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hi 

:ı· 4lman hücumu şa--
iası henüz asıl ız 

ükı Oün Bo'lkanlarda intişar eden 
ad bu haber teyit etmedi 

l<ont Ciyano tekrar Hitlerle görüşerek 
sulh ültimatomunu tespit edt-cekmiş-ln

ııiifl giıterede harp sahasında tatbik edilmek 
üzere fevkalade selahiyetli askeri 

mahkemeler kuruldu 
Londra 17 (a.a.) - "Dey- Memleketin emniyeti bakı· 

'lil'elgraf" gazetesinin diploma mından fevkalade mühim 
~ muhabiri, lngiltereye bir olan bu kanunda şahit din· 

l 0Jdn taarruzunun b8şladığı lemek usulü bakidir. Hükfi· 
11\kkında dün akşam Balkan met millete itimad dmelidir 
~ernıeketlerinde dolaşan şa· ki, millet hükfim~te itimat 
~alardan bahsetmekte ve bu etsin." 
"Yiaların, İtalyan hariciye Almanlar bir taar 
~zırı Kont Ciyanonun bugün ruza geçerlerse 

. tyahut yarın Berlini ziya· ·rıı t Londra 18 A.A.- Röy· r l:~t edeceği haberinden istid- terin dir lomatik muhabiri bil 
'.- "! ediıer~k yayıldığını bildir· 

~ ı~ lllektedir. lngiıtereye verile- diriyor: Almanlar• karada, 
ra> ~k olan sulh tek:ıifine aid h avad;ı ve denizde İngilizle 

' ~lirnatom Kont Ciyanonun re karşı bir taarruza ge.;.er· 
l~ l"l ziyaretinde hazırlanacak· larse bu hücum akim kala· 

~ D 1 cakhr. Çünkü. bütün ihtimal· 
t. iğcr taraf tan Lon• raya 

ltlcn haberlere göre, ne Ma· ler nazarı dikkate alınarak 
ıçiır l:ttistan ve ne de Bulgaris· lazım gelen tedbirler alınmış 
•k!İ, ~. Romanyadan arazi ta· hr. Fakat İngiltere nekadar 
e \b· d · d · ı ça~ uk taarruza geçerse oka· 

~ ın en vaz geçmış eğı . dar seri muvaffakiyet müm· 
a dir. I k'' d d '"-"' L ) H un ür.. 1 t mmuz anberi 

Ot" l ondra 17 (a.a. - Ü· 
rilt l~ınet tarafmdau hazırlanan Almanlar 105 tayyare kaybet 
edi ~t kanun layihası Avam mişlerdir. Buna mukabil bi· 

~"ınarasmda müzak~re ve zim zayiatımız 15 tayyareden 

~bul edilmiştir. Bu kanun ibarettir· 

~eri harekat icabettirdiği Roma11gada 
~ kdirde, askeri mahkemele· 

11 f•aliyete geçmesine mü· Bir Elektrik F abri 
f6$ ~de etmektedir. Çünkü bir kası yandı 
,ti .lınan taarruzu balinde İn· Bükreş 17 A.A.- .. Ka· 
ı,1 tiltercnin bir kısmı bir harµ las,, şelırifü{eki elektrik 

'bİ' ~aaı haline gelecektir. Bu fabrikası bir infilak nf!ticesin
e• i ll kdirde bu sabalar da işle- de harap olmuştur. 5 ölü 
eıill' ~Cek auçlann sulh zamanın ve birçok yaralı v ... rdır. lnfi· 
ttl ıı_ ki normal kanunlarla mu- lakın sebeıbi henüz mu!Um de· 
2 l' k~nıesi çok uzun sürecek ğildir. Aslreri mahkemeler 

ıt D b 'k .. l hk'k b 1 l d at !ı.' a a prah ve surat e ta ı ata aş amış ar ır. 

M ~ tcket edecek ;olan yenı 1-lıtıerin yeni Avı u 
;114' t 'hkemelerin vereceği ka· pa nizamı nt! imiş? 

