava filoları şid · 
detle bombardıman ,.tmiş, yangın 
lar çıkmıştır. 

Hava nrzareti l u hu~usta şu teb 
)iği neşrediyor: 

İngiliz bQ nbardıman tayyart:leri 
dün gece düşmanın No. veçe srfer
ber yapmak üzere kullandıiı hava 
üsleri üzerinde yeniden harekat ta 
bulunmuşlardır. 

Sylt adasındaki Vesterland tay
yare kar . rgahına yapılan taarruz 
muvaffakiyetle neticelenmiştir. 

Hani'arlar ve meydanlar üzerine 
bombala' atılmış, müteaddit yangın· 
Jar ve müthiş infilaklar olmuştur. 

logiliz tayyareleri Syltin şima · 
linde birkaç karakol gemisi gör· 
müşlcrdir. 

Bu S(emiler tayyarelere karşı şid
detli bir att-ş açmışlardır. Düşman 
a-emilrrine derhal taarruzda Öulunu. 
larak ikisi batırılmıştır. 

Düşmanın Aalborg, Kristiansand. 
Oslo ve Stavanger hava üslerine 
keza taarruz edilmiştir. logiliz tay· 
yareleri, Trondjehm fiyoru üzerinde 
bir keşif uçuşu yapmışlardır . 

dün Silti 
ettiler 

Bir Fransız zuhhsı daha 
hizmete 

. . 
gırıyor 

Londra : 25 (Roytsr) - 35,000 
tonluk 0 işelyo Fransız zırhlısı hiz· 
mete girmeğe amade vaziyete gel
miştir. 

Alrnanyanın iki zırhlısı ise ha
la inşadadır. 

Fransız hat p imalatı 
büyük mikyasda arttı 

Londra : 25 (Royter) - Fransız 
teslihat nazırı, Fransız harp imala· 
tının gün ien güne artmakta olduğu 
bazı malzeme imalatının normalden 
l O misline çıkarıldığını bu vaziye 
tin her türlü tah'llinler fevkinde ol 
duğunu tebarüz ettirmiştir. 

İngiliz makamatı, Almanların 
havı· nakliyatını da kesmek için ka 
ti tedbirler düşünmektedir. 

tiklerini gös termektcdir. 

Londra : 25 (Royter) - Press 
Association. lngiliz tayyarelerinin bu 
sabah Stavenger tayyare İstasyonu· 
nun bombardımanı esnasında 20 
Alman tayyare~ine ateş ettiklerini 
bildirmektediı: 

Bu tayyarelerin bir kısmı tahrip 
edilmiş veya mühim hasara uğratıl· 
mıştır. 

Sahife 3 

-.... 
Majino Zigf~it
arasında büyük -
hava muharebesi 

j Müttefik tayyareler 
Prag üstünde 

Londra: 25 (Royer) - Huni· 
carıe tayyarelcrinden Bir filo Majin<> 
hattı üzerinde adetçe kendisine faik: 
bir Messerschmitt llO filosu tarafın· 
dan görülerek şitdetli bir müsade-

( Gerisi altıncı sahifede) 

Büyük Britanyanın silah 
aJtında iki milyon 

askeri var 

Londra : 25 (Royter ajansı bil. 
diriyor ) - Britanya imparatorlu
ğunda haltn silah altında iki milyon; 
asker vardır. 

Harp filosu efradı ile ticıtrd fi_ 
)osu, hava filosu, polis ve hava mü
dafaasına tahsis edilen efr ad bu ra~ 

kama dahil değildir. 
F ransadaki ve orta şarktaki cw

dular mütemadiyen takviye edilmek
tedir. 

İngiliz askerinin vasatı yaşı 26 
dır. Orduya daha yaşlı bir çok gö
nüllüler kabul edilmiştir. Kaydedi
lenlerin beşte üçü mecburi hizmet 
efradından, ikisi gönüllüdür. 

Amerika - İskandinavya 
deniz seferleri 

--
Londra : 25 (Royter) - Bugün

kü vaziyete rağmen Amerika birle· 
şik devletleri lskandinavya ile önü
müzdeki ay deniz seferlerini yenidco 

Bu son han~ kat hakkında şim ~iye 
kadar mufassal malumat alınama· 
mışsa da ilk gelen haberler İogiliz-
1erin bü)ük nıuvaffakiyetler dde et 

Dün geceki mühim hava hare· 
katına birçok tayyarelerimiz iştirak 
etmiştir. Bunlardan yalnız iki tanesi 
üslerine avdet etmemiştir. ı tesis edecektir. 

GONUN M E S E L E L E R i K A R Ş 1 S l · N D A 1 
·------------------------------- . . . ~------------------------------ . 

ıı.,UHiM 

Şimal cephesi 
• 

Almanlar emniyetli temizleme ve itmiye mani 
olmak üzere hava yolile yeni kuvvetler sevkederek 
Kristiansund ve civarındaki kıt'aların Oslodan yu
karı doğru ilerliyen kuvvetlerle birleşmesini temine 
çalışıyorlar. Bu teşebbüslere dair gelen haberlerden 
ise, bu Alman planının muvaffak olamadığı anlaşı
lıyor. Havadan inen kuvvetlerle Kristiansund civa
rındaki askerlerin Oslodan çıkan kısmı külli bu 
sabaha kadar birleşmemişti. 

Şimal harekatının bundan sonraki inkişafında 

iki taraf için mevzii m1.1vaff akiyetler ve muvaff aki
yetsizlikler olabilecektir. Norveç topraklanndaki 
muharebeler, temelleşmek üzere bulunan bir deniz
aşırı cephe.sinin hususiyetlerini göstermektedir. 

Denizlere hakim olmadan arkasını denize ver-

temel /eniyor 
miş ve havalarda istediği gibi hareket edemiyecek 
halde bulunan bir Almanya için şimal cephesinin 
temelleşmesi yıkımdır. 

Hava kuvvetlerile erzak ve takviye kıtaab ta
şımanın ayni zamanda düşmanla hava muharebele
rinin en şiddetlilerine katlanmanın ne olduğunu 
Almanlar birkaç ay sonra acı acı duyacaklardır. 

Almanya tahtelbahir silahını kullanmakta düş
tüğü acele etmek hatasına hava silahını lsveç gök
lerinde körletmek hatasını ilave etmiştir. 

Hitler harbin bir çıkmazında kesif hava taar
ruzlarını emrederse, tahtelbahirlerin en iş görebile · 
cekleri bugün olduğ"u gibi, o zaman da hava sila
hının vaktinden evvel israf edildiğini anlıyacaktır. 



