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Büyük Millet Meclisinde hararetli bir celse 

•• 
TURK • FRANSIZ - iNGiLiZ 
MUAHEDESi TASViBEDilDi 
Harici Vekilimizin mühim beyanatları 

.-------------------~--------------------~!"""9'-ı 

Bu Büyük eser az verip çok 
almak gibi hasis fikirler göıetilmi-

yerek yapılmıştır. Bu muahede sulha 

hadimdir ve h Ü s n i y e t es e r i d i r . , 

----------------- * ---------------
, Ankara : 8 (Telefonla) - Buyuk 
n\'I (' ı let Meclisi bugUn Doktor Mazhar 
~·ermenin reisliği altında toplanmıştır. l 1cclis bu : toplantısında Tur kiye -
llgiltcre-Fransa Uçlu muahedesini 
ilıll?.akere etmistir . 

' 
Bu ınUna'iebetle Harici.re Vekili-

ıııiz S k S I ' -.u rU aracoğlu beyanatta bu· 
.uııarak vedi avdanberi Fırka Grapu 
•çl' • • 

1ınnl:ırında mUzakere edilerek vU · 
<:ııue t. ·ı · b ı· · ge ırı en cserın u gun mec ısın 
\'Uksek huzuruna gelcligini bu eserin 
;uctıt bulması için beraberce ~çalıştı
~'. 1;-rnnsız ve lngiliz buyı.ık elçileri
~~I) gayretlerini kaydettikten sonra, 
.ı j'ın l lariciye Vekilimiz sözleı·ine 
·ı~ . "t "'.ı:trn!n, bu muahede yapılırken [az 
ll~tıp çok almak) gibi hasis fikirlerin 
\Uk gözetilmemiş olduğunu eserİ'l bu-
~ Ve muvaffak bir eser olması için 

11 :rzıl.'.klı .\•ardımlar yapılmış olduğu· 
b· .. ,soylemiş ve meclis huzut·unrı' 
d, aıısı.,. ve İngiliz elçilerine kar 
'Nu~u teşekkuru izhar etmiştir. ı 

Ş~k),1uteakiben Hariciye Vekilin ii 
ı~~i ru Saracoğlu Uç asil milletin sc 
~U. Ve şerefli imzalarını taşıyan 1 • , 
~i~Uk ınuahedenin ynlmz sulha. b) • 

lli':i ~uluııduğunu ve buyuk bir husı ~ 
~ı:':i~tın eseri olduğunu ve : bu .muu 
~ik~ .Yalnız, bir siyasi ve ~ a~keri ~ • 
l~ltı olarak kabul etmenin doğru • • 
ikt' ·~·acağını, bu paktın ' kulturel Y.'J 

•~ad• 
"~r· 1 sahada Uç millet arasın e 
bıı 'tııli hir başlangıç teşkil cttiğİJ 1 , 
İ~İrı llıuahedenin sulh için, medeniy I 
~ıdıı:ek znrurl ve faydalı bir var] 
lıı:ırı U.nu ve bu huyuk muahede• ı.ı 
1:lliı-~~''lln da bir olduğunu teb:ır 
llıit] .~kten sonra, devam ederek;Tu 1 
~ l:q • 
t\>ri ~ın bu guoku neslinin, saltan_,. 

Bay ŞükrU Saracooıu 

husnUniyetini ifadt" eden maddeler kon 
muş olduğunu (Alkışlar) söyledikten 

-Gerisi dördüncü sahifede -

Holanda da tehlikeli günler.~ 

Alman ordusunun 
huduttaki hazırhkları 
HOLANDADA HALKA BiR RESMT TEBLf G NtŞREDİLDİ TEHLlKE 

ANLAŞILDI, VE BÜTÜN T E O B 1 R LE R TEV S 1 EDİLDL 

Londra : 8 (Royter) - Haber 
alındığına göre garbi Almanyada 
büyük askeri faaliyet vardır. 

Holanda hududundaki teyakk.uı 

tedbirleri geni~letilmiştir. Keza su 
ınıntakaları da tevsi ediln.ektedir. 

Belçika kralı Leopold Holanda
dan avdet etmiştir. 

Holanda hükumeti bir resmi 
tebliğ neşrederek fena akıbetlere 

maruz kalmak tehlikesinin baş gös· 
terdiğini, bunun için Holandanın sulh 
ve hürrıyet için sesini bir defa daha 
yükseletmesinin lüzumlu görüldüğü

nü, Holanda hükumetinin intibaının 

bu günkü şartlar içinde bütün kom· 
şularla mutlak bir dostluk içinde ya. 
şamak arzusu oldu~unu bunun için 

rv· .... ~ . .-. .............. ~ ............ ~·~·"1 

• Al 9 
i manyanın i 

: Belçikadan ? 

i istekle ·ri i 
• i . 
• • . . 
• • i Londra : 8 (Radyo) - i 
i Oeyll eklspres muhabiri- i 
i nin gazetesine verdiği ha , 
i bere göre, Almanya Bel-

1 i çlkaya birkaç gtln evvel i 
i gayri resmi bir mUraca. i 
i ntla bulunmuş ve Hollan i 
i dadan hava Us\erl istedi· i 
i jlnl ve Hollanda nezdinde t 
i bu hususda tavassutta bu i 
i ıunmasım lstem••t•r. i 
.. ._. .... t• ._. ................ ~ ............ .-. • ._, .... .. 