1 il'~ ~~~ların ki bunlara ölüm ce-
~ı da dahildir temyizi yoktur Biikreş 17 A.A. - R·iy· 
c derhal tatbik edilecektir. ter ajansı bildiriyor: Burada 

~~ Londra 17 (a.a.) - Hü· ç1kmakta olan'
1 

fageblat,, ad
~~e.te fevkalade munzam h Alman gazetesi Hitlerin 
)i~ahıyetler veren kanun la- yeni Avrupa nizamı hakkın 
~ asının Avam Kamarasm· dtt ifşaatta bulun.uı bir y.ızı 
~' kabul edilmesi üzerinde neşretmiştir. Bu yazıya gö· 
d'letcler şu mütaleayı ser- re, Avrupada yuşıyan dev· 
ttıncktedirler: {etlerin münferiden kendi 

le: 
1 
Atelad~ ve normal usul· mevkilerini i:ıtihap hakkı 

ı,; c harp sahasındaki suç· yoktur, ,Pevletler, Almanya 
~G' ınubakem~ etmek müm· tarafından kendilerine veri-
1\dn değildir. Fak at f evkn- len me' kii kabul mecburi· 
)c ~ sclihiyetleri ihtiva eden yetindedirler. 
~l\llı ~onunun tf\tbikını Avam lcab ederse,: bazı devlet· 

'narası kontrol t!lmelidir. ler feda ~dilecektir.,, 

Boluda l ·ı · 1 
Ebedi Şefin lıahra- ııgı lZ Japon an-

sı es' d ed·ıdi l 
Şef tl~~'~;k~·~o~uy;bşJ: aşması etraf znda 
reflen iirdikleri güniin ahın· Çin <tenerali Çan- vay-Şek 
cı yıldönünıü, köylü ve Şe· o n j 

birli bir.1erce vatandaş tara· lngillereyi protesto ettı• 
fından kutlanmıştır. ~ • Mera-
sim saat 10 da İstiklal mar J ~pon kabi_nesinin istifası - Anlaşma-
şil~ başlamış ve Ebedi Şefin nın esası neleri ihtiva ediyor ? - lngil-
hahrasına hürmeten beş da 
kika sükut ıedilmiş birçok tere bu anlaşma hakkında Sovyel Rus-
heyecanh hitabeler irad olun yay~ izahat verdi 
muştur. 

Tayyare modelci- Londra 17 A. A. - Ja· dını haiz :>fan eski Başvekil [ 
ik kursu pon - İngiliz anlaşmAsmın Prens Konoyinin Kabineyi 

esası hakkında şu malumat teşkile mc!mur edilmesini im· 
lstanbu) 17 A.A. -Galata 1 verilmektedir : ngiltere hü- paratora tavsiye eylediğinden 

Saray lisf"siııde kurulan tay- kA · · d umetı şım iye badar Hong Prens Konoyi kabineyi teş• 
yare modelcilik kursu bugün Kongdan transit suretile Çi· kile memur edilmiştir. 
öğle.:len sonra Hava Kuru- L d 

K 
ne gönderilmekte olan her on ra 17 (a.a.) - SQv• 

mu Reisi Şükrü oçak tara- L türlü silah, ceplıane ve pet· yeUerin ondra büyiik elçisi 
fmdan açılmış ve bu müna· b rol vagonlarının geçmesine ugün öğleden sonra İngiliz 
sebetle Şükrü Koçak ile Ma· 18 Temmuzdan itibaren mü· başvekili Çörçili ziyaret etmiş 
arif Vekili Hasan Ati Yücel k saade etmiyece tir. ve bu ziyaret esnasuıda hariciye 
tarafından birer nutuk söylen• Londra 17 A. A. - A· müsteşarı Bellt-r de hazır bu· 
miştir. Açılma töreninde bü vam kamarasında, lngiliz ·- lunmuştur. Bu mülakatta in· 
tün lstanbul ga·1.eteler·ın'ırı baş J on an1aşmasına d · .. i P · aır so· giliz - Japon müzakereleri 
muharrirleri ilr kuJabalık bir 1 b' sual .. ru an ır e cevap veren hakkında tafsilat verilmiştir. 
kütle hazır bulunmuş ve mek H · · - t d · · arıcıye mus eşan emıştır• Diğer taraftan Hariciye 
tebir. avlusunda tayyare mo· ~i : Nazırı Lord Hatifaks ta bu-
delleri uçurulmuştur. " - Malumdurk·ı Japon· .. L dl K gun or ar amarasında bu-