Türk- Yeni Zelanda ı 

askerlerinin lhıbrası 1 
Birinci sahifeden artan 1 

- < Yirmi be1 sene evvelin bu 

yıldönUmUnde 2j sene evvelki Çanak· \ 
kale sıkınlı•ıını h11tırlıyoruz. Bu, Ye· 
ni Zclanda için hatırda tutulacak bir 

1 
vnk'adır. O gun, Turk ordusunun bu
~·tık mukavemetini, eşcıiz azmini &ör · 
<luk. Bunu daima hatırlamaktayız. 
O zııman muftebirdik. Çunku karşı· 
mızda kahraman asil bir duşman var· 
clı. Ve karşımızda çarpışan !bu merd 
insanlardan çok şeyler öğrendik. Turk 
ordusunu hiç bir hareketi lekelemedi 
Ye bugUn, dunku dtışUncelcr htırmete , 

sevgiye knlholdu. Bizimle dost ve 
muttdik bulunmanız bize en buyuk 
:zevki vrrivor. Turk orduo;un•ı vanı· 
mızda gHr~ıekt:cn dnha gu:el bi; tali 

d tlc edemeyiz. >: 
Mart"şalimiı Fevzi Çakmak Y ~ni 

Zelanda s r foı i kuvvetleri kumanda
nı Tün General B. C. Soeı'e ezcüm. 
le şu cevabı. vermişlerdir: 

- " İki duşman kuvvetin müca· 
dclt·si rub'u asır evvel, şeref ve şe 
caat eırı'anderine bağlı bir tarzda 
aylarca devam etti. Bu mücadeleye 

:!"İd hatıraları Daima yad edi) oruz 

f akdt şimdi bu iki büyük duşman 
iki dost ha lirıe gelmıştir. Bu fırsatı 

muhakkak kı o mücadele vermişti. 

Binaenaleyh o mücadeleyi daima 
.\·ad e Jeceğiz. Sıze fürk ordusunun 
bü i iık samimiytt \e muhabbetini 
gönder.ya uı . ,, 

TUrksözU : Bu mesajlar evvel· 
isi g ün Kalıirede Aozakların yıl Jö
nümiiııü kutladığı Çanakkale gunlJ 
miina c:bt.' tiyle ıaati ed ilmi~tir. 

~ 8u ' a Qair yazıyı ikınci s ct ) faınız 

da " GJnün M vzuu ,, sütunla rında 
bulacaksınız. 

Me; hur bir Fransız 

ınuha : riri geliyor 
( Bıri ci sahifeden artan 

Kt:rıdısıııı oütün dünyaca meşhur 

eden en mühin tS•r La Cronll.ul~r 
du Pasquler unvcı n 1 ı ~ itabıdıı: Bu 
zat Amnikada da gtniş ıörortaj· 

fariyle de çok tanınııııştır. 

1 ~aı~ıaıD.aıır 1 
-------. -------• 

l:3a1ık avı 

Çocuk. olta ile balık tutan ada· 
ma ıtorcu: 

Geceleyin de böyle böcf'kle ba 
hk tutu1ur mu? 

- Evet oğ'um. 
Tabıi gece Itri alf ş~ öcrği 

kullanırsınız, değil mi ? 
• 

Arap fıkra~• 
Mirasın taksiminde ikisi a•asında 

ihtilaf çıkmıştı. Meseleyi halledeme· 
yirıc~ kadıya gittiler. kad: muraca· 
.atç !ardan i iıine: 

- Ali dedi, s ·n mıra"ı ikiye 
ayır bakalım. 

Ali sevinç içinde İşe başlarken 
kadı ilave flti: 

- Fakat dikkat et, ayrılan par
~alardan birisi evvela Meh ·nt k se
~ecek . 

................................................. . 
?GEÇMiŞLE MUKAYESELER? 
: ................................. ~ ....... . 

Bismark zamanı, 

1Qı 

ii• 
ı~t, 
~ ~ 

fi y 
~Ott 

lngiliz matbuatı için Almanyanın konı uları 
bitanıfların :ılacıığı vaziyet harp başladı başltyalı 
her gUnUn münakaşa mevzuu olduğunu .söyleme~e 
!uzum yok. Bu ve sile ile yazılan yazıların tarih· 
ten getirilen misallerle kuvvetlenen mUtuleaların 
ayrıca kıymeti vardır. 

. Is 
nın iştiba gfü;term~si yeni de~ildir. ·ıe ~c' b. 

1 • ı 1 ·~ı 
mark daha 18G:> de bir glln 1 lolanda e çı~ ltd 

k ·· l d · ı Ct nu~ur rn <JiO.Y e em•? : k icteriı ı~0 - Doğrusu IIolaodn,·a sahip olma ·ııi fi t 

kat daha ziyade onun z~ngin mu~teınlekeler•pşıı1' ~t 
de etmek için yine ayni Bismark, Pı-usytı.Y1 ,.ıı ~ 
mark nyıı, A vustuı-yaya taarruz ettirdi~i :ın~ı 1 Kuçuk bitıır:ıfların kt!ndilcrini harbe &irmek

ten korunıuak için saydıkları Jclıllere kar~ı lngi· 
!izlerin \'erdiği cevııplnr şö~·le hulasa edilebilir. 

1 Kuçuk de\·lctler varlıklılrını buyukler ara· 

sındaki muvazeneye borçludurlar. 

çuk milletlerin hakkı olmıyacağıııı söykıne 
reddut et.ıni,·onlu. ·ıe 

Fakat Bismnrk ileride bir gUn İngiltere 
1 

şılaşmaktan çekinmiyordu. dc01 

l 1 • k 1 d ı~.~kııt ~ ngi terenın uvvdi dc!nizoe i i. " • 
2 - Uundaıı coğrafya itibnı·iyle kuçuk hudud 

ini' arasına girmiş olan milletleri kendi -.arlıklıırı
m korumak istiklale snhip olınnk için giri~tildt:ri 
mUcaddelcrin o milletlerin göstt!rdıklcri hııhrnman• 
lıklıırın kıymeti olmııılıgı nıtınMı çıkııınz 

Bi~ııı3r1' ~ 
hakim olınnnın tesir ve neticelerini t' d 
"llP edi\'ordu. Bismarkı çok belfenen \"C ou~. 1-" ~'Ya 

. "' ı 'Ut 
lit etnll'k i~tiyeıı şimdiki Alman devlet rlı ~,p U 
lngiltercyi hiçe saymak istemiştir. Y:ınlı~ hei , trıi 

Bugunku vekayie gelince harbin geçired~ l llıtk 
3 - F nkat Almanya.ya komşu kuçuk ıl..-dct · 

hrin siyasi bu "yclLrİ kurulurken ve ondnn sonra 
dn lngilter~ nin yordımıodıın hiçlıiı· zı.nıon mUstağ· 

ni kalamıımışlnrdır. 

hıılar sonunda muttcfiklc:ri n galebesi u:ırriııt tlt Ol 
rupa~·a ... erilecek ,pni şekilde koçuk de\' cf'' 
hukuku her suretle korUrııuak İngiltere ile .1 ı 

- Bu kuçuk komşuları .) utmak için Almanya· 
nnın lııırp gayelerinden en ınUhimminİ teşlt' 

HOLLANDA 
200,000 Alman askeri 

iŞG L ~l\ll i E LEMEKTE 
Alınanların No vecin meı k.-zj O · 

!on O slo} u ndsı l hi1eye nıürrcoat la 
elde rtmiş oldukları İrıgıfizler gibi 
bü ı üıı dünyayı dö lıayreıte bırcık -

maktadır. 