ıı:: l '_d_e_A-vrupadaki hırbin yatişması la 
zım olduğunu ve bunu candan dile• 

-Gerisi dördüncü shaiede -

~aknka: 

Holanda'da 
Belçika'da 
seferberlik 

aıııı nın ncı felaketlerini silkip attı. 
, ' At t Uk b n Urk bayrağı altında ve bu- Garp Cebhesinde hava muharebelerinde dü1ürült:!n. bir Alman tayyar~si 

Amısterdıım : 8 (Radyo)- Ha· 
ber almdiğınıı göre, Hitler Labeyden 
kendisine tebliğ edilen sulh teklifini 
tetkik etmektedir. 

loııı,. aş İsmet lnönU'nUn etrafında 
~l\ d nd,~ını ve böylece, saadete,refa · 
ftl'd· O~ru vUrUnUldU~UnU sövlemİ<:· •r. . " . .,. 
f14 1 Iarici k" ı· . b d 

tıı .Ye ve ı ımız un an sonra 
'İrıj .. ~nhcdenin derhal tasvip edilme
~'=l'e~Cı:t etmiş ve beyanatına devam 

\>j'et' bu buyuk uçlu paktta, Turk 
dostluğunu muhafaza için Turk 

Almanların 
taarruz 

Şetlant'a 
neticesiz 

yaptığı 
kaldı 

Paris : 8 ( Radyo ) - Cephenin 
muhtelif noktalarında mevzii keşif 

hareketleri olmuş ve topçu düellosu 

devam etmiştir. 
Haber alındığına ıröre, dün öğle-

- Gerisi dördüncü sahifede-

• 
Londra : 8 (Royter) - Holanda 

ve Belçikada umumi [seferberlik Hia 
edilmiştir. 

* 
Londrıı 8 (Royter) - İngiltere 

hı1kumetinin verdiği bir ko.rara göre 
İngilterede 'iivil mUdafoa teı-kilahna 
;yabancılar da alınabilecektir. 



Türk sözü 9 T etriniaani 939 d' 

FRANSIZ GÖZ0YLE ., ............................................................................... -
Almanya 
Faaliyeti 

. ......... 
[Fr•n•ız Radyo AJ an•ından) 

A skeri ha,.kit ıcçen iki ay 
zarfınia bizi Hitler" •t 
raftjİt kabiliyetleıi Wk 

kında aydınlatiiamıştır. F._ MD• 
muktbll nazi dipl~aıiıinin 
çosttpu ı.ı-ak f~ eden Hf.'n 
unsurlar bugün elimizJe bulunuyor. 

Bu blinçonun aktif ıayfaımda, 
Alman lllatbuatı tarafmdan b~11el
m'ilet anHi ve vaıiyette kıHt Lir 
bidise olarak teıid edilmif-olan Al 
man - Sovyet anlqma11 göriilmelc· 
te r. ifa liatıa · 
lca tD Arman railCn ariıfi ltimet 
ve ~klatla tel:i .İf_ fakat t.u 
h ~ôı ~ fed*kada..aar ..-U· 
biiinde olmuıtur. 

Almanya, Balbk meml~~etteiin· 
de~i nüfuzunu ebedi o .. ak kaybet· 
mit ve hatta fimali şarki Avrupa· 
stada ccrmanizmin piıdarları olan 
ekalliyetlerini dahi gen çekmiye 
mecbur katmııtrr. 

Ayni zamanda lskandinavya ya. 
ramıdasındaki ananni mevkiini de 
lc1-ybetmiştir. So"yetler Birliti bura 
Öa da Alman metalibatmı ve Al· 
man komşulufunu hiçe sayan bir 
Yaziyct takınmıştır. 

Polonyada, Almanya Sovyetler 
8irlitini bütün tehlikeleriyle komıu 
olarak kabul etmiıtir. ~raum ha. 
tırlatmak ıcak eder ki, Hitler 1937 
deki Nuremberg kongresinde Avtu-

. pada her türlü bo'şevik tevessüüne 
•Avrupa muvazrnesinio. gözü ile 
bakbtım bildirmişti. 

Almanyanın uıun zamandanbe 
ı i kendi ekonomisinin mütemmim 
bir pazarr haline koymıya çalıştığı 
Balkan memleketlerine gerince, bu 
memleketler kendi aralarındaki te· 
sanüd batlanm kuvvetlendirmek ve 
bitarafltklanf'a yeni istinat noktalan 
aramak suretiyle iıtiklillerini tahkim 
etmektedırler. Dc1ima çemberlenmek 
kabusu altınd• yı:lŞamış olan Alman 

haberler 
'----------------------·----·--------------------...,, 

Memlekette su 
işleri meselesi 

Yurdumuzda onyedi ~ 
mıntaka tesbit edildi 

rjemleketimizin büyüle su işleri 
nin i• merhalesi ofmak üzere 31 
milyon lırahk tabs·sat ayrılmışhr 36 
ıencainde başlanan faaliyete devam 
olu~ıküdar. 

Su işleri bakamından memleke· 
timız 17 mıntıkaya aynlmışhr. 

Bura~ Ber.ı•ma manisa, aJ'c:lın, 
alıtya, ·~ jNoarLıtı. semsun, 

ıj'dı , iç~I, erzincan, konya, bu. 17 
~ı•lln, deh Wir l 

'\' fba~' tene çin faliyet •• tın 
ıim edilmit çab~ılmata başlanmak 
üzere bazarbklıra geçilmiştir. 

Beden terbiyesi ijtişare 
heyeti dün toplandı 

Bedenterbiyeai Seyhan bölgesi 
isti,are beydi dün toplanmış ve vi 
liyetin ıpor meseleleri ~alc:kı!J4a af; 
rüşmeler yaparak kar,rlar almıştır. 

Vilayetlerimizin yeni . 
teşkilat kadroları 

Haber aldığımıza göre, icra 
Vekilleri Heyeti dört viıiyetimiz 
'müstt-sna olmak üzere 59 vilayeti. 
mizin yeni bareme • göre hazır lan· 
mış bulunan kadrolarını kabul et 
miştir Kadrolar önümüzdeki gün· 
)erde vilayetlere gönderilecektir. 

ı== 

ya şimdi doju hudut)armda bir he·., 
zımetin mantıki neticesi addedilebi· 
lecek bir vaziyeti bizzat kendisi ih· 
das etmiştir. 

Gerisi dördüncü sahifede-

1 Evkaf Uaıum Müdür.ünün 
Ceyhanda yaptağa. tetkik 

Fahri K.iper dünkü 
ekspresle gitti 

vakıfların geoit mikyasta bqladıtı 

imar işlerini yerinde tetkik dtitini 
yazitıftflk • 

Haber aldıtımıza göre, Bay Fab 
ri Kiper Ceyhana da fitmiı ve ora 

da evkafın yapbrmasa mutasavver olan 
modern çar" yerini rörmüı ve o 
mıntabda valcıflara ait binalan ıöz 
den geçi;mif tir • 

Umum Müdür dırer taAYYUr 
lan haklunda dı tetkikatta bulun. 
muştur. 