B ur sa deıniryolu- ya, lngiliz mıntakalarmdan na benıer bey'inatta bulun· 
na kavuşacak ı Çine yapılmakta olan tran · muş ve demiştir ki: 

Bursa 17 A .A . - Bursa· 1 sit ~şya hakkında İngiltere Anlaşmanın imzalandığı· 
yı Anadolu denıiryoluna bağ den bazı metalibatta bulun • na dair henüz resmi nıalii
lamak için inşa edilt!cek hat 1 muştu. Bunu nazarı itibara mat yoktur. Fakat size bu 
tın ~üzergahım tespit ve [ alarak Japonya ile bir anlaş hususta pek çabuk,belki yaran 
t~d~ık~tta bulun?Jak üzere f maya varmış bulunuyoruz. malumat verebileceğimi ümit 
bır Jstıkşaf heyeh buraya gel B h t k' 't'l-f · . 

1 1 
u usus a ı ı ı a namenın ediyorum.,, 

mış ve ça ışına arırıa başla· · d'ld' ~ · · b b k mıştır. ımza e 1 ıgını an ean e · Şanghay 17 (a.a) _Çin 
Suriyed k. F liyoruz. Ancak bu hususta orduları Başkumandanı Geırn· 

t e 1 , ra!'1sız şimdilik daha fazla izahat is ral Çan - Kay - Şek, İn· 
yyare en tememelerioi arkadaşlarımdan giltereye gönderdiği bir me· 

L>ndra - Rt.>smi bir Fran rica ederim. ,, sajda, şayd İngiltere Japon· 
sız sözcüsü Fransız tayyare· Tokyo 17 (a.a.) Japon ya ile Çin al~yhine bir an· 
!erinin Suriyede ka1acağım ı(abinesi istifa etmiş ve im· laşma imzalarsa, yalınız Çi
·~lmanlara, ve ltalyanlara ka parator, yeni Kabineyi tf'~kil nin değil, fakat bütün Uzak· 
hyen teslim edilmiyeceğini ıçin Japonyanm bütün eski şarkm dostluğunu kaybe<lece• 
söylemiştir. devlet adamlarını toplıyarak ğini b'ıldirmiş ve lııgiliz -

Ayrıca bu sözcü, Suriyeııin kendileriyle istişare etmiş Japon a ılaşmasl heme olursa 
dahili ve harici emniyetine va yeni Başvekillik için bir olsun Çinin Şt!refi ve toprak 
karşı koyanlara şiddetle mu ·ınmzet gösterilmesini iste· lan kurtuıuncıya kadar silahıııı 
kabelede bulunulacağını dn ila mi ştir. Toplanan heyet, ayni elinden bırakmıyacağmı ilave 
ve etmiştir. za nanda ordunun da itıma· etmiştir· 

EN SON DAK1KA 

Bir /; alg n tahtelbahiri battı 
lskenderiye düıı bombardıman edildi 

Kana dada rnecburi ask~rıik ihdas ediliyor -300 son sistem tan· 
kın Kanada fabril< alarında inşasına başlandı 

Roma 18 A. A. İtalyun resmi tebliği, lııgiliz tayyarelerinin Tobruk, Akabe ve 
Muhammernyı bombardıman eylediğini, bir ltalyan denizaltısının üssüne donmediğini ve 
ltalyantayyarelerinin de dün lskenderiyeyi bombardıman ettiği11i bildirmektedir. 

)f> 
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Fevkalade olar ak intişar edecek ~ 
liatayııı Anavatana ka\lu~tuğunun yıldöııümü olan23 a 

23 temmuz nüshamız 

Londra 18 A.A.- Kanada fabrikalarında lngiltere hesabına son sistem 300 tankın 
inşasına başlanmıştı-. 941 den itibaren Kaııadada mecburi askerlik kabul edilecektir. 

Konyaya 100 ziraat makinesi gönderildi 
Ankara 18 A. A. - Konya bölgMinde hasa<l başlamıştır. Mahsul IJu 'sene çok bere• 

k~tlidir. Mahsulün vaktinde kaldırılması için Ziraat Vekaleti bu mmtakayn Amerikadan 
getirilen biçer döver ziraat makinelerinden 100 tane göndermiştir. ~~rnmuz sah günü gaz~temiz fevkalade bir nüsha ha· . 