Ôğrrnil~ i~ine ğöre, Alınanlar 
işgalin ilk günlerin je Osloyu azami 
30oo Almaıı askeri i e i~gale mıı vaf 
fak ola. uş 1 ı: rdır . 

Bu küçuk kuvvet yüz r kişilık 
küçük gruplar ha lin !e ve n· ızıka ııın 

retakatile cadelt'rd~ resmi g"cit yap 
mışlar ve ~ç ı k h:ıvada askeıi mı· 

zık ı muhtelif kvnserler vermi~ti r 

TA " iH VE COGRAFY \ 

BUGÜNKİ 

Ha ık l u küçük kuvveti sela nla 
dıktan ve tecrübe edert k mem l ı k· t 
ten kovma~a muktedir ol ı uğu n u 

bile düşünememiş ve ask ri hando· 

nun gürültij!'.Üııe kapılarak almarıhı r' 
tnkvıye kıtaatı alacak z ıman kazan 
dırroıs . Buııdrın so r. ra yirıııi m.kliye 

~en j .;iroirı ta~ıdığı asktrlıoıle kuvvet 
len ı n Alman kıtalarınn karşı bı tün 

nıu<nvemtt i:nkanl. · rı z .ı il ol muş. 

1 ık ar o un mı ye c1k bir kakikat 
va·sa. o da Alın <ı n 'a ın Norvt>çi iş 
g.ıl ile büyii< miktard~ petrol elJe 

MiLANO 
,\\ilano ~trgı-.ıne bir Fran sız heyeti ele gidi.'or. ,\liliino zc::ngin Lorııhnr· 

diyo ovn!>ında, ol<>na nthri kennnııtln, tıııihi çok nki \'C 1 uglln İtnlynnın 
mali ve ticnr'i va.c;iyclindc muhi-ıı roltı olırn bir ~t'birdir: 

Romalılnr bu şehri miliiddnn önce ~::l2 de Gollnlar lan nlrııı~laı·dır. ,\\i
Hino sonra l lunlnı•ın da.hn ~onrı\ Gotlnrın ve nihayt t 11C2 de Ccı ıncnya. 
kralı birinci Fr~d c:rikin clıne geç niştir. 

Şehir nıer. eziııdeki buyuk kilisesi , Avrutındakilerin UçJncusudur. içinde 

..ıo bin kişi ibnht't cdt r. 
Tcrnc•ll, ri t!l8G da mili'ıno dukası Gl..-nzzo Viskonti tıır::ıfındnn atılını~, 

181 ~ de t:ıınamlnnabilmi~tir. Kili,eııin boyu ı rn nıt-tredir. Gephı sinde ~WO 
hl'ykl·I vnrJır . 

Meşhur reo;sam Refa..-lin t n kıymetli talılolnrını Jn ihtiva ede \ zengin 
bir re im mil..ıe,i, buyuk kUlUpbnnı:leri bir ziraat. lıir t icnret mektebi,· bir 

mu~iki nkadernisi vardır. 
Sanayii dı: ileridir. Loko'llolifl~ı· len tutunuT. otomrıbillcrc, el.ktrik tcc· 

hi:.w{ına ve kauçuk m:ımuliHınn kadnr bir çok fabrikaları vnrılır. İpt kli ve 

ı.un'i ipeklisi de meşhurdur. 
Pa-nuklu dokuma fahrikııl ırula çoktur. Buyuk bir tayyare i.;tasyonu ve 

Avrupndn ikinci gdcn yeni vc bu.ı tık bir gnrı varılır. Şehrin nUft1'u bir 

milyonu bulmuştur. 
1714 de ~ehrc lsp-ınyoll ır hakim olmu~lar, mUteakiben Avlhturyıılıların 

dine geçmiştir. 
Napolvon ltal..'ayı zapt ile burada kllçJk bir krallık tesis ettigi vakit 

Miliinoyu pa.yit aht yapını~tı. 
tSl.i de Napolyon du,unçe şehiı· ı:;ene Avu,.tıır.\·nlılara verilmi~, fakat 

183!1 da ltnlya krallığının hudu lu içine ıılınmıo;t ır. 

etmiş olmalarıdır. : on ıs 
ki nakliyat güçlü~ü dols):ı 
veçliler büyük mikyasta r {ç 
etmişlndi Alm<1nlar Nor' f 

-ıli" bubat, pamuk, kahve, tu ,ç 
metli maddcleı i de ele g ~ 
dir . Bu maddeler den dt 
bir senelik stok vardır. .1/. bl 

Alnı rnlaı ın stoklar'. ıı1t 
ziyete gırırc~ yeni bır 11p 
işg ,) ederek bu ihtiyaçlı 
lamalctadırlar 11, 

Oaııimarkaya da A 
11 ı1' .. ge 

ile g· rmi~lerd ı r . kömur. bl'' 
man a~keı leı ini ve. ~118 f(DP 
mış Lu~lar birdc:n1 ıre. eıd' 
hakim olarak hüklı neti 
)erdir. 

Kopenhang 

( Gerisi 

- ··ıe'' 
iktisadi ışler ıJ , 

· · . · rltl
11 

t ( Bıı·ıııc ı sııhıtt-dt."n tı ı11 

arasında Bükrt şde de"9 11ıı: . ' 
olan konu~malar, seıı ştİ'J 
iınzasiyle nihayete er111 

.. ~r"ı 
rrııl 

Bu paktlar, t"ŞY8 ·l 
dıJ1 111 

tediya t meselclerıııe .;t,. 
ev 1 

lan bu son anlc1şma ııf 
maların tatbikini .,.o 
mahiydtedir. ı''~ 

L 0 ye naz ıran ,,yş 'f°' 
side halledilmiş bulu."Çe~;; 

Komen hüku01et1 ·feır 
ya olan gümrük tar• ~ 
gibi tatbik edecektir~f'~ 

Soya fasulyası " ~ 'f 
ihracatı yapılmasıda ~ 
sedc petrol hakkıod• 
m1 o'madı. 



Türlcsözü Sahife 5 
~~,h· 
'eitiQ .1nı bir vaziyette 
• <:ı aah"f 

IQ 1 eden artan ) . .., .. 
, ,/~ ~;>'~~~e gönderdiği bir 

.. \'t,. '· ' 
""•hi . 