Bay Fahri Kiper dünkü Toroı 
ekıpresile A"karaya dönmüılerdir. 

Hususi Türk mekteplerine 
imtihrtnla gir~cekler 

, 
Maarif vekaleti muadeleti tanın 

mış mekteplerle resmi ve hususi meı 
lek mektepleflnd~n naklen gelen ta 
lebelerdeo ve buıosi tahsil gördütün 
den bahisle bir mektebe alınmalı 

rınl istiyenlerdeon muadeleti tanınmış 

hususi Türk mekteplerine ahnmala· 
rına müsaade edilen taJebeJarin gi 
recekleti sınıfların imtihanla tesbiti 
ve İmtihanların resmi mekteplerde 
yapılması maarif vckilt.tince karar· 
laştırilmışhr. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü ka· 

inhisar memurları
nın barem vaziyeti 

Bunlar !iOn maaşlarının 

baremdek; derecesini 
alacak 

Jnhiirarlar idaıeainin yeni ~şki· 
lit projesine göre,. iki• umum müdit 
muavinliti ihdas edilmekte ve id.,r 
mtidürlijk titvedi1•ektedir, :H'*" 

\DüpYirtit!, umulni' mullaseb~. 1~ 
at, levaZJm, mübayea,. memurin "' 
mtldiye......,,ieleri de· umum müdiil 
lüte bai&.nmaldadar. 

Aynca merkezde memurin -
inzibat komiavonlan ihdu O(un111tk 
tadır. Teftiş ıubesi müdürlüiG re: 
illi~ ~line reltcelc ve AnadoJudaki 
miıtalcil müdürlfilder baımüdüraak 
olacaktır. 

lıtanbul fabritalarmd• ayn •frl 
bulanan tamir atelyel~ri de abli 

.tütün fabrilcasma bağlanacak, titil' 
ıubesine batb ziraat ve fen k111ar 
lan birlqtirilecektir. 

Proiede yeni bare mde id•" 
mı murlannm son aldrktaıra mdll'* 
tekabül dtiti ~ derrceyi alacalda"' 
tam mutabakat olmazsa rn yıkl'
derrcenin tubit edil~ceti > azıbd#'• 

imtihanları yapılacak 
Sorgu hakimleri 

Adliye vekaleti sorgu hikidl "' 
killeri ara11nda yapılacak olan -' 
gu hikimliti iıntih:1rıının gününif ~ 
bit etmiştir im~İhan bu ayın 24 
de yapılacalcru imtihana 60 sail' 
kikimi girecektir. 

Mektep 

pah, hava hafif rüzgirh geçmiştir. Maarif Vıkileti, l:ise ve 
En çok sıcak 19 derece idi. mekteplerde ol dutu gibi, bull 

r----------------~-----~----~-~---~--~~ ~~e~km*~plcri~tirip~ 
b 

"' me'kteplere yazılan talebenİD 
A m a rg O k e 11 m esi ilk m~ktepıerddo künyelerine b~ 

orta r mektebe gi:rmiş olıdukl~ 
Amerikalılar , silahlara konulan 

ambargoyu kaldırdllar • Bu kelime 
ispanyolca • Haciz • minasınadar . 
" Embargo ,, yazılar. beyoelmilelleş
miş bir tabirdir . " Bir geminin bu· 
lunduğu limanda muvak-katen hap 
solunması ., demektir. · 

Hukuku düvel~e, " Ambargo • 
dan, limanlardaki ecnebi gemileri. 
nin hapsi an'a~ılır. " Angi!rya ... dan 
farkı şudur ki, angarya , ecnebi ge
milerinin bir umumi hizmet için mü 
saderesidir . 

Uzun ıaman · ( Bilhassa bu , 
lngilizlerln itiyadıydı ) bir devlet, 

ı 1 bu da artık metruktür • işaret olunmatanı kardrlaştırıill"r.J 
'---------------------- Şu1 ,j.~ı~-:evirdlcC: baim~g1o 116 

ecnheb! Ob tt~· mckkteptet
1
d, it1tyıt olkfunan . ~A 

Qaem eae~ı ı r rena ı5ı, ya uı enm çı mış o up j ınelFı:"' 
baklllhtf .. liiıek için bir tazyik mafumat vereceklerdir. 

harp ilanında kendi limanında. ve vasıtUa olarak lcunanılmaktadır. 
civarında bulunan düşman gemile- Nazariyeciler , ambargonun an-
rini alırdı. 1854 Kırım muharebe· cak pek ağır esbap üzerine konul· 
sinden sonra bu usul kalktı . Şimdi masım ve hükumetin mesuliyetini 
bu gemilere limanları terkctmek , icabettirmemesini ileri sürerler. Bir 
sahillerden ayrılmak için bir müh çok seferler ' ambargodan dolayı hk tahsili bitirme imtih 
let verilir . Bu ambargoya ,. beynel· mesuliyetler , muahedelerle tesbit 

edilmiştir . Ambaraonun tski şekli da ikmale kalan talebenin 
milel ambargo " denirdi . a f lr"" 1898 de hukuku düvel enstitüsü ta· imtihanı bir ha ta sonra yapı 1·"" 

.. Sivil ambargo isl", bir hu.ta· rafından gayri meşru ilan edilmiş Müddetin azlığmı göz önüotı 
lığın ~irayetine , yahut gizli tutul. ıir . Maarif Vekaleti, ikmale kılaO. 
ması icabeden bir vakıınnı şüyuuna Amerikalılar silaha · ambargo benin ikmal imtihanmın bitirllle 
mani olan ambargo siste'nıidir ki • koymu~lardı. Şimdi kaldrrayorlar. ' tihanından on bt-ş gün son'' 

lamasını kararlaştırmışdır. 
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J:tİRK.SÖZÜ 
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Abone şartları 

Kuruş 

12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 100 
1 Aylık 100 

1 -Dış memlel\etleı için Abone 

bedeli değişmez yalnı1 posta masrafı 
Zarnmcdilir. 

2 - lıanlar için idareye müra

caat edilmelidir. 