•nde ve zengin münderec ıtla intişar edecektir. 



iktisat Vekaletinin çok·ye
rinde bir kaı arı 

Hatayda dokumacılığı inkişafı için 
bir kurs açılacak 

iktisat Ve~al~ti ~a!aydAa do •tarda dokuma tezgahlarının 
kumacılı~ının ıı kışafı ıçın lazım gönderilmefi vardır . 
gelen tetkikatı ya~tırmış ve Bu sureti((_ Hatayın çok 
bugün inkır~zı ~u~tutmuş o· eski ve mühim bir yerli sana 
lan bu rnühım mı\lı sanatın t 1 d k l v k . ı o an o umacı ıgın ısa 
himayesi\e ihyasını temm et· b' d . k' f .. .. . ır zttman a ın ışa ı mum· 
ınek üzere muhım kararlar ktin olacaktır. 
almıştır. d İktisat Vekfıletimize göster 

Ahnan kararlar arssın a d' v· b IAk d J I b'I 
b·ııt assa şehrimizde bir kurs hıgı u a a ~. an c o a?'ı ı . 

u A d assa t""'şekkur etmeyı bir 

Gün aşırı : 

Çocuk ter
biyesi 

"'" /ngiliz!- Rus 
gö~üşmeleri 
Do~tan e bir şekil-

Bazı mutahassıslar , çocu· de deva m ediyor 
ğun karakterinde bir haydut Londra 18 A.A.- Röyter 

Hastane içi~ 
Erzak alınacak 

A k H- . . 1 
nta ya astanesı~ın. ô 

aylık erzak ve saire ıhtıY' 
münakasaya konulmuştur· 
nakasa 25 temmuz perşeOI 
günü sa ııt 15 te hastan~ 
müteşekkil komisyon mafıf 
tile icra kı lınaeaktır. , 

istekliler mı..inakasa glfıi.U 
den evvel hastane idar.esı 

müracaatla taf ·ıat allnl 
ve ihale günü muhammen 
delin yüzde 7 ,5 teminat 
sil.! birlikte komisyona ııı 
ıacaatlan ilan olunur. açılması ve sanatkarlara a b b'I' . 

.. "h' 'k orç ı ırız. ğttılmak uzere mu ım mı -

Z elzele f e ô.- Su sporlarıiçin 

ruhu olduğunu iddia ederler ajansının d iplomatik muhabi 
ve sözlerini şu cümle ile bi· ri, Moskovadaki İngiliz sdiri 
tirirler : Küçüklerdc·ki bu nin Stalin tarafından 1 tem· 
haydutluk ve vahşet hissi on muzda Kre mlin sa rayında ka 
ları ileride bir Şıkago kaçak· bul edildi ğini ifşa e tmekte
çısı yapacak kadar k uvvetli- dir. Verilen mütemmim ma 
dir. Çok doğru: çocukları lumata gö,.e, uzun süren bir 
olanlar P"'k iyi bilir ler ki, mülakatta lngiliz-Rus müza 
küçük yaramazlar bir dakika kereleri hakkında mühim gö 
yalnız bırakıldılar m ı de.-ha l rüşmeler olmuştur. iki hü
birbirlerile boğuşmaya, vur u· kumet arasındı,ki komışoıala 
şup dövüşmeye masa\arm üs· rın mt'm rıuniyet ve-rici bir 
tüne çıkıp, kanapelerin altına tar :r.da inkişaf etmekte oldu
girmeğ , sandalyelerin arka• ğu bildir ilmektedir. 

, Haciz Kararı 

k tzedef eri- Hazırhkl~r devam 
e . edıyor 

lllll Sevkzya fz 21 Tt.nımuz pazar günü A 

sına saklanıp ( tak, bum ) Romanyaya lngiliz 
diye elterile tüfek taklidi ya· 

H 1 d 
ld danada yapılacak olan su 

parak giiya birbirler.ini öldür Garantisi yok 
iZ an ırı 1 sporlan müsabakasma şeh meğe başlarlar. Erkek ço · Londra 17 A .A.- Avam 

H d · ı· edilmiş rimizden, ~eyhaniyeden vt-
atay a mısa ır I d d 

l l f la"ketzedelerinin skenderun an a sporcular 

cuklar, biraz daba büy üdü - Kamarasında sorulan bir su· 
ler mi en sevdikleri oyun h ır· aie yazil~ cevap ve renHariciye 
sızhk, polislik ve jandarma · müsteşa rı Betler,İngilterenin olan ze ze e e . . ,.. . 

yurtlarma sevkiyatı devam 1 ışhrak edeceklerdır. A 
etmektedir. ~imdiye kadar Su Sporl .. r.~n~ ış!ır~k ede 
haftada 150 kişilik bir kafilt> cek olan yuzuculenmız ant· 

Iıktır. Rc manyaya verilen gar.mtiyi 
İşle çocuklardaki bu in· artık tanımadığını bi ldirmişt i r. 