Kozan belediye nieclisin
de anlaşamazlık var! buı rn bır vaziyetle l<ar· 

l'~'bct~llyor. Fakat, cesareti· 
~ı,b 1Yoruz . ., 
· Otg t 

~ ~"'çt 9 
•iandeis Tidning ga· 

e ~ ~tırı ke Yapılmakta olan ma· 
1 v . 

iı ' \. '''k ş() azı yetini ehemmi) etle 
i i .l\otktıı Yle yazıyor: 

ıı . arını . 
' ın k Ycnmeğe ve şıddet 

•" t' llıill,~ av"ncte muktedir ol-
• ~ru,_d er rnahvolmak tchlike

"t 1 Urlar 
ıle : ı..,cç'e · 

tıd asker çıkarmak te-

Sazı azalar, men.ur maaşlarının yükselmesi için 
hayali bir büdce yapıldığı nı iddia ediyorlar 

Kozan 25: (Hu usi muhabirimiz· 
den) - Belediye meclisinin evvelki 
ve dünkü toplantısında Belediyenin 
940 mali yılı büdçesı müzakeresi ya· 

1 
pılacağından aıiilaıın çoğu hazır bu· 

lun'1yor. Ayni zamanda Kaymakam da 
1 meclis toplantılarını takıb ediyoı. 

Masraf tablosunun ilk fasıllarını 

büyük bir rakam hayal olarak ka· 
bul edilmesi ve bu hayalden doğan 
miktar kafi gelmiyormuş gibi bide 
710 liraya istizanmı edelim ? 

17425 lira üzerinden memurların 

hissesine ne düşerse taksim edelim 
dedi, 

Azadan Emin Kurloğlu: 

~ '." -~ sugüNKÜPROGRBM ; ,. • 

C U MA 26 4 - 1940 
1~.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 

12.35 A J A N S ve Meteoroloji 
Haberleri 

12.50 Muzik: Muhtelıf şarkılar (Pi) 
13.30 

o• L e tu ı.. k -
e V Qattkctj -.naca duşmanın her 1 
,,~ ~'tıs ~e lrarşı koyacağız," 

i 'ıl ~·r<>ı: Yhete:r gazetesi de 

teşkil eden rr.emurlara verilecek •,•30 
hususu gör:"şülüıken birçok azalar 
uzun uzun izahatta bulundu bilhassa: 
azadan Mustafa Göt gün; \ aridatm 
yüzde otuzunu tutarı 5227 lira, istih· 
dam edilen memurlarıır maaşlarına 

kafi gelmediğinden 710 liraya ihtiyaç 

Kazım Ôztürkün kanaat ve mü
taleasına iştirak ettiğini söyledikten 
sonra c: tanzifattan, tenvirattan mah
rum, bilgiden uzak kalan Kozan ge· 
çen yıl ayni meclisin ihzar ettiği beş 
yıllık bir programdanda bu suretle 
mah,.um 1-.alacııb demiştir. 

14·00 Miizik: Karışık müzik ( Pi) 

18.0ö Program, Memleket Saat ayarı 

18.05 Müzik: Kıırışık Müzik (Pi.) 

18 40 Müzik: Tü kül er v e Oyun 
Havaları 

18.55 Serbest saat 

,,p· · llıı lsv 
ltıi b eç rnahftlleri lsvcç'in ,, ,.. .. 

/. llıtk h Urlu vasıla ile müda-

tl i aıllı k"~ı.ısunda azmimize ter· 
f' 'İ ot il tadır. lsvtç milleti sul 
ı ilr•k . 

1 k01 .. k Ve •mania sever. Fa· 
1. u ~ .. 
ttl~lillı·orune bir hırs değildir. 

1!ııı k •zden mahrum edecek 

htıtilb,uı etmektense ölmek 

~ b sveç l u hakikatı hiç 
ır, Ugiiııkü kadar iyi anla-

'boııtı. 
~t · 25 (Radyo) - lsveç· 
ı,,111hvilleı i piyasaya çı 

*'İe. Bu teıhviller 500,000,00 
.\C~ktır. 

L t. ÇIKL A.RINDA 
'•· 2 ~ ·, 5 (Royteı) - Alman 
k~•tıkda ınemel açıklarında 

1 ad,, .... . 
'~c k ı& arşı ·bir taarruzun ,t; cırı1 .. 

. ,, gosıerİ)or. 

of ~lttıathuatının nıüıale-asına 
e ıt rrı tıl 

~"'1\ arın Baltık fılosu 

it/ il~iYette 1 ulunmamakta· 

~t \ 

,,.fi •kJııd 
rıı .... ~ rlo~nılarak dirseğine 

··•ıde 
b kı · ;;anında hor la}an 
ıı~e ı Loş odar.ın basık ta 

'tty Patlak bir nokta lilrı· 
''ı sak. 'ıı ıtı ve sfıkıı. Eğer ya· 
~ ~ arıcı 

Oıuıı llıın kendisıni rahat-
rıııı..,, Usu da olmasa, insan 

t tek. tcıj bir hayat yaşayor 
~ 'dc 

~ '~ır ' sırı- ~ 
ııı'' ilça 1ıstu yatarak, ölmüş 
~, ı4 ~ brı adanıın h::r an can· 

tı 1 R' . 
. il t.ıak arıp se!>ler çıkaran 
:Uıııad 8 'ak mırıldanmaktan y I• 

f., "'abb 
~~ 1

' ornıüm böyle mi 
lırı 

~t b Yolu 1 ,, ir t- ıu şekilde katedP-
'qıı urıo •k 

t~tı Otıce a ıl crdıı emı} or: 
141 birı birdaha bıt gene kız· 
1 ' ~atı ınacerdan sonra 

·~~ ~trh 1~1 Od & ya kadar sü • 
'~ " 1dc b ~11, 1 "·bı sc~· u odaditn içe· 

"~~·"' 811 b &"le çarpdn kız 
~- ~ ~İt tı.:h ~ıkacak kadın 
ltııı,''· ltıiıJe:~ umün ceb ine 
~il~ biçare b1

• bulantılı, tuza· 
\.' b~~tı. ~a •r ınakluktan oaş 
~'t Hiıınalesef, çok iste· 
~ ~ 1~tirı a~Jayamıyo du. 
llıtt"dırıi ~0ttırdu}u derin 

lıc:t tıı rıı~ lybetmiş, kulak-
tıı Ulcın d 

ı'!) hd a ıyen yükse· 
~tıc1 ·~~amış, kendisine 

~ .• 1t 1 rı ı. •ssetti~i adama 
"lı ıata.-ı. 
''·dı «•nın kenarına çe 

'tord ". 

vardır. Bu miktarın sarfı iç n Dahili
} e Vekaletine istizan mazbatası ya 
palım, dedi. . 