.... 
~~ ....................... . 
~DAN HUNDAN 

Asansörün Dzizliği 

1:1

0 
talyanın Mılan şehrinde geçen 
pazar giiı Ü garip bir vaka ol · 

k muştur şehrin maruf genç avu 
iltl:ırından biri evlenir büyük bir 

0.tclde ter tip ettıği mükellef düğün 
~ıyaf etine şehrin başlıca mutebera 
tıın davet t>der. 

d· Davetlileri otelin kaı:;ısında ken 
1si har.şıladıkmdan son misafirden 

~0tıra kendisi de asansöre biner fa. 
at çıkarken asansör bözulduğundan 

Yarı yolda kalır. fmdad zili de durur 
~~ kadar bağırsa ve çağırsa ' sesini 
'rtıseye işittiremez. Davetli 1n ve 

~~ı· .. ın yukarıdaki sa)oncla beyhude 
rV<'ğiyj beklerler türlü türlü dedi 

0du çıkar. 
h· Avukatın her nedense kaçtığına 
~krnedifir. Davetliler dağılır gelin 

evusen evine döner. 
s-· Ertesi sabah otel kapıcısı asan· 
dQrlj aşağı indirdiği Zdman hiddetin 
~;~ Pürateş elan siyah elbiseli güve 
ı •le karşılaşmıştır. Bu hadise avu 
ıcata 
C.> Pek pahalıya mal olmuştur. 
fllokü ikinci bir ziyafet masrafına 
ırltıeğe mecbur olmuştur. 

Tunadaki gemiler 

~ una~a muhtelif ~emleketle U re aıt vapur gemı ve mav 
a

111 
naların mikdcrı 1,329 sayı 

it/ bal;ğ olmuştur. Bunların hacim 
~~Yekunu 873,201 tondur bundan 
~~ trıanyaya ait 80 büyük mavnadan 
la~ birinin hacoıi 1,000 tondan faz 1 de: fakat bu kadar büyük gemiler 
I~,, ır kapıdan geçemediğinden buo 
ıtı~ 0 

hamuleleri burada 600 tonluk 
v~lara aktarma edilmektedir. 

tr10tk .. avnaları çekmeğe mahsus rö 
dar Ot ve motörlü gemilerin mik· 

........._' 
1
74 sayısına baliğ olmuştur, 

f'~-----' ------ .., 
imsakiye alı~ .. 

('.) ~urı güneş 6 saat 14 dakika 
lı~len 11 39 
"'Od· " 
~kşa'111 14 " 30 
r 16 " 49 

ı ıll)~~~ 18 .. 19 

~---4--" ___ 33 ____ __ 

" 
" 
n 

n 
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SQVYETRUSYAESTONYADAN 
YENi USLER T ALEBEDiYQR 

Sovyet-Fin müzakereleride hala 
ileri bir şekil almadı 

Londra : 8 ( Royter ) - Mos· 
kovada bulunan Finlandiya maliye 
nazırı Hel!inki ile bugün uzun bir 
teJefon muhaberesi yapmıştır. Nazır 
yeni anlaşılan esaslar hakkında bü· 
kiimetine malumat vermiştir. 

Sovyet - Fin konuşrtialaTı he-'. 

nüz müsbet ve ilni bir şekil alma 
ıruştır . 

Helsi~ki : 8 ( Radyo) - Fin
landiyanm bütün şehirlttinde , ka . 
Hbalannda ve köylerinde askeri 
hazarlılclar temamlanmıştır . Bütün 
tedbiılere baş vurulmuştur. Sokak-

1 

nutkunun akisleri Molotofun son 

Amerika 
ve Sovyet 

mahfeli eri 
ithamları 

iHTiLAL YIL DÖNÜMÜ MÜNASEBETILE VAŞINOTON SOVYET 
ELÇiSiNiN VERDIGI SUVAREYE,:DAYETLILERI~ çoclu GiTMEDi 

Vaşington : 8 lRn.dyo) - Ame· 
rika mahfilleri Mo .. k.ovanın son itbam 
!arını ;ulunç karşılamaktadır. 

Sovvet vıldönUmU mUoasebeti le 
Vaşingtondaki Sov;vet sefirinin ver· 
diği suvareye, davetli bulunan Ame· 
rika siyasi mahfili azalarından çogu 
i~tirak et.nı>miştir. 

Filistin hububat ihracına 
dün serbesti verildi 

Kudüs : 8 (Radyo)-Neşredilen 
bir kararname ile Filislinden hubu 
bat ihracına müsaade edilmiştir. Bu 
karar piyasada salah husule getir· 
miştir. 

Bu karar halk üzerinde büyük 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Londra : 8 (Radyo) - ltalyn.n o;İ 
yasi mubarriri Bay Gayda, dun yaz 

• dığı bir makalede, Sovyetlerin 20 se 
nedenberi harp için çalışmakta oldu 
ğunu anlatmakta ve Mançııri ve Çin 

meselelerinin bu iddiaya iki misal ol -
, dugu nu - söylemektedir. 

Memlekete kömür yakan 
otobüsler getirtiliyor 

Ankara : 8 ( Hususi )- ftk kö
mür yakan otobüsler lzmir Beledi 
~ 1esi için ısmarlanacaktır . Benzin 
ve mazota göre otobüsler yüz<le 
kırk bir tasarruf temin etmektedir. 
Titaş firması bu otobüslerden:kafi 
miktarda getirtecektir . 

POLİTİI< MESEL E•L ER 

Sahne değişiyor 
Geçen hıırpte muttefiklerin " Ka.vıtsız ş:ırtsız denizaltı harbini ., her· 

tarııf etmek için kullandığt metodlar bugUo mevkii fotbika koour konm:11: 
semeresini vermiştir. İngiliz gemileri hala ferdi bir surette hareket ederken 
denizaltıların biçtiği hasat mUdafaa tedbirleri arttığı ve denizaJ tılara karşı 
mukabil taarruzlar muvaffak olduğu muddetçe azalmıştır . Bunun netice.;i 
Alman deniz faaliyeti Britan_yanın Okyanus sahillerinden f İskandinav ve 
Baltık sularına intikal etmiş, ve bu faaliyetin hedefi İngiliz gemilerinden 
ziyade bilhassa Şimal bitarafları olmaya başlamıştır . Vetıdinanın bu mem
leketle veya harple hiç bir alakası olmayışı onu şiddet ve zorbalıktan knr · 
taramıımıştır. Eğer o lngiliz harp .. gemilerinin refakatini kabul etseydi Al
manya daha neler y:ıpmazdı ? Baltıkta tııbii, bitaraf gemileri Alman deniz 
kuvvetlerinin hakimiyetine karşı bltaraf kara sularının temin ettiği hima• 
yeden başka bir himA_veye malik değildir . Öyle görUnUyOr ki başka yer
lerde bitaraf gemiler refakat sisteminin himayesinden istifade edecek olur· 
l:u·sa çok şey kazanacnklar ve bir şey kaybc:tm.iyeceklerdir. 