·· d ·ı kt idi Fakat son renmanlarrna devam etmekte-gon erı me e · . . . . 
gelen emirde kafilelerın ıl.ı dırler. ~ .. 
yüze ve haftada ikiye iblağı H~ber aldıgım~zr gore, Mer 
bildirilmiş olduğundan bu sin, Adana ve cıvardakı s~~r 

··nden itibaren haftada dört culc\rın da istirak edecegı 
gu ' k" .. 
yüz niıfuz sevkedılecektiı. bu müsabakaların ı ıncısı 

Bu uretle Hatayda ınisa· 23 temmuz kurtuluş bayraıoı 
fi r edilmiş olan felaketzede· giiııü lskeııderunda yapılacak 
)erin son kafilesi 23 agustos· ve neticeler o gün anlaşılacak 
ta yola çıkacak ve sevkiyat tır. 
0 güne kadar sona ermiş 
bulunacaktır. 

R eyhanigede 
Felaketzede kardeş· 
le:ı imizin teşekkürü 

Reyhcıniyede misafir edilen 
ve şimdi yurtlarına dönmekte 
olan zelzele felaketzedelerinin 
Reyhnniye halkına ve Cüm· 
huriyet hükumetine teşekkür 
terini bildiren bir .m~ktup al· 
dık. Bu m .. ktubu aynen neş 

rediyoruz. 1 

Sıcak dalgası 
lki gündenberi hıtraret 

derecesi yükselmiş Vf' sıcak 

artmıştır. Hararet d ün ve bu 
gün gölgede 32 dereceyE> 
kadar yükselmiştir. 

Mamafih bu sıcaktan çift
çiler çok memnundur. Ç~n· 
kü harmanlarııı dövülerı:'k 
kaldırılması için sıcağa ihti
yaç vardır. . 

Öliirn 
Nihad Cemali 85 yaşında 

olduğu halde dün Şeyh kö· 
yünde vefat etmiştir. Kendi
sine rahmet dil~r, kederli 

siyaki hıssin önü küçüklükle 
riode alınm&zsa kendiler ini 1 

tanımaya baştadtkları zama n 
hakıkı bir hayd ut, ya m an bir l 
kaçakçı olmala rı ihtimal da· 
hilmdedır. 

Bundan dolayı açılan an 
ne mektepler inde, annelik 
tahsil edenlere, çocukların, 
gürbüz ve sağlam büyüme · 
leri için y&lnız fi zyolojik ba· 
ktmlan değil, pçikolojik t!r 
biyelr.ri, şahsiyet sahibi ola -
rak yetiştirilmeleri, istidatları· 

nı inkişaf ettirmek, gizli ka· 
biliyetlerini meydana çıkar -
ınak gibi daha mühim me · 
seleleri de öğ r etirler. 

Çoc;uğun hak la rını, insan 
lar çok geç ta nıdılar, bu hak· 
kı düşünenlerin en başında 
( Rousseau ) ve müdafaa e

denl~rin en uaşında ( H ügo ) 
gelir . . 

Bu hakları üç grupta top· 
lıyabiliriz : 

YEN1GON GAZETESi 
MÜDÜRLÜGÜNC. 

ailesine taziyelerimizi suna· l Doğmak ve s~ğlam 
rız. olarak doğml\k hakkı. Yani 