Bunun üzerine; Kazım Ôıtürk: 
Yaridatımızın üç y llık vasatisi 

12500 lira oldtığu ve gümrıik resmi
nin Devlet büdçemi1.de 40 milyon li· 
ra açık verdı~i halrie maalesef naıa· 
ridikkate alınmadan (5) bın lira gibi 

Azadan Hilmi ilhan: 
Büdçeyi daha yükseltelim. Elde 

edilecek varidatı hep Belediye me
murlarınıf verelıml dedi. 

Reis Şerif Akgün: Ben kendi ma
a~ım için değil maiyethıdeki memur
ların maaşı için uğraşıyorum. Barem 
kanuno mucıbınce b ına askeriyeden 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

19.10 Memleı<et saat ayarı, Ajans 

ve Meteoroloji Haberleri 

19.30 Konuşma ( Çocuk esirğ'eme 
kurumu tarafından ) 

19,45 Müzik: 

20.40 M"zik : Halk Türküleri 
20 50 Müıik 

21.15 Konuşma {Bibliyograf ya) 

21.30 MüziK : Ertuğrul Soysal ta-
rafından Akordeon Solo'ları 

( GPrisi altıncı s:ıhifede ) 

Müttefikler 
Stavenger 

Oslo 
şehri 

yakınında ve 
kapularında 

( Biıinci sahifeden arlan ) 
Almanlar at tık bu hareketin dur 

durulabılmesi içm tayyarelerin ça· 
lışması lüzumuna kani olmuşlar· 

dır . 
lnyor adasına da bir Alman 

torpidosunun asker <;ıkarciığı söy· 

le'nmektedir 

Müttı fikleı NorVf'Ç kuvvetlerini 

iyice tt"chiz etmiş Lulunuyor. İngi
lizleıin verdi~i tayyare dafi topla· 
riyle Norveçliler geçen hafta içinde 

20 kadar A iman tayyaresi düşür· 

müştür • 

Alman işgal ordusu kumandanı 

18-40 yaş arası eıkekleri 1 rond· 

hrim'ı terke davet etmiştir. Alman· 

lar, ypgane güvençleri o 1an Oslo ha 

H K • 
1 A y E 

•: Bütün hayalım bu müstekreh 
bu~gürüllii, horulıu içinde geçecek!' 
diye sıılanıyordu, 

Gecenin saat biri oldu ve zaman 
geçti, 

• ıı. * 
Nem;de. ~ iımi sene hep böyle 

geceleri kocasının horultusunu dinle· 
mekle vaktıni geçirdi Edı'ndiği za · 
man bütün üm:dı koc sırım daha çok 
kazanm;ıs•na. daha iyi mevki sahibi 
olmasına kalmıştı. Hoyle olursa bir 
parç~ daha refaha kaliuşacak ve bu 
suretle yatak odasını !locasının kinden 
ayırab•Jecekti. 

Kocasının huna pek muvafakat 
eımek ... ıstemiyeceğ nide bilmiyor değil

dı. 
Fakaı bu imkana kavuşabilirse 

istcdiğıni yapabileceğine e·min bulu· 
nuyordu .. 

Büyıik bir tehalükle bekledığı za· 
man gelmişti. Fakat hayat <> dere_e 
vücutlarına krnetl<!miştı 1-i senelerden 
beri oturdukları aparlımandan ayrıl· 
mağa imkan bı:ılmadr ve böylecı: ay· 
ni ıstıraplı hayat de..,am etti. 

Bazı geceleri, odada dolaşmak· 

la geçirdiği oluyor, içinde kucasmı 

~----~~Yazan 

Hikayeci 

ıokallamak için derin bir arzu duyu· 
yordu. Ba7an bu ışk nceden kurtul· 
mdk için salona geçerek b şının al· 
tına bir yasıık sıkıştırıp bir kanepeye 
uzandığı da çok oluyordu. Fakat 
tu da onu tatmin t.lmiyordu. 

Bu seneler 78rfında insanın süku· 
ta varacağı ve istirahat edeceği za· 
maıılardan başlayarak sabahlara ka· 
dar devam eden bin bir perdeli kol· 
leksiyonunu dinlemek artık tahammül 
edilemez bir şekil almıştı. Nemide 
sevdiği bir adamla samanlığı seyran 
görebilecek bir kadındı. Fakat ne 
yapsın ki kocası, onda en ufak bir 
kalp alakası uyandırmamıştı. 

Çaresiz kalınca gönlünün beten· 
diğini arayıp buldu ve on iki sene, 
kadınlığı ilk defa kendisine hissettiren 
Kerimle yaşadı. Bir gün kocası Naşit 
soğukaldı ve kısa bir hastalıktan son
ra öbür dünyayı boyladı. Nemide za
hiri kurtarmak için bir müddet yaslı 

va meydanını muhafaza İçin kuvvet
li bir ç:ınber teşkil ctmi~tir. 

f3j, No v,.ç fırkasının mukavemet 

,-demiyerek L.veçe iltica ett:ği hak· 
kındaki haberler ise asılsızdır. 

Londra : ~5 (Ro)ter) - Nor· 

veçliler ve müttefiklnr Nar vik mın

tıkasında Almanları abluka etmek
tedirler. 

göründü. Sonra sevgilisinin evine göç
etti. Burası tek gözlü bir bekar oda
sıydı. Fakat Nell'ide bu .odayı serıe
lerdenberi biliyordu. 

Küçüklüğü ıçin endışeye lüzum 
yokııı. iki se\gili bu tek odalı yuva
larda. bir aşk trnvaıı yaşadılar. 

Sonra zaman geçti, yavaş, yavaş 
o eski hararet sükün bulmaya Nemi· 
denin kalbindeki ateş sünmeye baş· 
ladı ve bunun yerini tatlı bir rehavet 
k:ıpladı. 

Her gec :, müthiş bir yorgunluk
la kapanan gözlerini sabahın ışıjtiyle 
açıyor. geceleri aı tık uykusu kaçma-
ya bıışlayordu. Bir gece yine b5yle 
yatakında dönerken kulıığına garip 
bir gürültü geldi. Dinledi. 

B u ses yıınında~ i sevrilisinin 
gırtlağındıın çıkıyordu, bu bir horul
tu değil, müthiş bir gürültü, dış gı· 

cırtılariy!e karışık feci bir şeydi. Kor
kusı:ndan tüyleri diken, dı''en oldu. 
Derhal Kerimi dürtüp uyandırdı : 

Ne oluyı>rsun. dedi Hasta mı· 
sın? 

H iyır, ne var! bir şey mi ol-
dıı? 

Ne bileyim, garip se,.Jer çıka
rıyorsun da .. 

- Bırşey değil, dedi. Son za
manlarda t:kseriya ı...Öyle y2pıyorum. 