!arda b~rikadlar vücuda getirilmiş. 

tir . 

İyi bir kaynakt .n alınan malu

mat.a göre Sovytt'er Estonya ara 

zisi dahilinde yeni üsler taltp tt· 

mektedirler . 

.Lord Halifaksın 
dünkü beyanatı 

"lngilterenio tek arzu!lu 
insanlığın refahıdır,, 

Londra : 8 (RadJo) - Lord Ha 
lif aks bey:matta bulunarak mutte
fik kuvvetlerin haogi gA.yeler uğrunda 
çalışacağlnt etraflıca anlatmış, Alman 
yanın takip ettiği yolun fecaatından 

bahsetmiş ve neticede "Zaferden son 
ra ne :vapacağız ·~ ., sunline şö_y le de· 
miştir. 

-"Zaffrden sonrn ne yapncağız? 
Cemberlayn evvelce beyan elmiş ol
duğu bir sözU lekrarlarımki, zaferden 
sonra yapacak hiç bir şeyimiz yoktur 

İ::ıgillcrenin ve mUtlefikiniıı lek 
arzusu sulha bağlı olan İno;ırnlığın re- . 
fahıdır. 

' Nazır bumlan sonl"a. fona hareket 
leL"e musam:ıha et menin çok mudhi~ 
facialara göz yummak dernek olduğu 

nu binat.naleyh başlaa1an yolda deYam 
olunacağını anlatmıştır. 

Yurdda arteziyen 
kuyularının açılması 

Ankara : 8 ( Hususi) - Büyük 
sulama planlarının henüz tatbik 
edilmediği mantakalarda arteziyen 
kuyularının açılması hususundaki 
karar üzerine Ziraat işletmeleri ku 
ıuluşu Titaş müessesesine bir sipa · 
ı İş partis: verecektir . Bu sureti e 
aıteziyen kuyuları açma ı~vazımı 

temin 01 unacaktır 

Ölüm 

Vılayet Posta Telgraf m('mur
larından arkadaşımız t3ay Emin 
Ôzdenin Seyhan isimli kız çocuğu 
dün vefat etmiştir. Yavruya tanrı

dan rahmet diler, ana ve babasına 

baş sağlığında bulunur uz. 
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l_M_E_M_L_E_K _E T_M_E_S~L~LERf_( 1 Almanların Şetlant'a 

yaptığı taarruz neti
cesiz kaldı 

• 

Şimdiye kadar devlete yalnız 
olmuş bir istismar kayn~ğı 

•• 
KOYL E R i M iZ 

Köy: 
Şimdiye kadar Devlete ya•ız 

istismar kaynatı oh11Uf,09Ula hayati 
ihtiyaçlarından hiç birisi yerine ge 
tirilmemiştir. Ancak Cumhuriyetle. 
dir lci köylü işleriyle yakmdın a)i. 
kalanma tema yülü hasıl olmuş •e 
köye doir u bir gidiş bıılamı,tar. 

Vakıa köy ve köylü mevzuu 
hakkında evvrlleri de baı.ı hususat 
düşünülmüş ise de o zaman bu dü· 
şünüşüo sadece edeLiyah yapalmış 

ve filiyata geçmemiftir. Ancak cwn 
buriyet hükumetin tecessüsüyle köy 
davası fıliyat ve tatbikata ulı,.bil· 
miştir. Köy eğitimi bu büyük milli 
ihti)'eCln bir rüknünü tefl'I etmek 
tedir. 

Köy etitimi meselesi tek taraflı 
bir dava detildit. Runun pelc çolc 
tarafları vardır. Fakat biz onu bu· 
rada onu şimdi daha ziyade ilci cep 
heden mütelea edıcetiı. 

ı-Kültür cepheli : 
Bu bı.kımdan uyındırılmıta muh 

taç olan köylerimizin okuyup yaz · 
ma öğreııe1t k ileri hayat hamlele· 
rini yapaııilmelerini mümkün kıl
makla ha~ 1 amayı en muvafık görü· 
yoruı . Fıkri terbiye almamış bir 
insanın bir şey yapması ptk müm· 
kÜn ceğilJir. 

2- Türkiye bir ziraat memle· 
ketidir. Bu itib~rla memleketimizde 
köylü meşgalesinin tn başında zira
at gelir. Bir çok yerlerimizde top 
rak veriminden istifademiı azdır. 
işte köylülerimizin bu zirai ve kül· 
türel müşküllerini karşılamak, yani 

Büyük Mi_llet 
meclisinde 

hararetli bir celse 
- Bi~nci sahifeden artan -

~onra biır.inı bu Uçlu muahcdcmizin in 
giliz adli hayahnda mühim yer tutan 
yazısız kanuol:ır:ı benzedigini bu pak 
tın derhal Jo•Uksek meclis tarafından 
tasvip: edilmesini içdcn ge:len bir ka 
naatla rica ettiğini, bunun Turk :mil 
Jeti gibi, Turk f milletinin Şefi gibi 
uğurlu mUessise olacagını olğun cUm· 
lelerle "birif ade ·ederek be vana tına niha 
yet v~rm iştir. . 

1 lariciye vekilimizin çok alkıfl& · 
nan' bu beyanatını mttteakip.,. meclis, 
300 mevcudun ittifakalc Turk • tngi· 
liz · Fransız Uçlu - paktını alkışlar ara 
sında kabul etmiştir. 

Bnyırk millet meclisimiz tefrinsa 
oinin 20 inci gUnU •at 15 de toplan 
mak Uıcr~ bugunku içtimaa nihayet 
vermiştir. 