Felaket neticesi hükumetin Kayıp şahadetname birinci madde, çocuğun , 
gösterdiği Reyhaniye kazanı 928 de Beylan ilkokulun doğmadan evvel gözö nünde 
za misafir olduk. Tabiatten dan aldığım şahadetnameyi tutulması lazım gelt~n şar tla
kendine iyi bir hisse ayıran kaybettim. Yenisini alacagım rı ihtiva eder. Bu da evle
bu yurdu tezyin f'dtn çok da ı eski nin hükmü yoktur. ııenlerin sıhhi muayeneye ta· 
kıymetli halkında .. gördüğü- Yusuf oğlu Abdullah bi tutulmaları ve nüfusun 
ınüı büyük yardımları tarife ,_;;;;._~~:;;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;:;;;._iiiiiiiiiimil çoğalnmsı için ter tibat alı,-
imkan bulamıyorum. lık gel- /ngi/fere ması ... Hep çocuğun dünya· 
dig~ imizde kollarını açıp ıııisa . ya gelmesi fakat sağlam gel-

lsve.ç hükihnetinl · · · d. fir almakla tneddüt etmedik mesı ıçm ır. 

}eri gibi kederlerimize İşti· protesto etti 2 Çocuğun )'aŞamak, 
rfık ederek tesel!i için bütün L )ndra 17 A. A. lngilte bakılmak, korunmak hakk' 
çarelere bltşvurdular. Her za re hükumeti, Alman kıtaatı· Ebelerin diplomalı olması. 
man bizimle husbılıal eden nm İsveç topraklarından geç kız mektepleri progra mla· 
Kaza Parti Başkam Bahri Ba mesine müsaade etmekle İs· ·ocuk b k ın d ı · 

• • • A • rına ç a ı ı "!rs erı· 
.. hadırın göstndiği derin ala · veçin bıtaröfhgmı, • ıhlal edıl 

kay, ımutnmıyacağız. diğine dair İsveç hiikiimetine 1 
Bu güzel yurdu ve sev- bir protesto notası önder· 

gil; kc&rdt!şlerimizi Ana va miştir. 
tana lravuşturan cümhuri· lsFanya hududunda 

yet hükiimetimize,Parti Baş· Madri<l 17 A.A. Röy-
kanı Bahri Bahadıra ve Key· ter bildiriyor. ispanya hükii 
haniyenin muhterem halkına meti,, Cebelüllarik hududun· 

11oıısuz teşekkürle'riınizi sunarak daki şehirlerde bulunan hal-
arzı veda ettiğimizi iblağa sa km tahliyesine başlamıştır. 
yın gazetenizin vasıta olması· 45 yaşından yukarı ve 20den 

nin ilavesi, kimsesiz çocuklc'\ 
ra hükumetin bakması ikin· 
ci maddeyi tahakkuk ettirir. 

Bir lo:gjıizJıarp ge 
mi~i hattı 

Londra 18 A .A.-Londra 
Bahriye Nezaretinin tebliği· 
ne gör~, yardımcı harp ge· 
misi olarak kullanılmakta o 
lan bir gemi Norveç sahille 
rine yakın bir yerde batmış 

ve müfelte batmdnn1 1 zabit 
le 10 nefer boğulmuş ve20 
zabi t ile 110 nefer esir düş
müştür. 

Haile Selasi nerede? 
Loııdra 17 (d.a.) - Eski 

Habeş imparatoru Haile 
S elasinin Habeş hududu ya· 
kınlarında bulunduğu haberi 
Habeşistandaki kabileler ara· 
sında büyük bir heyecan ve 
hareket uyandır mışttr. 

Ruzveltin Cümhur
v eisliğe namzedliği 
Vaşington 17 A .A.- De· 

mokrat Partisi, C ümhurrei
si Ruzveltin üçüncü defa ola 
rak Cümhurreisliğinft namzed 
liği ni koymaya ittifakla ka
rar vermiştir. 

Ne ,ryat Müdürü 
Selim Ç t.LENK 

C.H.'P. matbasmda bası lmıştı r 

...................... 
adet getiren, ai le çatılarına 

Jesteklik eden çocu~u. cüm 
huriyetl e tanıdık ve ktymet· 
lendirdik. Çocuklarımıza hak 
veren, çocuklarımızı koruyan 
kanunlarımız, çocuk gaze telt · 
rimiı, ye ni teşekkül ~den ço
cuk tiyatromuz bunu isbata 
l<afidir. 