Uykuda gayri ihtıyari dişlerimi gıcır
datıyorum. Ooktor!l göilerdim. sınir 
hastalığı dedi. 

Şımdi Nemide için, kendisini ge
celeı i yoracak yenı bir sevgilı bulun-
caya kad Jr, işkenceli ve tahammül
süz yeni bir hayat başlamış oluyordu.. 
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Sanat okulu mezunu kız
lar nasıl çalışacak ? 
( ikinci sahifeden artan ) 
5 - Mütedavil sermaytsi ve 

sipariş atelycıi bulunmayan kız ens 
tülcriyle akşam kız sanat okulların
da da böyle bir tekamül atel)esi 
açılmasına lüzum gören okul idare 
)eri keyfiyeti esbabı mucibesiyle 
birlikte Vekilliğe bildirecek ve mü· 

saade edildiği takdirde tekamül 
atelyesi açabilecektir. 

6 - Bu atelyelcre devam ede
cek mezunlar diğer talebe gibi okul 
ve atelye disiplinine tabi olmağa 
mecbur tutulacaktır. 

200,000 Alman askeri 
işgal emrini beklemekte 

( Beşinci sahifeden artan ) 
rinden alınacak ders, seyyah veya 
başka namlar altında bitaraf mem 
leketlere girmek istiyen Almanlara 
azami derecede dikkat etmektir. 

lngiliz matbuatı Amsterdam ile 
Roterdamda )ÜZ bir, Brükselde alt 
mış bin, Anverste ~ırk bin Alman 
bulunduğunu yazıyorlar. Belgrad ve 
Bükreşteki alınanların sayısı meç 
huldür. 

Emsalsiz Güzelliği, Kıvrak 

Jestlerile Bütün .Sinema 

Meraklıların• . cezp 

ve teshir e ~ miş olan 

Şahane Yıldız 

İmperio Arjentina 

1 9 4 o 
Senesi 

. . 
ıç1n En 

B1y:ik filmi Olarak 

AV 
Türkçe Sözlü 

Kozan Belediye meclisin
de anlaşamazlık var 
(Bt>şinci sahifeden artan ) 

tekııüd edddiğim maaşı aslı mıktarını 
vermeğe mecbursunuz. 

Emin Kurtoğlu: farzımuhal sizin 
Feke veya Saimbeyli ve}ahud ufak 
bir kazada belediye reisi olduğunu· 
zu kabul edeyim. Maaşınııın senelik 
yekunu 960 liaadır. Bu belediyenin 
ise büdçe yekunu 300 veya 500 lira-
dır. O 1aman ne yapardınıı? 

Reis: usuf;ime gdir~e çalışırdım. 
Bukadar açı k ye sarıh mütulealara 
ve hakikatlara rağmen l'J'emurların 
maaşl;rnna k;.fj ~pld iği iddia edilen 
52'27 liraya 710 lirada daha ilavesi 
için istizane tere.han karnr verildi. 

Azadan Mehmect Akçalı: Mas· 
raf büdçesinin ikinci fası llarında ya
zılı Baş l.. a ti p ün ıanının, diğer bir ka
tibin mevcut olmamas ı hasabiyle ka· 
tiblik ünvanına kalbini teklif etti. 

Azadan Hasan Gökeş: asabi ve 
bağırmak suretiyle buda bir işmidir. 
Böyle teklıfmi olur diye çok hiddet· 
li bağırması üzeıine; Mehmed Akçalı: 

Herkesin noktai nazarına ht:r 
arl:adaşın hlı ı met e ı mesi gerektir dedi. 

Bunun ü1erine Hasan Gökeş 
asa bileşt i . Bir birlerine bağırmağa 
başladılar . Re sın ihtarı sesleri kesti. 

Mehmed Akça lının teklifi zabta 
geçti. Ve flaşkatip ünvanının nereden 
doğduğu sebeb ının te vs ikıne ve mas· 
raf kısmının perşenbe günü görüşü!· 
me -ine karar verilerek toplantı da· 
ğıldı. 

ş E 
ve Şarkılı 

Şaheseri Yarattı 

PEK YAKINDA 

ALSARA Y ve TAN 
SiNEMALARINDA .............................................. 

Als~!!!~ Y 1 TAN Sinemasında 
Bu Akşam Bu Akfam 

O Bu ·Uk Artist İki Türkçe Sözlü Fılm Birden 
ç J 1 - FREDERIC MARCH 

Moren O. Sullivan - Vlr)lna Tarafından Temsil ed ı len 
Bruce - Franchot Ton 

Tarafından Hissi ve licyecanlı 
Bir tarzda yaratılan 

i Ki AŞK 
ARASINDA 
Fransızca Sözlü Güzel film başlıyor 

Kara Korsan 
Heyecan ve Kahramanlıklar filmi 

2 - JOE BROWN'm Yarattığı 

POLO 
ŞANPİYONU 
Türkçe Sözlü komedi filmi 

Majino Zigfrit arasında 

büyük hava muharebesi 

( Üçüncü sahifodcn artan ) 

meye tutuşmuş ve toplarla mücehhez 
çifte motörlü bu tayyarelere karşı 

bütün vesaıtinl son dereceye kadar 
kullanmıştır . 

Muharebe kısa sürmüş ve müs
bet b:r netice alınmamış gibi görü
nüyor. 

Bu Harricanc tayyaresi, Alman 
lar tarafından tutuşturulmuşsa da 
tayyare düşmeden evvel pilot pa· 
raşütle atlayıp kurtulmuş VC? Fran
sız toprak hrına düşmüştür. 

Diğer bir pilot da bir omuzun
dan yaralanmışsa da, tayyaresini 
yere indirebilmiştir. 

Hadi~e Metzde cereyan etmiştir. 
Muharebe bitmeden evvel, mitral· 
yözle yaralanan Messerchimittin 
alev aldığı ve motörlerinden siyah 
bir duman salıvererek yere endiği 
görülmüştür. 

Tayyare Lıiksembu"g üzerinde 
gözden kaybolmuştur. Oray1 düşe · 

rek parçalandığı zannediliyor. 

R 
y o 

A D 1,o l 
. d rı ar 

( Beşinci sah•fe e ~esır• 
21.45 Müzik: Küçük or 

Necip Aşkın rı ~'f 
ya ' 

22.15 Memleket sııat 8 ~bl 
Haberleri; Zir•••• .,,., ~ 

·yo Tahvilat, Kaınb• 
Borsası (Fiyat). ( pi.) 