• 
Köy eğitmeni meselesi tek tar•flı bir dava değil 
dir. Bunun pekçok tar.aDarı v3'chr fakat biz onu 
burada şimdi daha ziyade iki cephede ı mü 
talea edeceğiz 

* . 
htm ziraat u1Ullerini ve heqa de 
okuyup yazmalarım h·miu malcıa
diyle Maarif ve Ziraat velcilrtt~ri 
tarahndan müştereken ilk defa.~ •• 
rak 1936 senesinde Eskişehir vili 
yetinin çifttin çiftlitinde ttcrübe 
mahiyetinde bir (ttöy ~menleri 
yetiştirme kuı su) açılmış ve t:uraya 
askerlitini bilirmiş : ve Glrnr yazar 
köy etitmenleri altrmMŞtlr. Kursta 
yetişen ve köylerine dönüp iıe baş 
layan bu gençlerin köyt: ialikaten 
büylk fay"91tn eld..p ve olacağı 
görülmüş ve 1937 senesinde kurs· 
lartn ttdedi arttmlhft, Eslci,eliiPde 
2, Adıpınu, Edimt-, Erzincan ve 
Karı vilayetlerinde birer olmak 
üze~e dalta S lcurs açılmış ve o se 
ne bu kursl:.ra alınan etitmen sa· 
yısı 500 e çıkarılmıştır. 935 sene 

lia4'e hu. lcurılara ,ilaveten Kayseri, 
Malatya, Kutomonu, Manisa ve 
lzmirde ohek üzere S kurs daha 
açalarak liun 911)'111 1 1 i bulmuş ve 
kurslara 1500 rğitmen n ımzedi 
alınmıştır. 

Her yıl ba lcursl81"da yrtiştirilen 
etitmenlerin vazife aldıkları köyler 
de gördükleri it arzuyu temin ,.dici 
görüldüjin'-1 19'39 ıtnesinde An 
talya, Adana, Samsun ve Trabzon 
fia olmak üzere /Miden 4 kurs aç
mak ve mevcat &u..slardalci etit
men ıayısı da 3000 e çıkararak bu 
tn.ult.ki hil1iyeti_mizin fijmulünü 

• ~niştetmek hususları düşünülmf'lc· 

tedir. Etitmenlerin köylerdeki zirai 
sahada örnek olabilmeleri ve köy· 
lerimiz:n ağaçJaodu ılması için ve
kiletimizce yardımlar Y3JHlC11ıştır. 

Almanya faaliyeti jHolanda da tehlikeli 
- ikinci sahifeden artan -

Almanyanın mücavir menfaat 
bölgeleri lı:ıricindeki akisler nazarı 
dikkate alınırsa, Hitler diplomasisi· 
nin blinçostı daha fe-ci görünür: 
Dotu Akdenizioi her hAngi bir 
sürprizden masun hale koyan Anka· 
ra anlaşması, Papanın lcatotik dün· 
yasına hitabeden beyannamr!sİ ve 
Amerikanın m~him kararı. 

Almanya bu suretle iki ay zar 
fında lct-ndi etrafında öyle bir hava 
yaratmpr ki, hu hava, 1918 >deki 
heıimetini hazertamıt olan havayı 

hatarlatmaktac:hr. Üıte-lik arada ıu 
müşeddit f&rk mevcuttur: 

T l'knilc YUtt.ler u bl!pte e.v
velkinden daha kati hiT rol ~na. 
makta ve Amerikanın yardımı müt

tefiklere bu hususta büyük bir te 
fevvok temin eyl~mektedir. 

Buna binaen Mitler diplomMİıİ· 

nin blinçosu müthiı bit aç.k fÖS 1 

termektedir. Fakat bilhassa insicam 
sızlık cihctindtD bu açık mubimdir, 1 
Alman mil!dirun saf bir devlet ola. 
rak tesisini isteyrn Hitlu, AffnlD)la I 
yı eski Awıtınya - Mt.eariltalt 
kadar gayri müttcı.nis bi" devlet 
haline koymaktadtr ve hiç 'JÜphesiz 
diter memle-ketlere yerleşmiı olan 

günler 
Birinci sahifeden artan -

yf'n hük ıimetin her türlü tavassut 
rolünü ifaya hazır olduğunu, sulhu 
tcmın etmek için Holandanın bjtün 
varlıfı ile çalışmak emelinde bulun· 
dutunu beym etmittir. 

Paris : 8 (Radyo)- Fransız mat· 
buatı Belçika-Holanda umumi tek· 
lifleri halck.ında çok san:imi tefsirler 
de bulunmaktadtr. 

Keza bu pnkü l1t9'iliz gazeteleri 
de bu leklifler etrafında çok samimi 
mütalealıu serdetmektedirler. 

Alınan Jaaberlere göre, bu tel.lif· 
fer ~talyada da büyük bir inliba ha
sıl etmi,1tiı. 

Yakalanan barp kaçağı 

Londra : 8 ( Radyo )- Son bir 
hafta itinde lntiliz kootı ol gemile· 
rinin ,.lcılad+ harp kaçağı tmtia 
420,000 tondur. 

Almanları süratfe celp suretiyle bu 
tehlllcenin Ön°ÜAe geçmiye çalıflyor. 
Fakat ltu iJ~ hastalıktan dahıl fe· 
cidir. Zira, gelen Almanler zorla 
ilhak edile. y..ab.naJ.rı adet itiba,i 
le leHşılamemaltta ve bu Almanlar 
da hayatlarmın bozulması ve men 
faatlerlnin mahvedilmeai~yüıündtu 
tehevvür i~e buluna.aktadtrlar. 

- Bırinci sahifedtn artan-

df'n sonra Şetlarıd ariaları üstünde 
Alman l<t} yaı eleı i uçu::lıır yapmışlars• 
da ıııütıefık hava kuvvetleri tatafın· 
dan kiıçırıımışlaıdır. 

Gene ciiin iki lngili1. ! arp gemisi 
ile Alman tayyCHeleri ara!'ında b1r 
muharebe olmuştur. Kuvvetle tahm111 

edildiğine göı e Alman filosundan ik1 

tayyare düşmüştür . 