Yalmz çocuk sahibi aile 
)erden ricamız, onların dıt 
çocuğa hükumet kadar ehem 
miyet vermelerid ir. 6'l Vakitli 
vakitsiz ağlıyan çocuğa me • 
me, gelişigüze l yemek verme, 
yaramazlık ettiği zamı-rı 1-iO· 

kağa kovma gibi çocuğun 

hem bedenen inkişaf e tmesi• 

ne mani, hem de ahlekan bo· 
zulm ıt.sıııa sel.>ep teşkil ede • 
ce'ı. olan kötü adet!erden ıVaz-nı saygılaı ımla dilerim. aşağı bütün erkeklerle kadın 

Felaketzedeler namına larm h psi tahliye edilecek-
Vehbi Ergenekoıı tir. 

3 - Çocuğun oynamak, 
öğreiımek ve terbiye edile -
rck hayata hazırlanmak hak
kı. Çocuk bahçeleriı1in ya -
pılnrnsı, mekteplerin açılması 

ılk tahsilin mecburi k ılınma
sı, çocuk edebiyahna kıyme t 
verılmesi ... Çocuğun üçüncü 
gruptaki hakkını tanımaktan 
ileri gelir. I geçmeleridir . 

Biz de, aile yuvalarına sa· SEZER 

Hudut dışına kaçma 
suçlu olup hakkında vı. ~ 
Amiri Adlillğinc.! hukuku,• 

ne davasıaçıl•n ve tevkif ıniil 
keresinin kesilmesini icaP 
tirecek delili bulunan Ao 
yanın jandar.ma-BI. Gd. Ü 

vuşu İskenderun Çay ma ·~ 
ı~sindeıı Hüsnü kızı Emi . b 
den doğma Niyazi AltepeO 
mahkeme- celbi mümkün dl d 
mamakta ve çağırmanın 
neticesiz · kalacağı aol• 
~ılmakta olduğundan ask~ 

nahkemeyt- usulü kanunun 
maddesi hükmüne göre ı:ııal 

lunu11 kayıp edile216madt!e ~ 
müne gör~ Türkiyedel'i ı:Jt t 
molrnun haczine karar ı1e B 
di. ıv k 

Yiyecek abnaca~ ' 
Kırıkhan Eğitmen KurfU v 

müdürtüğünd~n : ,Jıi 
1 ) Kursun dört af"~ 

ihtiyacı olan 43 kalem e~ 
açık eksiltme ile satın aiti"' 
caktır. ,.d 

2 ) Eksiltme 19,7 '1"' 
cuma günü seat 10 da • -~ 
rıkban Belediyesinde yaP"' 
caktır. 

• 
3 )~Bütün eşyanın nı&J J 

bamcne n bedeli 3316 lir~d' 
4) Muvakkat temıll 

y iızde 7 ,5 dur . d 
5 ) Şartname Kurs ı1' 

dürlüğünde görüle bilir 
Elb s~ ayakkalJı 

yaptırılacak ~ 
(Kırıkhan Eğitmen Ku!' 

MüC:ürlüğünden) '°f 
1) Kurs namzetleri için''; ' 

takım elbise ile (91) çiftti~ 
kabı açık eksiltmeye çık f'.' 
mıştır.- Eksiltm6 22, 7,940 bl 
zart esi saat 1 O da Kırık 
belediyesinde yapılacaktır· jl 

2) Beher takma eıbis~!t 
muhammen fiah (12} a"jl>' 
btnın (3) liradır. _,a 

3) Muvakkat tr:miııaf r 
de 7,5 du ı·. ··d-( 

4) Şartname Kur,,s Mu ~ 
lüğünde gör.ülebilar .. 

ilan )' 
Hı:ıtayan Saray caddesı 

elektrik mcllzeme bayii ~ ~ 
Bağdadi aleyhine Hat•Y!.'1 .. ~ 
kabiye mahallesinde.o [; 
Genco oğlu lsmail ve I ~~ 
niye mahall~sinden ~~ 
hakkı oğlu Asım tarıdd•~' 
ikame edileır Hakaret ~~ 
nın icra kılman duruŞ~ ~ 1 
Davacıların meskeni~ 

olmadı~ından ilanen· "'to:'~' 
icra-sın'a karar veril~ 
ğun\:ia.w davacriaf'ın dur,,~ 
günü olan 23,9,940 P~b;~ 
sı günü saat 10,15 ta~~"~ 
Ha1ay sulh ceza ııı• i ~ 
sinde bulunmaları ak• ı' 
dirde davadan vaı ,.ti• 
saytlaoaklar.ı ilin ol" 