22.35 Müzik: Cazband 

23.25 \'t ~ 
23 30 Y k. ProO'raıtl • . arın ı " 
nış. 

rüldüğü söylenmektedir. ~ 
Karada Moselle'in şar 

Blies;oin şarkında birk•: ı' 
~ skıl' 

devriye kolu kolayca pli 
tür. c 

Ha~'· 
Eupen, 25 {a.a.) -

sı bildiriyor: ,.. ıarl 
Zigfrid hattı istihk~f1ld 

·111 e 
milatından olup Loseeı 
büyük bir garaj bir yarıi'11 

1 ıııııı~ 
sinde tamamen harap 0 • e 
manlar, bunun bir sobataJdirr 
duğundan şüphelenmekte r. 

Rort' 
Sarre, 25 (a. a) - rP I 

. . i' re ile Baden vilayetının ıJ9 

şu d~n akşam alman radyosı.ıı 
bir habere göre, meınrıll 

Paris: 25 (A. A) - Havas a· 
jansı askeri vaziyet hakkında 
tafsilatı veriyor: 

22-23 nisan gicesi, Fransız tay 
yareleri, Almanya üzerinde müte · 
addit uçuşlar yapmışlar, Almanlar 
Fransanm şark ye şimal mıntıkala 

riyle Paris civarında uçmuşlardir. 

lan edilmiştir. j 

Bugünde~ i.tibar_en •:~ı 
müstacel ve ıstısnala ah\' 

·br'' cek askeri ruhsatiye ı 

Cephe hatları üzerinde Fransız 

ve Alman tayyareleri a~asmda bazı 
müsademelcr olmuştur. 

herkes için mezkur ınınt' 
met yasaktır. ,.~l ~lı 

Paris : 25 (a.a.) - ~b 
Birçok Alman tayyaresi düşü· !iti: / 

Muhterem Çiftçilerimiı~ ;;~ 
Sayın · Müşterilerimtıl '.,d 

"Nazari Dikkatlerine,, ~~ 
~ i ~ ı, 

tlt1 

Dünyaca Maruf ve Çiftçile~irniz in uzun tecrübelerile metarıt 
1 

'4~ 
ve aradıkları 

''MELiCHAI GRA Ti~''.:~:, . ,,,ı ı, 

nalan geldi . (Şapkalı adam) nı ırkasi ı:~ maruf Orak MJkıo:e~erV l 
yağda döndügü gıbi tozdan rl!uhafazo.ilı tamamen kapalı olup Q 
yatak lıdır. tııı'· 

Tıcaretanemizde büyük miktarda Yedek parçalar ıne~cı.ı ~ 
.:..:.::.:.:.:...:...-------=-~------~~_;._.;______ ~' 

Dünya ahvaline rağmen Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını t~~il~ 
Büyük fedakarlığa katlanarak Mahdut bir parti ge~ 

TÜRIYE GENEL SATIŞ 
DEPOSlfERI 

YAKO BENYEŞ ve oGULLARI 
ADANA 

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

Viking markalı maruf ve tecrü 
beli f sveç mamulatı Süt mökinala
rımızde geldi. 

Bl { DEFA ARAYINIZ 

Aceptclerimiz her vilayette mevcuttur. 
Ceyhan ve hinterladı acentemiz Çifçi 
Yurdu Mağazası Kadir Çingi 
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o 
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.ır• 1 AS Ri 
SiN EM A 

BU AKŞAM 

\,) Vallace 

BEERY 

Tarafından 

; 

Jagkie 
GOOPER 

Yaratılan 
• 

BAZHANE ÇOCUGU 
Ayrıca: GENEOUTREY 

ALT 1 SiLAHSES • 
1 

Aşk, Heyacan ve sergüzeştle dolu nıacera filmi 

•ıA .. ı an 
qsabaka iie memur alınacak,, D. ,. 
'.tYolları umum müdürlüğünden 
:tlise derece.siı1de sanat oku1 laıı mnunleı rından a~ktrliğini ya,J · 

~lı ~ S~hhi vaziyeti demir, 0 1 hizmetine elvnişli hu'unanlardan 
'ba~lı~Iİ•ilmek üzere müsabck-t ile 20 memur alınacaktır. 

j ~'ıiı. a lise le oku11ao fızik ve riyaziye dersler inden yapıJac tk ve 
ti' ı ~c k 

~bak ~ meHu üurine bir yazı yazdırıl&ca · tır. 
ıe, llıab .~da kazananlara 7 ~ lira ücret veril ~cf' k ve i larenin göste

~t.~< ~e stttj yaptırılarak muvaffak o la llıtr kısım şefıiline teı fı 
~ ~ t:ıı ısını ŞPflf'rİ devld demiryolhırının tamiratı miite-n l iiye 

1 ~a :~~rılrnijkta olup ücretlerind t n baş'<a ken literi 1e ayrıca ika-
·~~~•" 'İs f'dilmektedır . "l(a • 
;~lıt l' 4· ın:iyıs. 9~') cunartesi günü saat 10 i~letm ~ m·rkezin le 
~.k.'. afipleri 1 aşa~ıda gösterılen ves ı ka 1ar ile H ıydaqHşa, An· 

" lir 1( 
'lıQdut'.. ayseri, M ılatya, Adani'J, Afyoı, İzmir V ı! Erzurum fa 

~'lıG,&t luklerine nihayet 1. mayıs 940 çarşam">a günü akşamına 
f ~Mc,irıaat ~lrneler i ilan o1unur. 

' t ~3İkas b:raber gdirt'ceği şunlardır : N jfus hüviyd vesıbsı, as-
,,, 

1 
~•ıı~,i 1

' ıyj huy kağıdı, tahsi vesık -ısı, başka yerde çalış nış is! 
tr ' cvı · · ~eı ~ 1 ıse evltnmC" cüzdanı. 20-23-26 11744 

~tıV·ı"" tt~' 'lf ı ayeti vakıflar müdürlüğünden 
~~it ~asap ve sebze halinde oükkan icarlaıı 
~~ ~ap 

lirı1 ~sund • yrni fen yapılmakta olan vakıf hal için ieki dört 
~ttitıd~ e ~ .. ş sebuci ve meyvact dükkanının inş -ıatlaı ı Mdyıs 
1• ta~tır ıkına( ve l Haziran 940 tarıhin.Je kiracılara teslime· 
~~ faYarı~ ~asap dükkanları g.ıyet temiz ve divarları iki metre 
"'boı 

11 
ap!am c1 ve altları rnüzeyik döşeme ve her dükkanda 

··•ıj·i ~ lt-s' k 
r~S ~trı b' •satı ve emaye Javaho ve demir parm~klı lı ve tel 
ı 1 O) ~~r '1~ şekilde olacaktır. Bunların her birinin birer senelik 
,tıt,. ita ·, b J ı· h · · · · S b · d"kk"' 1 ,

11 
~ti' .. car e e ı ta mın edılmış•ır. e zt:cı u an arı. 