RADYOİ 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olF(:)zlYOfl' 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOStJ 

ANKARA RADYOSU 

P~Jşembe .- 9 / 11 / 939 

12.30 Program' ve Memleket 51· 
at Ayarı 

12.35 AJANS ve Meteoroloji ı-f•· 
berleri 

12.50 Türk müziti 
Yrmi Şaıkılardım Mürekkep ~~ 

rışık Pr.ogram). 
13 00 - 14.00 MÜZİK (K_.rıf# 

Hafif Müzik - Pi.) 
18.00 Program 5 18.0~Memlel.;et Saat Ayarı, AJArJ 

ve Meteoroloji Ha ber:cri 
18.05 Müzik. (Radyo Caz Orkts'' 

rası) 

19;00 Konuşma (Ziraat Saatı) ) 
19.15 Turk müziği (Fasıl heyeti 
20.15 Konuşma (Dok 1 Ol un saat• 
20.30 1 ÜRK MÜZİGI 
Çalanlar : Kemal Niyazi SeyhıJPrı• 

8 • 
Cevdet Çağla, Vecıhe, Refık Fers 

1 - Okuyan : Melek Tokgöı 
1 - Nezahdt - Hicaz Şark• 

( Mevsimi Bahar Geldi) 
ı-1 • 

2 - Sel. Pınar - Hicaz Şat .. 

(Yüzüm Gülsede kızlar) ~ ~~· 
3 - ....... - Hicaz Tur 

( Şu köylünun yosmada kı:r.ı) 
1

: 

4 - Oede - Şehna:r. şar'-
( Gonül nuımaz su gibi çağlar) 
Okuyan : Müzeyyen Senar 

1- Taksim r· 
2- Rahmi Bey - Müstear ~r) 

kı : ( Gel ey saki şarabı tazeleP (~' 
3 - Zeki Arif - Maye Ş&rkı : •' 
çıldı Bahçede Güller) 4 - Sel. pı~ 
- Hüzzam Şarkı : ( Gecenin 111~1 
mi ) 5 - Şükrü - Hüzzam Ş•' 
( Ay öperken ) 6 - . . . .• · · 

Bayati Şarhı : ( Ey Serenler) 
21.00 MÜZlk (Küçük Qrkes1

1 

Şef : Necip Aşkın) ,.,,-
1 - Ludwig Siede: hkbah•' 

lodisi . A~ 
2 - Armandola: lspanyol ;'f' 

Şarkısı 3 - Mascagni : KavaJle~,1~ 
Ruştikana 4 - Lanner : Rl..,,.,8 (il' 
Vals 5 - Moussoıgsky : Bir " 

J 
Yaşı 6 - HayJn : Yaradılış rÇ 

Tschaiko\vky : ELEJJ (Hazin P• 
8 - j. Strauss : Büyük Vals ,.=/, 

22.00 Memleket saat Ayarı. 1 ıe•'. 
Eshan-TahvtlAt kam, ıiı aat Ha be 
biyo Nukut Bor~ası (Fıyal) 1 

22.20 Müzik (Küçük Orl'tst' 
Yukardaki proi'raırun devarnı) J.) 

22.35 Müzik (Solist'ler <Pp1.) 
23.GO Müzik (Cazband -
23.~5-23.30 Kapını~. 

r~, 
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250 Asri sinemada . . 

Telefon 
250 

7 Teşrinisani 939 Sall günü akşamından itib~ıren ; 
T yrone Alice Don 

POWER FAYE ._ AMECHE 

• • fe~kalide Mi ki 
- 1 

Mavuz 

Satlık Furun 
r Hükumet civannda istikamet Eczanesi karşısında i"i katlı yüksek 
ı 11' 11 rı namiy1e maruf furun acefe satlıktır. Taliplerin Belediye Mezat sa-

ALSA RAY .... ~ ........... . + SiNEMASI + 
TAN Sineması 
-ı••--lllliılllllilll 

()lluna müracaat lara ilan olunur. 2 - 3 11179 

~-------------------~----~--
~lYI ~k$)<a!M 

fki Büyük Karekter Artist 

Victor Mac Laglen 
V E 

Bu Akşam 
Sinema tekniğinin En son icadlarına 
Gör~ Vücude Getirilmiş Olan 

ı 
Yeni 

Bayanlar 
Açıldı 

Dikim Evi 
~ erzi : 
'it R t : 

Necmiye Mutdoğan 
Mahkemeler arasından g eçen caddenin 

Brıs Karloff "'WI 
Tarafından şayanı dikkat bir tarzda 

YARATI LA N 

Gaipsölük 
Sıcak Di;rarlar 111 1 favası Al tında 

Cereyan Eden Kahramanlık ve 
Fedakarlık Filmini sunuyor · 

MAHŞER 
&ı 

Filmini Sunuyor 

Heyecanlı. Merakla 
Zevkle Seyredile

cek Bir Tarzda 
_ ,-PEK VAKINDA] ---------------------

'\. 