\, 1~htaı Crıışlığine göıe kı•a tah nin e Jil.ni, ve t:ıf ıilatlı ila .1 vara-
~, atın 'ar>.., a Yapıştırılmıştır. 
\~'~t 1 c beş Sebzeci dü<kanının ihalelerini 3 / Mayıs 940 Cu. 

ı trı 'l de k . . 
~~ •t l ; va ıfl.u ıdaresıııde yapılacaktır. 

1 

1 -~,~ b· fi.tziran 940 da kiracılarına teilirn e jılecek ve o gün 
lıı t' it v • 
"\1\ 'rı .., azıvctte bulundurulacaktır. 

;rı~ ~~ctzla izdh ıt alm ık İ>teyenlerin ihale gü 1Üne ka iar va 
3 -..... ;ac3atları ilan o1unur. 

6 11652 

Pamuk Üretme Çiftliği 

Müdürlüğünden: 

1- Pdmuk Üretme Çıftliği ihti 
)acı için 1430 teneke mazot, 350 
teneke gaz, 15Q teneka benzin ve 
lOO~ kilo va•·u'TI açık tbiltme su
retile ıhaleye konmuştur. 

2-Mevadi mü~terilerinin mu
hammrn beddi dört l in !ekiz yüz 
seksen sekiz lira on kuruş ve ilk 
t,.minatı 366 lira ~1 kuruştur. 

:ı- E«siltme 29.4.g4() tarihine 
ı1 müsadif P dıartesi günü saat onda V.ü. 

düıiyetde yapılacaktır. 

11 Yuvanın saadet ve varlığını 
1 

doguran, Aile düğümünü kuv·.ct· f 
lend ren çocuktur. Çocuğu sev. Se- ı 
vilmekten mahrum bikes y~valtlıı- l 
da halıda yılda bir lira ver Çocuk f 
Esirgeme Kurumuna Üye ol 

------~~~~~-1 

5 - Ş ııtnam'!sini görmek isti· 
yenler müesseseye müracaat eder
ler. 

lsteklılerin belli giin ve saatta 
komisyona müracaatları ilan ofu. 
nu~ 11722 

14-18-22-l6 

İlan 

Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Adana Memlekrt Hastarıesinin 

3500 lira muhammen bedelli tami
rat VI! tadilatı 940 Sı!nesi Mayınnın 

l 1 ici Cumutesi güıü saat 9,30 
Seyh;ın Vıla>et Dai.W tncümeninde 
açık ebiltmeye vazolunmuştur. 

İsteklilerin gerek ı i vesikalariyle 
eksiltme günü ve saatte Vılayet da. 
imi encümenine, Fenni şartname ve 
kc-şifnameyi görıoek üzere de her 
gün Hastane 1 Jaresine müracaatlan 
ilan olur.ur, 

26-30-3-7 11758 



-

Sahife: 8 

KELVINATOR 

- - --------

Bu sene alacağınız soğutma dolabı: 

" Kelvinator·" 
Çünkü: 

Olmalı 

'' Kelvinator" Dünya da en tekamül 
. 
etmiş, 

az ceryan[sarfeden, zarif idea], bir dolaptır. 

M. Tahsin Bosna biraderler. 

Abidin Paşa Cadd • 

Saattarı .~~iı 
h rıe l 

f sviçrede rasat • 
kazanmış~ır. ııısal51Jı' 

Zarif dakik "e ~ırsİ ~ 
Adanada saat ,, de ı 

·· ele~ saatcı Vehb~ Çoın 8"" 
1171° 

Bu 
Nöbetçi 

Yegiine mesire mahalli olan Atatürk parkı yanında ı-: TÜRK. §Ö ~ 
1 

Kır Kahvesi açıldı 

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

Bütün kış dumanlı kahvtlrtde oturmaktan bunalan sayın halkımız te. 
miz hava almak üzere kır kahvesine buyursunlar. l 1712 

Pazar günlui bütün meşrubat 10 kuruş 

1 

. GAZETECiLiK- MA TBAAC1 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü 

cılıkta son teknikle çalışıyor 

ilan 
Adana askeri satın 

alma komisyonundan: 

cağı ilan edilen palaska takımına 1 

talip çıkmadığından 29 4·40 Pazar-
1 

tesi günü saat 10 da pazarlığı yapı
lacağından i s t e k 1 i 1 e r i n bel 

Türksözü 
matbaası 

Türksöl· 
Ciltharı6 
~ 

. s•' 
20 4 940 günü pazarlığı yapıla-

ti günde leminatlariyle birlikte ko 
misyona müracaatları.. 11757 

1 R. C. A. 
nın 

bir hizmet istemeden Hiç 
bir sene çalışan 

Bataryalı 

Nevyork B. 
Modelini mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi Remo : 
Abidinpaşa caddesi 

11521 

Son getirttiği zarif 

. 
yenı tip harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
. cedveller, çekler , biletler, kart· 

:1 vizitler, haritalar, planlar, mak
buzlar , her boy•ia defterl e-, 

Renkli afişler ,, 
1 

En modern.;~ 
)LJ~ 

mücehhez bll 
~-fi 

" Kitapla rınl7.1 şa~ bi' ~ 
Avrupa karı nefis 1 

- k . . rsarııı ·ıı l gorme ıstıyo • cıerı 
Cildhanesine gotl 

., 19~ 
Zarif sağ 

c'~ 
Ve her türlü resimli ve ... '1 ' i 1111 

1 baskılar sürat ve nefaf e!'<: ·· tl lj 

sil, 
Bir cild~ bfi)gede ııı"' 
sozunun sanatk 8' 
elinden çıkabiJİ'· 

. ,edilir. • 

................................ ~ 
ilan 1 yapılacaktır. btl 

3 - İsteyenler ~1P1 

Seyheın vilayeti daimi 
encümeninden; 

1 - Adana Nafia garaj ve ta· 
mirhanesi ikinci kısım inşaatı (1485] 
lira bedel ile açıkeksiltmeye konul 
muştur. 

1 
2 - Eksiltme 11!5! 940 tari- 1 

hine müsadif cumartesi günü saat 
dokuzda vilay.~t daimi encümeninde 

"f ·ı · e"'11 

şı name ı e sa•~. .. 0,,e 
üzre Nafia müdurlLIJ ,ı 
edf!bilir. . ,,ıo 

4 - İsteklilerıf1 .
11
,t 'J 

telf1
1 Jı1'' kuruş muvakkat ·~tiıı 

~e bu işi yapm~ğa :bti!~ 
ıt olduğuna daır rilı' 

1 
almak üzre ihale t~tıı'' 
vilayete muracaat 4 

/ 
dı~ .o 

117 50 26 _,,.. 

.l 

Çocuk insanların çiçeğidir. Seviniz okşayınız fakat öpmeyiniz. 

Ço~uk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti-
yaç vardır . ldarehanemize mü· 
racaatları ·.~----·------------------------------------------