ı,'"~.~raJVk ....... lı..,....sı"'"S ...... a~y ....... m..,......,..8 ...... ayJVa ....... n..,...la"'r,.....el~~ y AŞASI N AŞK 
~~~~.tirtdiğimiz modellerden seçecekler, keseye en uygun bir ücret mu· l 

Üzerinde 33 Numaralı Ev. 

~~ 
1
1 ' tıde büyük bir dikkatle hazır lanacak olan Son derece zarif elbise 

1 

] ABDULVAHAP'm _ - . 
11
"'aletlere sahip olacaklard ır. s z f Ab•d • 

"--. 4 - s _ 1-:-- 9 _ ıı - 13 _ 1s~ 11114 • __ o_n ___ a_ er ı esı [ 115
9

1
] 

"'-------------------------------··----.: ~!arın nazarı d ik k a tine 

6 aylık ondülasyon 
t Her model saç tuvaletlerinizi ) 

Bu defa şehrimizde katmak 

1\. a d ı n 

üzere lstanbuldan 

b e r b e 

, Sami Aksaç' 3 
11Ptıı· nıanı :: sizi her tur 1 U men foıı.tlllncl ıracak ve ıne mnun 

Beledlye caddesi Slnger karşısmda 

Ali Tezel Salonu 

gelen . 
r ı 

cdccclüir 

~l-=-r-cn_k __ lıo_.'_·a_,_·c_. -cl-ck-t-ri_ks_·iz_. -P-er-n-ıa-na_l __ ;)_·.:ı-pı_lı_'I 

İskenderun g ümrük mü- Halkevi reisliğindenı 
dürlüğünden : ~ 

İskenderun gümrüklerinin ihfr 1 

yacı olan yazıhane ve yazıhane kol · 
tuğu gibi hepsine (1336) lira kıy 

1 ır.et takdir edilen mefruşatın yaptı
I nlması açık eksiltmeye konulml'ştur. 

Mobilyanın ş"kil ·ve şeraiti ko
misyondadır . 1 bale günü ı 6- 11 -
939 perşembe günü ·saat 10 dadır. 
isteklilerin muhammen kıymetin ilk 
teminatı olan 102 lirayı lskende· 

runda Baş Mudürlük veznesine ya· 
tırmaları ve mukabi inde alacakları 

makbuzla ihale günü Baş Müdürlük 
binasında Satmalma komisyonunda l 
hazır bulunmaları. 11176 5 - 9- 12 

Fotoğraf kursu kayıtla- ~ 
rına .başlandı • 

Evimizde umumi ve nazari bir 

f-;; toğrafçılık kuısu açıl acaktır . Kur- , 

sa deva it dmt k isti yenler in en aşa.j 
ğı orta mektep son sınıfına kadar ' 

okumuş olmaları şarttır.. . 

Bu şartı haiz olanların bir hafta 
zarfında evimize mfüacaatla adla· 
rını kaydettirm e leıi ilan olunur. 

Kursun başlayacağı gün ayrıca • 
bildirilecektir. 11172 4- 5 - 7 - 9 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

CiNSi En az 
1 

En çok 
Satılan Milcdar 

K. s. K. s. Kilo 
lCaza 7 

~ 
...,_., -Ma. parla fi • 32 3 ...._. 

2s --Ma. temizi • 

.__ - - 14 ( sö-Klevlınd 36 
-Klevland- ( v :M.) 1 

YAPACl 
Beyaz 

1 ı 1 Siyah 

Çl~IT 
1 

' 
--, 

1 
Yerli •vea.ı•. , 

• •Tohumluk. ?.,17 
-

HUBUBAT 
Butday Kıbns --1 . 

• Yerli 2,2S 4,7 

• Mcntue 
Arpa 
Fuulya 
Yulaf 

. 
Delice . 
Kut yemi 
Keten toliumn 
Mercimek 
Susam 11 1 

UN -- Dört yıldız Salih 
... üç • • 1i .::: Dört yıldız fio~luk cııı 
~ :::: üç ::ı " • - c o - Simit ~ ıa it 

~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 
N ()o 

üç 
""" .. .. 

Simit .. 
Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 

8 I 11 I 1938 iş Baukasmdan alınmıştır. 
PeM Santim 

Hazır 6 47 Liret 

ı---
Vadeli 1. 5 95 Rayişmark 

Frank (Fransız ) -2-96 --
Vadeli 111 5 95 Sterlin ( İngiliz ) - 5- ~4 
Hind hazır 51 79 Dolar ( Amerika ) !30 J 36 
Ne~ork 9 08 Frank ( İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' 0ın 
1939 K. Tasarruf 

32,000· LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eyliil, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER : 
1 Adet 2000 Liraldc 2.000 Lira 
s • 1000 .S.000 • • 
8 • soo • 4.000 • 

16 • 350 • 4.000 • 
60 • 100 • 6.000 • 
6S • 50 • 4.750 • 

250 • 2S • 6.250 • 
435 32.000 

T. it Bankasını para yabrmakla, yalnız. para biriktirnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemit olursunuz 10661 

--------------------------------------------------
Yazıhane nakli 

Avukat Macit Güçlü ve Abdullah 1 üı kucu yazıhanelerini Abidin 

cadduinde Namık Krmal mdctrl i kaış ısırıda doktor Melik . apartı 

nın alt katına nakletmişlrrdir . C . 

R. C. A. Radyoları 
1 d g e • 

ı 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Rem 

22 

------------------------------------------------~ 

------------------------------------------------
Hilaliahmer civarında istiklal okulu karşısınd• 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

Geziden avdet etmiş ve h astalarını kabule başlamıştı r . Evini 
muayenehanesi üstüne taşımıştı r . 11086 25-3Ü 

Seyhan pamuk deneme islah ve üretme 
müdürlüğünden : 

1- Seyhan parnulc den ~ rn ~ ıslah v :. ür !tın· çiftli~ i ;i ı H ıc A ı k! 
yünde y~niden İnşa edilecek olan üç adet pam'Jk kütlü anbarile 1 ' 
tohum anharı kapaİı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur . 

8 2- Bu işin keşif tntan ( 78613,05 ) lira ve muvakkat temi natı (Sl 
liradır . 

3- Bu İşe ait eksiltme şartnamesi, mukavele projesi , hulasai keff 
metraj cetvelleri, hus1.1si şartname ve d ig~r vesaik müessese müdür 
ile Seyhan Nafia müdürlüğünden temin edilebilir . 

4- ihale 11- 2 nci Teşrin-939 tarihine müsaiif cunırtesi günü' 
10 da S r.yban pamuk üretm e çiftliği müiürlütürıde yapılacakbr • 

5- istekliler ihale gününden liakal 8 tün evvel bu işi yapabil 
lerinc dair Seyhan vilayetinden ehliyetname alacaklardır . 

6- Posta ile gönderilen tekliflerin dış zarfı iyice kapanmış vt. 111~ 
mumu ile mühürlenmiş o! acılctı r.P,>Stada o'ac ık g .:çikn:ler kıbJI e:iıl' 

7- isteklilerin teklif mektupları 4 üncü maddede yazdı ihale sııtı• 
bir saat evveline kadar müdüriyetimizc müracaatları . 

11156 27-2- 5-9 

----------------------------------------------
1 Kadın 

B. 
• 

şapka e\'I 

KETİ 
. •P' Arzu edilen model üzerine yeni \"C t aııır 'I 

No: Adres: Yeni postane karşısı 9 
·- 1l149 

U - . t -üdii,a 
mumı ncşrıya ... 

Macid Güçliİ .,-
Adana Türk sözü ınatb 


